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Eldsjälar hoppas
på ny lokal i Håbo
BÅLSTA
Andelen Håbobor över 80 år växer
mycket snabbt.
Den här åldersgruppen kom-
mer att, enligt den senaste
befolkningsprognosen, mer
än fördubblas, från 631 till
1466personerunderdennär-
maste tioårsperioden, en av
deprocentuellt sett snabbas-
te ökningarna i landet.
Samtidigt finns det över

3000 Håbobor, yngre pen-
sionärer, som är mellan 65
och 79 år.

Det ställer förstås krav på
Håbo kommun när det gäl-
ler äldrevård och hemtjänst,
menävenpåbra samlingslo-
kaler för de växande pensio-
närsföreningarna.
EP har träffat Ralph Abra-

hamsson och Bo Lundgren,
två eldsjälar vid Skeppet,
den gemensamma lokal på
Kalmarvägen i gamla IP-gal-

lerian,därHåbospensionärs-
föreningar har verksamhet.
Nyligen fick kommunsty-

relsen, på initiativ av Agneta
Hägglund (S), som säger till
EP att hon vill skynda på frå-
gan förattkunna tamedden
i nästa års budget, läsa deras
sammanställning.

Den visar vad deras många
medlemmar gör under da-
gar och kvällar, till exempel
konstcirkel, IT-kunskap, häl-
sa och fler än 100 andra kur-
ser här på Skeppet,menock-
såutspriddapåandraplatser
i Bålsta.
Kommunstyrelsen fick

också en listamed krav, eller
önskelista, på vad som be-
hövs i lokalväg för att täcka
behovet.
Antalet aktivitetstimmar

får skrivasmedsexsiffrigt tal
och tillsammans hade PRO,
SPF och Bålsta Finska Fören-
ing, samt gårdsrådet, 32 941
deltagartillfällen under för-
ra året.
– Man får fruktansvärt

mycket aktivitet för pengar-
na tack vare det ideella en-
gagemanget hos våra leda-
re, säger Ralph Abrahams-
son, samlandekraft iprojekt-
gruppen ”Skeppet sjunker”.
– Rena rama friskvården.

Dethärärvärdefullt förkom-
munen och det sparar kost-
nadermed aktiva äldre, fort-
sätterBoLundgren,ordföran-
de i SPF Seniorerna iHåbo.

Men de är oroliga.
–Tiden tickarochgår.Näs-

ta år löper kommunens hy-
reskontrakt ut här och loka-
lerna blir sämre och sämre,
säger Ralph Abrahamsson.

Nu väntar han och de andra
pensionärsföreningarna på
svar från kommunen. I april
ska ennyutredning från för-
valtningen vara klar.
En flytt och eventuellt ny-

byggevidSkeppsgården,där
Håbohus planerar att bygga
de närmaste åren, kan vara
ett alternativ.
Abrahamsson och Lund-

gren visar ritningar gjorda
2015, anpassade för Skepps-
gården som idag tillfälligt
används som evakuerings-
förskola i väntan på att Frö-
sundaviks förskola skabli fär-
dig i augusti.

Anders Liljestrand
anders.liljestrand@eposten.se

0171-414635

"
Det här är
värdefullt för

kommunen och det
sparar kostnader
med aktiva äldre.
Bo Lundgren,
SPF-ordförande håbo

Seniorer. ralph Abrahamsson och Bo Lundgren är två eldsjälar i Bålsta som lyfter fram hur mycket pensionärsföreningarnas
organiserade verksamheter betyder för välmåendet i kommunen. Foto: Anders Liljestrand

Skolor i Enköping får
pengar till läxhjälp
enköping
Skolorna i Enköping kan
första halvåret i år få
upp till drygt 600000
kronor för att anordna
läxhjälp för eleverna.
I Håbo är summan drygt
540000 kronor.

Det är ett löfte från reger-
ingen som i år vill satsa to-
talt 363 miljoner i statliga
bidrag för elever som be-
höver extra tid vid sidan
av schemat för att klara av
sinamål.
– Läxhjälp ska inte vara

en plånboksfråga. Elever

sombehöverextra tidvidsi-
danav schemat skahamöj-
lighet till det. Vi investerar i
en jämlik skola.Dehär stat-
liga pengarna ger eleverna
fler chanser att klara kra-
ven, säger utbildningsmi-
nister Gustav Fridolin i ett
pressmeddelande.

De kommunala skolorna i
Uppsala länkanansökaom
drygt 4,5miljoner kronor i
läxhjälpspengar under för-
sta halvåret.
Statsbidrag kan även

sökas av ideella läxhjälps-
föreningar. (EP)

Kvinna åtalad för
fuskmed returkvitton
enköping
En kvinna i Enköping
har åtalats för brotten
förskingring, urkunds
förfalskning och
trolöshet mot huvud
man. Hon anklagas för
att ha manipulerat med
kvitton och gjort falska
återköp.

Enligt åtalet har kvinnan
21 gånger skrivit andraper-
soners namn och telefon-
nummer på returkvitton.
Hon ska också ha gjort fal-
ska återköpvid49 tillfällen
ochsatt inpengarnapå sitt

eget konto. Vid fem tillfäl-
lenmed falska återköp ska
hon dessutom ha tagit ut
beloppet i kontanter eller
presentkort.
Det rör sig totalt om be-

lopp på drygt 60000 kro-
nor.

I denkommande rättegång-
en i Uppsala tingsrätt ska
bland annat vittnen höras
omatt de inte handlat från
den aktuella butiken och
att det därmed inte har
skett återköp i deras fall.

Anders Jagemo

FuSk. en kvinna har åtalats för att ha manipulerat med
kvitton och gjort falska återköp. Foto: Fredrik Sandberg/TT

enköping/Håbo
Nu är påsken definitivt
här i både Enköping och
Bålsta. Kommunerna har
påskpyntat.

Bland annat Skeppsrondel-
len i Bålsta har försetts med
stilenligt påskris och ut-
smyckning.
Under tisdagseftermidda-

gengjordes Stora torget i En-

köping riktigt påskfint med
en påskbjörk. Som pricken
över i:et la parkavdelningen
utpåskäggavdethårdknäck-
ta slaget.
Det är andra året som En-

köpings kommuns parkav-
delning påskpyntar med
björk ochpåskäggpå torget.
Enligt ne.se är fastlagsris

(påskris) ett björkris prytt
med hönsfjädrar i bjärta fär-

ger somkanköpaspå torgen
förepåsk. Enligt välunderrät-
tade källor har hönsfjädrar-
na i nämnda kommuners
fastlagsris ersattsmedkonst-
gjorda fjädrar.
Förr brukade man smyga

sigupptidigtpåfastlagsmån-
dagen och daska varandra in
påbara skinnetmed fastlags-
riset.Mendetvar längesedan.
Anders Jagemo

Påskfint i Bålsta och Enköping

påSk. Nu är det påsk i Bålsta.
Foto: Anders Liljestrand

enköping
Trafiken på Linbane
gatan har ökat och
skyltningen i korsningen
vid Långgatan är för
stärkt.

Kommunen har förstärkt
skyltningen i korsningen
för att trafikanterna ska
uppmärksamma vilka reg-
ler somgäller.
På Linbanegatan har

en skylt om väjningsplikt
satts upp för att trafikan-
terna ska observera att fö-
reträde ska lämnas för tra-
fikanter som kommer från
Långgatan.
På Långgatan finns en

varningsskylt somvisar att
trafiken som svänger från
Långgatan mot rondellen
vidSalatullenhar företräde,
i båda riktningarna.
–Trafiken har blivit mer

frekvent på gatan sedan
bostäderna byggdes läng-
re upp. Bland annat upple-
ver Granngården problem
dåderaskunder skaut från
parkeringen och det kom-
mer bilar från höger vilket
man inte är van vid. Men
det är utfartsregeln som
gäller där, säger Gunilla
Eksudd,park-ochgatuchef
vid Enköpings kommun.

Maria hedenlund

Kommunen har förstärkt
skyltning i korsning


