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Månadsmöte i januari 2017 
 

Nytt år, nya tag, nya månadsmöten, men allt är på många sätt sig likt från förra 

året. Den 26 januari inträffade SPF Seniorerna Håbos första möte för 2017 

med hela 122 medlemmar närvarande. Många bilar blev det, och några felpar-

kerades på pizzerians parkering. Dessas förare straffades med att få sina re-

gistreringsnummer upplästa offentligt. 

 

På utsatt tid framträdde föreningens ordförande, 

Yvonne Lindström, och öppnade mötet samt 

hälsade alla välkomna. Hon berättade om Seni-

orrådet, Enköping/Håbo Lokalpolisområde, där 

polisen informerar om brott riktade mot äldre 

människor. Just nu är det några illvilliga perso-

ner som ringer upp och utger sig för att vara lä-

kare med erbjudande om hembesök och medi-

cin. Tacka nej till sådant bud! Det är bara skojeri. 

Detaljer om seniorrådets verksamhet finns på 

föreningens hemsida. 

     

Vidare berättade Yvonne om nytt äldreboende 

som kommer att byggas uppe vid Kyrkcentrum. 

Dess 60 lägenheter skall närmast användas för 

korttidsboende. Huset byggs av privat företag och kommer att hyras av kom-

munen. Anbud är begärda och man hyser gott hopp om att börja bygga före 

midsommar, och kanske är byggnaden klar under våren 2019. 

Håbo kommuns översiktsplan fram till år 2030 finns på kommunens hemsida. 

Samråd med medborgarna avslutas den 28 februari. 

Yvonne vidarebefordrade ett meddelande från medlemskommittén: Förbundet, 

som numera hanterar medlemsregistret, har drabbats av förseningar och det 

är oklart när avierna för årets medlemsavgifter sänds ut. 

http://www.spfseniorerna.se/distrikt/uppsaladistriktet/foreningslista/habo/nyheter/2017/jan/seniorrad/
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/uppsaladistriktet/foreningslista/habo/nyheter/2017/jan/seniorrad/
http://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2016-12-16-ny-oversiktsplan-pa-samrad.html
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Kent Magnusson berättade om kommande filmvisning på Skeppet den 23 
februari, vinprovning med fokus på tjeckiskt vin den 15 mars samt vandring 
vid Äs puss, en liten sjö norr om Enköping, den 21 februari. Se vidare i hem-
sidans Eventkalender. 
 

Birgitta Pettersson informerade om att vattengymnastiken i rehab-bassängen 

upphört samt nu gällande tider för seniorbad i simhallen. 

Våra värderade web-redaktörer Bo Hansson och Ingmar Persson visade in-

struktivt hur man navigerar på föreningens hemsida. Systemet är ganska själv-

förklarande, men denne skrivare tycker det är ganska omständligt.  

Lars-Olof Eklund från programkommittén talade om dagens program samt väd-

jade till deltagarna att fler medlemmar åtar sig att skriva referat om föreningens 

möten, resor och andra verksamheter. Dessa texter publiceras normalt i Med-

lemsforum och på hemsidan. Se även upprop på hemsidan. 

Kaffe med bulle kom på borden och dagens underhållare kom på scenen. The 

New Generation med herrarna Micke Areklev, gitarr, Lasse Lindros, bas och 

 

Videoklipp med en del av  

orkesterns Apache-version 

http://www.spfseniorerna.se/distrikt/uppsaladistriktet/foreningslista/habo/aktiviteter/event/eventkalender/
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/uppsaladistriktet/foreningslista/habo/aktiviteter/event/eventkalender/
http://www.spfseniorerna.se/contentassets/4aedcb37d2714efa9543dd3ae243590b/tidningsredaktionen-soker-fler-medarbetare.pdf
https://youtu.be/aSDshDYNxpo
https://youtu.be/aSDshDYNxpo
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Leif Palmér på keyboard. Det var verkligen musik för nostalgiöron med många 

kända låtar från 60- och början av 70-talet. Med säkert spel, sång och riktigt 

vitsigt mellansnack var nog de flesta åhörare nöjda. Bandet avtackades med 

rejäla applåder och blommor. 

Siv Ågren och Lasse Hallberg 

gjorde sin plikt och drog vinsterna 

från dagens utsålda lotteri, och 

flera glada vinnare gladde sig åt 

nya prylar.  

Yvonne återtog ordet och tack-

ade alla som lägger ner stort ar-

bete på våra möten varefter da-

gens sammankomst avslutades. 

 

 

Text: Sverker Jonasson 

Foto: Kent Magnusson, Bo Hansson 

Videoklipp: Bo Hansson 


