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Månadsmötet i augusti 

Höstterminens första månadsmöte inträffade den 27 augusti med ca 100 med-

lemmar på plats på Skeppet. Ordförande Yvonne öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna.  

Särskilt uppmärksammade blev KEA, Karl-Erik 

Andersson med hustru Anita. De har nu lämnat 

jobbet med ”trygghetsringningen” efter många 

år och blev nu vederbörligen avtackade med 

blommor. KEA, som även drog igång SPF Håbos 

hemsida och var ”husfotograf” länge, fick en 

extra applåd. 

Yvonne berättade hur föreningen skall fira 30-

års jubiléet. Det var 1985 som föreningen 

startade under namnet SFRF Håbopension-

ärerna. Dessa har nu blivit SPF Seniorerna 

Håbo som nu kallar till stor galafest på Skep-

pet den 26 september, kl. 18.00. För närva-

rande är cirka 100 personer anmälda men det finns plats för ytterligare 50. Pri-

set för kalaset är 150 kronor per capita för tvårätters middag med musik och 

dans. Skynda – Yvonne tar emot anmälningar på tfn: 070-5836917 eller e-post: 

yvonne@ylk.se. 

Som vanligt vid terminsstart var det många tillkännagi-

vanden. Först ut var Kerstin Adestedt som berättade om 

nya cirklar i franska, målning och bildandet av ny teater-

grupp. Torkan i augusti har gjort att svampen har dragit 

sig tillbaka. Således har ”svampcirkeln” pausat några 

veckor. Ovanligt nog har Sven-Erik Svensson några plat-

ser kvar för släktforskare. Totalt har vi nu studiecirklar i 

32 olika ämnen. Fantastiskt! 
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Bengt Olof Olsson från trafikkommittén talade om reaktiveringskurs i trafik 

för seniorer. Det finns plats för flera deltagare. Mycket har hänt inom trafik-

lagstiftningen sedan vi tog våra körkort. 

Friskvårdsansvarige Birgitta Pettersson meddelade att 

gymnastik och vattengymnastik för närvarande utgår ur 

programmet. Hon hoppas att kunna återkomma i ämnet se-

nare.  

Ingemar Persson flaggade för cirkeln i geocaching, d.v.s. 

avancerad orientering med hjälp av GPS.   

Gun-Britt Renefalk redogjorde för läget inom KPR (Kom-

munens PensionärsRåd). Där har man tidigare haft ganska 

bra kontakter mellan kommunföreträdare och pens-

ionärsföreningarna. Tyvärr kärvar nu samarbetet. 

En viktig fråga som behandlas för närvarande är var 

ett nytt äldreboende för 40-talet inneboende skall 

placeras: Uppe på Åsen eller nere vid Solängen. För 

de närvarande pensionärerna är valet givet. Alla 

önskar att nytt äldreboende lokaliseras i närheten 

av de övriga och därmed blir lätt åtkomligt av anhö-

riga och vänner.   

 

Från Sollanns Livsstilscenter på Sjövägen 6 kom Ingela Gullberg och Birgitta 

Steiser och berättade om kroppsterapi, mas-

sage för avslappning och smärtlindring. Bir-

gitta har specialiserat sig på bra och hälso-

sam föda för seniorer, och hon berättade 

särskilt om frukten noni som kommer från 

Tahiti. Saften från frukten sägs ha fantas-

tiska egenskaper för människors välbefin-

nande. 
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Så blev scenen ledig för musikanten Bo 

Simonsson. Han skulle egentligen upp-

trätt tillsammans med Peter Nydal men 

denne var nu opasslig. Programmet 

hette: ”Från Elvis till Abba”. Bo hade 

ett keyboard, en magisk låda, varur det 

strömmade avancerad musik som ibland 

lät som en hel orkester. Till detta sjöng 

han och resultatet blev ganska bra. Vi 

fick höra en mängd kända och okända 

låtar från tidsperioden 1950 till tidigt 1980-tal. Programmet delades i två akter 

med kaffeservering och lottförsäljning i pausen. 

Sedan applåderna för Bo tonat ut kom Göran Ohlsson med ett viktigt inlägg om 

det nya operativsystemet Windows 10. Han påpekade även möjligheterna att, 

genom SPF köpa nya program billigt. Bland annat ett nytt Office paket. 

Yvonne återkom med en appell om att Gårdsrådet behöver fler personer till 

hjälp i köket på Skeppet. Så bad Yvonne alla som hjälpt till vid mötet, d.v.s. hu-

vudsakligen 

programkom-

mittén, att 

komma in så 

att deltagarna 

fick möjlighet 

att ge dem med 

en rungande 

applåd som 

tack för ett 

bra möte. 

Därmed kunde höstens första månadsmöte läggas till handlingarna. 

Sverker Jonasson 


