
Månadsmötet i november 2010

Årets sista månadsmöte inträffade den 25 november, en dag med hårt väder och
mycket snö. Ändå var det nära 100 medlemmar som trotsat vädrets makter och
kommit till Skeppet i Bålsta för en stunds underhållning, lite information och god
samvaro.

Ordförande var på tur till Östergötland, varför föreningens vice ordförande,
Bengt Jansson, öppnade förhandlingarna och hälsade alla välkomna, och han
vände sig då särskilt till nio nya medlemmar.

Börje Pettersson presenterade dagens program, varefter sånggruppen Octavia
äntrade scenen. De presenterade sig själva i första låten, Happy days are here
again, med textraderna:”En Bålsta oktett, den sötaste ni sett”.

Gruppen leds av Ingegerd Petersén och sjunger i jazzig stil i stämmor.

(Fortsättning följer på nästa sida)



Efter kaffe och säsongens första lussekatter fick Gun-Britt Renefalk ordet.
Gun-Britt som ingår både i Landstingets pensionärsråd (LPR) och Kommunala
pensionärsrådet (KPR) hade mycket att berätta. Landstinget betraktar nu LPR
som fullvärdig remissinstans vilket gläder ledamöterna som känner att de bemöts
seriöst. Man kommer nu att satsa på Lasarettet i Enköping med utökad kapacitet
för operationer. Man planerar även för utökad rehabiteringsavdelning, ny
geratisk avdelning för multisjuka samt en pallativ avdelning för vård i livets
slutskede

 Gun-Britt berättade att även KPR fått en bättre status och man verkligen får
vara med och diskutera viktiga frågor inom äldrevården. Dagens stora nyhet var
att kommunen håller på att ta in anbud för att bygga ett nytt äldreboende i
Bålsta. Det skall byggas bredvid det nuvarande äldreboendet på Dalängen och
kommer att uppföras i tre våningar och innehålla 40 platser. Gun-Britt visade
ritningar på bygget som beräknas stå klart på våren 2012. En skön sak som
nämndes i förbifarten var att varje rum får dörrar som kan öppnas mot friska
luften, och att varje sängplats kommer att ha utsikt genom stora fönster. Priset
för denna goda karamell beräknas till mellan 70 – 80 miljoner kronor.

Så blev det åter tid för Octavia som fortsatte sitt program med julsånger.
Många kända, och flera okända, sånger presenterades. Efter avtackning med
applåder och blommor kom extranummer i form av Hej tomtegubbar med hemskt
mycket hej och Pepparkaksgubbar från Pepparkakeland.

Under programpunkten Medlemmarnas kvart talade Bo Hansson från
studiekommittén och anmodade deltagarna att snarast anmäla sig till föreningens
många, och intressanta studiecirklar. Bengt-Olov Olsson talade om trafik och
uppmanade alla bilförare att använda blinkers och hålla rejäla avstånd nu när
halkan sätter in. Föreningens läkemedelsombud Rosa Babec berättade om
problem med läkemedelsbiverkningar och flaggade för en ny studiecirkel i ämnet.
Slutligen berättade Eva Lidö om kommande resor.

Sanna Klevesjö från företaget Hjälpsam gjorde reklam för företagets
hjälpmedel som fanns utställda i lokalen. Många grejor som kan vara till hjälp och
glädje för äldre personer med nedsatta funktioner.

Efter lottdragningen som gjorde några få glada, återstod det endast för Bengt
att tacka för visat intresse och önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År innan
deltagarna tumlade ut till sina kalla bilar.

Sverker Jonasson


