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Månadsmöte i mars 
Sista torsdagen i mars var väl ingen riktig vårdag även om vissa tecken indike-

rade att så skulle vara. Nu har vi dagsljus långt in på kvällen, och snödroppar, 

krokus och blåsippor finns på sina ställen. Kanske är det tid för en ny vårgar-

derob? Det var nog ganska många som tänkte i dessa banor, ty programkom-

mittén lockade med Seniorshopen på månadsmötet, och det blev fullt hus med 

ca. 150 deltagare. 

 

Vår nykorade ordförande, Bo Lundgren, öppnade mötet och hälsade alla väl-

komna och berättade lite om sig själv. Säkerheten är ju betydelsefull och i hän-

delse av olycka skall lokalen kunna utrymmas snabbt, och de närvarande för-

delades till utrymningsvägar och två personer utsågs att leda evakueringen till 

uppsamlingsplatsen. 

Så äntrade Catharina Näslund scenen. Hon har varit hos föreningen tidigare 

med sin rullande ”Seniorshop” och berättade att konceptet ökat med flera säl-

jare i Sverige samt att det exporterats till Danmark, Norge, Finland Tyskland 

och Storbritannien. Catharina har ungefär 1000 plagg med sig, och hon poäng-

terade att man försöker hålla högsta möjliga kvalitet på kollektionerna. Hon 

nämnde även att alla kläder som säljs går att tvätta i 40 grader även om lägre 

temperatur visas på tvättetiketten. 
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Catharina visade upp ett antal kläder med hjälp av föreningens stiliga manne-

känger: Görel, Gert, Bibbi, Roine och Britt-Marie. 

 

Många snygga 

plagg i dämpade 

kulörer visades, 

och Catharina 

kommenterade 

sakkunnigt, och 

åskådarna slapp 

den tokiga gång-

art som man ofta 

ser på catwalken.  

 

 



 

 

 

2017-04-02 

Sida 3/3 

En kort paus med lottdragning, kaffe och bulle utlovades, och då passade 

Bosse på att tacka alla som arbetat med mötet innan dörrarna öppnades till 

affären. Seniorshopens motto är: ”Kläder för stilsäkra seniorer”, och snart ser 

vi alla dessa försköna Bålstas gator och torg. 

 

Text: Sverker Jonasson 

Foto: Bo Lundgren 

 


