
 

Månadsmöte i oktober 
Sista torsdagen i oktober månad samlades 90-talet medlemmar i SPF Seniorer-

na i Håbo till det vanliga månadsmötet på Skeppet i Bålsta. Som vanligt blev alla 

besökare mottagna av vänliga värdar och det är alltid trivsam stämning i lokalen. 

Hans Finnman från programkommittén öppnade mötet och berättade om pro-

grammet innan ordförande Yvonne Lindström övertog mikrofonen och hälsade 

alla välkomna. Hon vände sig särskilt till tre nya medlemmar samt en gäst från 

SPF Seniorerna i Hudiksvall, Hans Vandér. Han har släkt i Bålsta och blev nyfi-

ken på Håboföreningen sedan han läst Medlemsforum. 

Yvonne berättade att kommunstyrelsen vid senaste mötet sagt upp hyresavtalet 

för Skeppet, vilket skulle inneburit att pensionärsorganisationerna skulle vara 

tvingade att lämna lokalerna i juli nästa år.  

Kommunen hade då en nerlagd 

förskola att erbjuda som ersätt-

ning. Den politiska oppositionen 

hade motsatt sig uppsägningen. 

Tidigare idag har emellertid 

Yvonne tillsammans med PROs 

ordförande Kell Dufvenberg haft 

ett sammanträde med KS ordfö-

rande, Carina Lugn och därvid 

fått garantier att SPF Seniorer-

na, PRO och Bålsta Finska Före-

ning får nyttja lokalerna ytterli-

gare i fem år framöver.  Lokaler-

na är viktiga för föreningarnas 

verksamhet och Yvonne citerade Olle Atlings undersökning från 2013. Under 

detta år registrerade Gårdsrådet 23 099 besök i lokalerna under ca 10 måna-

der. Bortsett från sommarmånaderna pågår det verksamhet oavbrutet måndag 

till fredag. 



 

Så kom kaffe och bullar på borden innan det var tid för Staffan Wohrne att 

hålla det annonserade föredraget om Slott i Loiredalen. Staffan inledde med en 

kärleksförklaring till Frankrike. Ett land med hög teknisk nivå i sina industrier, 

enormt kulturutbud och världens bästa mat. Resan började i St-Malo känd för 

sin borg och hamn och fortsatte ner mot södra delen av Bretange till Carnac 

med sina enorma skeppssättningar.  Här finns kilometerlånga rader av resta 

stenar som antas vara uppställda ca 2000 f Kr.  

Ett besök i staden St-Nazaire på det hotell där Jacques 

Tati spelade in filmen  Semestersabotören. På en bild 

fick man se den gänglige Tati som skulptur. St-Nazaire 

var för övrigt en av tyskarnas stora ubåtsbaser under 

kriget, och den mastiga bunkern över ubåtshamnen står 

fortfarande kvar.  

 

 

Resan fortsatte upp genom Loiredalen med besök på ett antal fantastiska slott. 

Flera var nästan som hämtade från en Disney-film. De kände konstnären och 

universalsnillet Leonardo da Vinci (1452 – 1519) kom i slutet av sin levnad till 

slottet Amboise där han nu ligger begravd i slottskyrkan.  

 

Staffan berättade även om den märklige brevbäraren 

Ferdinan Cheval (1836 – 1924) . Hans posttur sträckte 

sig över tre mil och en dag tog han upp en sten. Han 

fortsatte med att ta en sten varje dag och av dessa 

byggde han ett slott. Det tog ca 30 – 35 år så hade 

han färdigställt en byggnad som han kallade Palais 

Idéal.  Han byggde även sitt eget mausoleum där han 

nu ligger begravd. 

 

 



 

Som ett exempel på modern avancerad arkitektur visade Staffan slutligen bil-

der på järnvägsstationen vid Lyons flygplats. På avstånd ser den ut som en fågel 

som lyfter med två frihängande vingar. Slutligen visade Staffan bilder på den 

enastående vackra bron Tarn. Staffan avtackades med applåder varefter Per-

Eric Josefsson, Peje, äntrade scenen.  

Peje som ingår i valberedningarna för både distriktsstyrelsen och förbundssty-

relsen berättade om processen att ta fram ledamöter. Arbetet med att nomi-

nera kandidater till förbundsstyrelsen att väljas vid kongressen 2017 är natur-

ligtvis viktigt. 

Så återstod bara dragningen av det obligatoriska lotteriet innan deltagarna 

kunde gå hem, medan några få stannade kvar och återställde lokalerna. Vi tack-

ar detta gäng! 

Sverker Jonasson 

 


