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Vi har nu genomfört seniorveckan här i Håbo Kommun vilket även gjorts i 

många andra både kommuner och länder. Orsaken är att det är Europeis-

ka pensionärsåret 2012.  

 

Det var kommunen som föreslog den här veckan och tog kontakt med SPF, 

PRO och Finska Föreningen. Vi fick en inbjudan till ett stormöte i kom-

munhuset i slutet av februari.  

Det blev ett välbesökt möte. Där fanns representanter från i stort sett 

alla instanser i kommunen, som hade beröring med äldre människor och 

deras vård och omsorg.  

Vi var alla väldigt positiva till detta initiativ och ett mycket kreativt möte 

följde. 

SPF bildade en egen arbetsgrupp efter detta stormöte för att kunna föl-

ja upp och utföra uppdragen vi fick. 



Det som var själva kärnpunkten under veckan skulle vara författaren Bo-

dil Jönsson. Hon skulle komma på onsdagen den 5:e september och då hål-

la en föreläsning i teatern i Jan Fridegårdsskolan.  

Styrelsen tyckte att det var en bra idé att lägga vår dag, SPF-dagen, un-

der den här veckan.  Vi beslutade att onsdagen skulle utformas på samma 

sätt som förra året. 

 Vi fick ihop ett digert program för veckan, med bl.a. många företagare 

som ville förevisa sina produkter av olika slag.  

Det blev ett antal arbetsmöten under våren och hösten.  

Det togs fram en broschyr som trycktes på kommunhuset och även en hel 

del annonsering i olika media. 

SPF liksom andra berörda instanser fick i uppdrag att arrangera en del av 

aktiviteterna under veckan. 

Bl. a. tog vi kontakt med Lasse Åberg och fick hjälp av honom att inviga 

veckan. 

 

Vi var i kontakt med politiker, både kommunala och landstingspolitiker för 

att få till några debatter som behandlade de äldres situation i kommunen.  



Det var äldreboendet och det var vård och omsorg som det skulle disku-

teras om. 

Vi kontaktade vårdcentraler och läkare, bjöd in dessa för att komma och 

informera.  

Vi var också med och bidrog till att det hela fungerade. SPF-

representanter deltog varje dag hela veckan. 

Det blev en väldigt intensiv vecka. 

Bl.a. satte Bo Hansson upp en TV varje dag utanför ICA med vår sedvanli-

ga fantastiska SPF- film. 

 

Vi hade också bord med material för medlemsvärvning, broschyrer, även 

en PC med vår hemsida för att kunna visa de som var intresserade av 

hemsidan och hur man knappade sig in på densamma. 

Det var många besökare under de här dagarna, och utställarna var väldigt 

nöjda med veckan.  

I Fridegårdscafét fanns tillgång till lunch och kaffe med tilltugg. Där var 

också plats för kören och dansarna från PRO.  



Under några av dagarna var det också öppet hus på Pomona samt äldrebo-

endet på Dalängen.  

På onsdagen var det debatt 

med kommunalpolitikerna i 

Håbo och det handlade då 

om boendefrågan i kommu-

nen som är ett hett ämne 

och som Leif Sjöborg (bil-

den) engagerat sig mycket i.   

Bodil Jönsson höll en mycket 

uppskattad föreläsning om 

”Tid för det meningsfulla”. 

En fantastisk kvinna som är 

fysiker och sedan hösten 

2009 professor emerita 

från Lunds universitet. Före-

läsningen var mycket välbesökt. Teatern i Jan Fridegård var så gott som 

fullsatt.  

Jill Boman, distriktsläkare hos Bålstadoktorn höll också en föreläsning i 

Jan Fridegårds teatern.  

På torsdag eftermiddag var det åter dags för politikerdebatt. Denna 

gång var det landstingspolitiker som var inbjudna. Det var en gedigen ska-

ra politiker som kommit till Håbo för att prata med Håboborna om vård 

och omsorg.  Som moderator för eftermiddagen hade vi tillfrågat Arne 

Brocknäs som gärna ställde upp i sin gamla kommun. Tyvärr måste jag väl 

säga att vi blev lite besvikna, därför att intresset var väl blygsamt, med 

relativt få besökare vid debatten. Det var inte brist på engagemang bland 

dem som fanns på plats, men det hade varit önskvärt med lite större in-

tresse i dessa viktiga frågor.  

Under fredagen bjöds det på hälsotester, geriatriska Teamet var där, 

hjälpmedelsverksamheten visade produkter. Föreläsning om äldre och lä-

kemedel samt föreläsning om demenssjukdomar. 



Detta var första gången som vi har den här veckan i samarbete med Håbo 

kommun och andra intressenter. Vi hoppas att det blir en återkommande 

övning och att den blir mera känd bland Håboborna, det är ju för vår skull 

som det anordnas en sådan här vecka. 

Det ska också nämnas att vi värvade en del nya medlemmar och att in-

tresset hos både lokalpress och annan press var mycket stort.  

 

Reportageteam från vår rikstidning Veteranen intervjuar här vår ordfö-

rande och hade dessförinnan tagit del av Bernt Fredrikssons beräkningar 

av värdet av seniorernas närande verksamhet. Reportage i Veteranen är 

att vänta! 

 

Vid datorn 

Yvonne Lindström 


