
Månadsmöte i mars 
 

På månadens sista dag samlades 100-talet medlemmar på Skeppet för utlyst 

månadsmöte. Detta sammanföll tyvärr med distriktets årsmöte där ordförande 

och ett antal styrelseledamöter från Håbo deltog som ombud. Därför var det 

vice ordförande Bo Lundgren som öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Tre 

nya medlemmar presenterades, varefter ordet gick vidare till några av före-

ningens informatörer. 

Gustav Körner, som under flera år varit ledare för rullstolsvandringen från Po-

mona, berättade att han fått önskemål om att även Dalängens äldreboende 

skulle få hjälp med rullstolsvandring. Det behövs två personer som är villiga att 

kan ta hand om vandringarna från Dalängen. De som är intresserade kan ta kon-

takt med Gustav för att diskutera nödvändiga rutiner. 

Marknadskommitténs ordförande, Olle Atling, 

påminde om kommande föreställning inom 

Konsertkarusellen. Onsdagen den 13 april,  

kl. 19.00 ger ”SuperProffsEliten konsert på 

Fridegårdsscenen, och det är SPF Seniorerna 

och Envisorna som står för arrangemanget. 

Artisterna består av en vokalgrupp med fem 

röster, Staffan Lindberg, Jill Nordin, Ingela 

Olsson och bröderna Rongedal. 

 

Programkommitténs Lars-Olof Eklund talade om dagens program som började 

med en presentation av kommunens demensteam, sjuksköterskan och demens-

vårdsutvecklaren Suzanne Himo samt arbetsterapeut Maud Brandlid. Utvecklad 

demenssjukdom är ju ett otäckt tillstånd där nästan ingen bot finns. Demens-

teamet har till uppgift att ge stöd till patient och anhöriga, men även att ut-

bilda och utveckla berörd personal inom kommunen. De har nu varit igång ett 

och ett och ett halvt år och funnit bra form för arbetet. Behövande kan kon-



takta teamet som kan förmedla hjälp från sjukvård och myndigheter. Teamet 

har expedition på Pomona.  

Kaffe med bulle serverades 

och samtidigt drog dagens mu-

sikanter igång. Det var Bo Si-

monsson med keyboard, trum-

maskin och sång samt Peter 

Nydahl med gitarr och sång. 

Programmet hette ”Från Elvis 

till ABBA”. Det blev ett rikt 

varierat och trevligt utbud av 

melodier med några Elvis-låtar, 

jazz-standards, Evert Taube, 

Thörnqvist, Olle Adolfsson med 

flera samt naturligtvis ABBA. 

Duon var trevlig att lyssna till 

även om man saknade lite mera engagemang, tryck, i sångerna. De belönades i 

alla fall med rejäla applåder och blommor för sin insats.  

Så återstod endast dragningen i lotteriet innan deltagarna släpptes ut i ett so-

ligt Bålsta. 

 
Sverker Jonasson  

Bo Simonsson 

vid ett tidigare 

besök på  

Skeppet 


