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sPF IrÅno tg85 - 2oo5

Denna tillbakablick på Spf HÅgO 20- *iga historia, försöker ge en bild av föreningens
utveckling under wå decennier.

En berättelse av den håir arten, kan naturligtvis inte beskriva varje möte eller aktivitet,
men vi har försökt visa vad som byggts upp under åren. Vi har varit sparsamma med namn
på alla personer som deltagit i arbetet, och i många fall lagt ner massor av tid och energi för
föreningens bästa, då det är en omöjlighetatttamed alla. Vi vill även ge lite bakgrundsfakta
till föreningsarbetet genom en kortare historik om förbundet och berätta lite om verksamhe-
ten i förbund och distrikt.

Just nu har föreningen nåira 500 medlemmar och prognosen fcir ökat medlemsantal iir god.
Med nio välbesökta månadsmöten om året får medlemmarna god kontakt med varandra
och styrelsen.

Föreningen har valda representanter i det Kommunala Pensioniirsrådet (KPR) samt Stöd-
organisationernaför Pomonas äldreboende, som arbetar för bra fcirhållanden för de lildre i
samhället. Tillsammans med övriga pensioniirsorganisationer deltar föreningen i driften av
Trriffin, samlings- och arbetslokaler för hantverk och hobby. I samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan (SV) bedrivs en intensiv verksamhet genom många studiecirklar. För-
eningen har ett utvecklat program för friskvård med flera olika aktiviteter. En aktiv rese-
kommittd arrangerar uppskattade resor, och skrivarcirkeln ger ut foreningens medlemsblad
Medlemsforum.l samband med vissa offentliga arrangemang i kommunen försöker SPF att
synas och nå ut till allmänheten genom bemannad "skärminformation". Verksamheten står
på stadig grund efter 20 år av målmedvetet arbete.

-, {. *-

Sveriges Pensionärsftirbund - Historik
Folkpensionen infördes i Sverige 1913, men
först efter andra våirldskriget blev den till-
räcklig för en knapp försö{ning.

Pensioniirsrörelserna i Sverige dr av rela-
tivt ungt datum och det var först i slutet av
1930-talet som en organiserad samverkan
mellan dem växte fram. Den offentliga de-
batten under detta årtionde stimulerade pen-
sionärerna att söka påverka sin situation.
Dåvarande ledaren för det socialistiska par-
tiet i Göteborg, Albin Ström, organiserade

kommittder för att uppvakta fattigvårdssty-
relsen i Göteborg. Ströms medarbetare var
senare verksamma för att få till stand en pen-
sioniirsförening i staden.

I september 1939 bildades Göteborgs Folk-
pensioniirers Förening, men denna blev inte
dominerad av Ströms åsikter, utan deklare-
rade politisk neutralitet. En minoritetsgrupp
inom föreningen ville dock proklamera karnp
mot det bestående samhället i klart kommu-
nistiska termer, men de förblev i minoritet.
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På initiativ av enskilda pensionärer samt so-
cialistiska och syndikalistiska kontakxer bilda-
des pensionåirsföreningar även utanför Göte-
borg, och pension?irsaktiviteter tycks även ha
varit på gang i huvudstaden.

er tq:q hade man kommit så langt att bil-
dandet av en riksorganisation blev aktuellt.
Den 5 september 1939 samlades represen-
tanter för västsvenska föreningar och bildade
Sv eriges Folkpensioniirers Riksförbund
(SFRF). Detta blev den första pensiontirs-
organisationen av rikskaraktåir. Vid förbun-
dets kongress 1986 ändrades namnet till Sve-
ri g e s P ens ioncir sförbund (SPF).

I bödan av l94}-talet blandade sig en star-
kare kraft i leken. Malmö arbetarekommun
beslutade vid styrelsesammanträde den 17

februari I94I att stödja bildandet av en so-
cialdemokratisk pensionärsförening vilket
uppmuntrades av tidningen Arbetet med en
artikel den24 februari samma år. Liknande
initiativ togs även på andra håll. Ombud fran
Malmö. Göteborg, Mölndal, Alingsås och
Uddevalla bildade den 16 november 1941,
Sverig: e s F olkpensionärers Riks organisation
(SFR). Namnet ändrades senare tlll Pen-
sioncirerutas Rilcs org anis ation (PRO).

Medlemsantalet i SPF har fran bildandet
fram till slutet av t97}-talet ökat i relativt lang-
samt tempo, delvis beroende på de mycket
blygsamma ekonomiska villkoren. Den 1ja-
nuari 1978 hade SPF 36 000 medlemmar i
hela landet, medan medlemsantalet den 1ja-
nuari 2005 har ökat till drygt 230 000.

Studieverksamheten inom SPF har utveck-
lats genom åren. Å{ tgOl tecknade dåva-
rande förbundsstyrelse ett samarbetsavtal
med Studieförbundet Vuxenskolan, och detta
avtal gäller fortfarande.

:. * a-
SPF-förhundets verksamhet
Verksamheten i förbundet regleras genom
stadgarna, ett förslag till nya omarbetade stad-
gar för förbund, distrikt och föreningarkom-
mer att föreläggas för beslut vid 2005 års
kongress.

Förbundet
Förbundet dr en fristående ideell organisa-
tion som har till uppgift:

Att tillvarata, främja och verka för pen-
siondrernas sociala och ekonomiska inffessen.

Att verka för att pensionärernas erfarenhe-
ter och kunskaper tillvaratas i samhiillet i
samspel med yngre generationer.

Att lämna information i samhällsfrågor som
berör pensiondrer.

Att främja studier och annan kulturell verk-
samhet.

Att främja friskvård och i övrigt verka för
god livskvalitet.

Att verka för att pensioniirerna inte diskri-
mineras på grund av sin ålder.

Genom avtal med Skandia kan man er-
bjuda medlemmarna förmånliga liv- och
olycksfallsförsiikringar.

Förbundets friimsta informationskanal är
tidningen Veteranen som sänds till samtliga
medlemmar. Veteranen finns också som tal-
tidning.

* {. t-
Uppsala Distrikt av SPF
Distriktet skall på det regionala planet verka
för de ?indamål som anges för förbundet.

Distriktet skall bistå sina medlemsförenin-
gar med råd och upplysningar rörande verk-
samheten.

Distriktet skall verka för samordning av
den verksamhet som bedrivs av pension?irs-
råden inom landsting och kommun.

Distriktet av SPF har två ordinarie leda-
möter och två ersättare i Inndstingets pen-
sionörsråd (LPR).

Distriktet bör stimulera till studiecirklar och
andra fritidsaktiviteter inom föreningarna,
samt arrangera utbildning, studiedagar,
informationskonferenser och andra sarnman-
komster för föreningarna. Kurser och kon-
ferenser ordnas oftast i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

-* + *-

-3-



Distriktets arbete verkståilles för övrigt ge-
nom följande kommittder och sektioner:

Studiekommittän,
M arkn a d sfö r in g / I nfo rm at i o n

Motion/Friskvård
kinskommitt ön fö r äldremotion
Boulspelssektionen
Bridgesektionen
P ensionrirsp olitiska kommittön ( P P K)
Traftkkommittön

Medlemsregister och IT
Hemsidan

Stipendienrimnden
Distrikt snytt ( D -nytt )

En viktig punkt för distriktet är att öka
informationen om SPF med god marknads-
föring och deltagande i utställningar etc.

Distriktets informationskanal till medlem-
marna är D-nytt som dr åtkomlig på deras
hemsida: www.spf-uppsala.nu Den finns
också upptryckt i förening ens Informations -
piirm som finns tillgiinglig vid månadsmötena
och i SPF-lokalen i Gamla stationshuset.

SPF-Håbo är för nzirvarande represente-
rat med en ledamot i distriktsstyrelsen och
en i distriktets studiekommittd.

, {. *-

LokaIföreningarna
Föreningarna skall naturligtvis driva sarnma
frågor som förbundet, men då på det lokala
planet. Förutom information i frågor som
berör pensionärer skall man hålla kontakt
med kommunstyrelsen och gentemot denna
driva frågor av intresse för medlemmarna.
Viktigt dr attbedriva verksamhet som främ-
jar förståelse och solidaritet mellan genera-
tionerna samt att verka för gemenskap,
trygghet och trivsel bland pensionärerna.
SPF-Håbo verkstiiller detta mandat genom
styrelsearbetet och ett antal sektioner och
kommiuder som finns uppråiknade liingre fram.

Lokalföreningen i Håbo bildas
Studieförbundet Vuxenskolans styrelse i

Håbo, skapade ett intresse för att bilda en

SFRF-förening i Bålsta. Genom annons i
Enköpings Posten inbjöds till ettmöte iMed-
borgarhuset i februari 1985. Sångerskan
Margareta Kjellberg engagerades som drag-
plåster till mötet. Ett 7 0 -tal pers oner hörs am-
made inbjudan och en interimsstyrelse bil-
dades. Harry Pihl, valdes till ordförande. Han
giorde klart att han endast kunde åta sig upp-
draget under det första året.

Interimstyrelsen:
Harry Pihl, ordförande
Anders Andersson, sekreterare
Yngve Olsson
Erik Söderholm
Olle Malmberg
Karl-ErikDegerman

Föreningen bildades som en lokalförening
till Sv e ri g e s F olkp ensionärer s Riksfö rbund
SFRF Håbopensionärerna.

Ordfirandefiineckning I 98 5-2 00 5 :

Harry Pihl, interimstyrelsen 1985

Karl-ErikDegerman 1986-1990
BirgittaWallard-Eriksson l99l
Fredrik Dahlström
Lennart Eriksson
Karin Seger
Yngve Fiirnström
Göte Bergqvist

t992-t994
1995-1998
1999-200t
2002-2003
2004-

Karl-Erik Degerman var distrikts-

Margareta Kdllberg och vår första ordfirande Harry Phil

ordförande r99t-t994



I början hade föreningen ingen egen lokal,
men man kunde utnytda ett rum i Medbor-
garhuset. Där hölls även månadsmötena i
Rotundan. Medlemsantalet ökade snabbt och
redan efter ett par år hade man ett 100-tal
medlemmar.

-t!. {. t -
Pysselgruppen, som egentligen var en
hantverksgrupp, startade 1987 . Från början
var de ca25-30 personer, men antalet mins-
kade något efter en tid för att de sista åren
bli en avancerad syförening. Genom försiilj-
ning, auktioner och lotterier av tillverkade
saker fick man in pengar för att köpa
förbundsstandar och svensk fana. Det in-
köptes även textilier, glas, porslin och be-
stick som nu finns i SPF-lokalen. Under ett
15-tal år stickade, virkade och sydde grup-
pen barnkläder som skänktes till Frälsnings-
armdn. Dessa gick vidare till godset Skangal
utanför Riga i Lettland. Skangal tillhörde ti-
digare Olof Palmes sl?ikt men har donerats
till Fråilsningsarmdn som byggt om det till ett
centrum för att hjälpa utsatta barn. Ett par
medlemmar ur pysselgruppen har vid ett till-
ftille besökt Skangal.

* r r-
Moti.onsdans yar en stor sak på de första
månadsmötena. En grupp medlemmar ut-
vecklade dansen så att man till och med hade
uppvisningar för andra föreningar.

Även sångkören gav föreställningar som
uppskattades såväl i Håbo som i andra SPF-
föreningar. Vid festerna under de första åren,
lagades all mat, samt ordnades all underhåIl-
ning avmedlemmarna sjåilva. Vid samtal med
åildre medlemmar, som varit med fran bör-
jan, frapperas man av den glädje och entu-
siasm de visat föreningen.

* * t-
Föreningens ekonomi
För att kunna bedriva en utvecklande verk-
samhet erfordras god ekonomi. Såvitt vi kan
bedöma har det alltid funnits goda ekono-
mer som har kunnat åta sig att bli kassör, och
iildre redovisningar tir lika klara som de se-

naste. Trots den omfattande verksamheten
stannar föreningens budgeterade omsättning
för år 2005 på endast 170 000 kronor. Med-
lemsavgiften dr för närvarande 160 kronor
60 kronor av dessa tillfaller SPF-Håbo. De
resterande 100 kronorna går till förbund och
distrikt. Kommunens bidrag till föreningen
uppgick *'*jtl. t 

l.'l.tl"*'.
SPF-lokalen i gamla stationshuset
Den nuvarande SPF-lokalen i gamla stations-
huset uppläts av kommunen 1989. Den del
som SPF utnyttjar har tidigare varit sta-
tionsinspektorns bostad, men före SPF hade
fackliga organisationer disponerat lägenheten.
Nåir föreningen tog över lokalen var den i ett
bedrövligt skick, ostädad och nergången. Ett
g?ing arbetsarnma SPF-medlemmartog sig an
arbetet att skura, tvätta, tapetsera och måla
lokalen. Möbler och övriga inventarier done-
rades i stor utsträckning av medlemmarna,
och iin i dag tillfcirs utrustning genom gåvor.
Problemet med lokalen iir den langa utomhus-
trappan av trä som hindrar handikappade
medlemmar att komma in.

-* * *-

Pensionärsträffen
Den barackliknande byggnaden nedanför
Medborgarhuset har tidigare inrymt post-
kontor och kommunens terapiverksamhet.
Kommunen har ståillt huset till pensiondrernas
förfogande. H?ir finns goda möteslokaler och
verkstad för snickeri och keramikarbeten.
Verksamheten styrs av Tröffens gårdsråddar
samtli ga pensioniirsorgani sationer dr repre-
senterade. SPF har fyra ledamöter i rådet.
Lokalen iir öppen måndag - torsdag 10.00 -
14.00 med uppehåIl under sommarmåna-
derna. Varje dag finns möjlighet att läsa dags-
tidningar, fika till sjåilvkostnadspris, och inte
minst, tillftille att träffa andra pensionärer.
En torsdag i månaden under "terminstid"
bjuds på underhållning eller information.

Månadsmöten
Dessa sammankomster, som numera oftast
hålls i Kyrkcentrun, to mycket uppskattade.
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Trots detta åir det mindre än en fjåirdedel av
medlemmarna som regelbundet deltar i mö-
tena. Kyrktorget ryflrmer 125 personer. Sty-
relsen vill giirna hälsa fler medlemmar väl-
kommen till varje möte. Mötena hålls van-
ligtvis på eftermiddagarna ca 9 gånger per år
med uppehåIl juni och juli. Februarimötet
blir även årsmöte.

På månadsmötet har ordföranden och sty-
relsen möjlighet att informera om förening-
ens löpande verksamhet. Medlemmarna kan
själva komma med förslag på frågor som de
önskar att föreningen skall driva. Några
gånger per år inbjuds politiker och tjiinste-
män i kommunen som föredragshållare.
Även företrädare för samhällstjänster som
polis och räddningstjänst har varit på besök
och informerat om sin verksamhet.

Underhållning med t.ex. sång och musik
förekommer ofta. Skrivarcirkeln har fram-
trätt några gånger med "Prat i kvadrat" och
på marsmötet i år visades Seniorshopens
vårkollektion med hjälp av föreningens egna
"mannekänger".

Vid mötena serveras lättare förtålring, ofta
i form av kaffe och kakor. Olika serverings-
grupper ställer i ordning, köper bröd, dukar
borden samt återställer allt efter mötet.

Genom lotterier vid våra månadsmöten får
föreningen ett gott tillskott till kassan.

* * *-

Medlemsforum
Det stod tidigt klart att föreningen måste ha
någon form av informationskanal för med-
lemmarna. I oktober 1987 var föreningen
mogen att ge ut det första medlemsbladet.
Det blev en enkel fotokopierad upplaga: SPF-
Aktuellt - smått och gott för Håbo-pensio-
niirerna. Skrivarcirkeln startade tidningen
och har fortsatt under olika "redaktörer".
Efter namnbytet ger den nu ut Medlems-

forum med nio nufllmer per år. I stora drag
är innehållet ganska likt det första medlems-
bladet. Lite föreningsinformation blandat
med kåserier, referat och en ordförandespalt
som speglar föreningens utveckling och verk-
samhet. Sedan mars 20Ol trycks tidningen
på HSO tryckeriet i Uppsala. Tack vare att

ett20-tal medlemmar stdller upp och biir ut
tidningen, kan distributionskostnaderna hål-
las på ett minimum.

Numera införs annonser i bladet, och in-
täkterna från annonsförsäljningen täcker i
stort sett kostnaderna för tryckning. Med-
lemmarna uppmanas att gynna tidningens
annonsörer.

I första numret av SPF-Aktuellt skriver
ordföranden en intressant text som vi här
delvis återger:

"Först vill jag tackn skrivarcirkeln för
initiativet till detta och kommande num-
mer av SPF-Aktuellt. Sveriges Pensio-
närsförbund förde fram till 1983 en tämli-
gen anonym tillvaro trots att förbundet rir
landet s för st a p ens iontir s org ani s at ion.

Då började nya föreningar bildas och
medlemsantalet ökar V är nu över 700

föreningar och niirmar oss 150 000 med-
lemmar. I 985 bildades Håbopensioniir-
erna av SPF, och vad vill vi då göra inom
vår förening? V vill genom vår represen-
tation i KPR (Kommunala Pensionärs-
rådet) föra fram våra medlemmars önske-
mål och åsikter som efier behandling förs
vidare till beslutande politiker

W vill verka för att vi sjrilva skall kunna
bestämmn om vår ålderdom, tillvaro och
levnadsfi)rhållanden. V vill verka för att
ålderdomshemmen skall finnas l<var fast i
förbeittrat utförande, samt att vi får fung-
erande servicehus för dem som önskar ett
sådant boende. V vill verka för att ge
pensiontirer en trivsam och meningsfull
tillvaro. Möjligheter an delta i resor,
studier och frislatård. V vill fungerq som
remissinstans i centrala, regionala och
lokala frågor
Vi rir politiskt och lqrkligt neutrala. V
vill mycket för att göra våra pensionärsår
så bra som möjligt, men för dena fordras
en stark förening. För att vqra en stark
förening behöver vi många medlemmar I
Håbo finns ca 900 pensionciren Av dessa
ör bara hrilften organiserade, resten står
utanför Kan vi få de som står utanfi)r med
oss, ökar vår styrka, och våra valda poli-
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SPF-resa till Ncirke - Vtinnlotrcl .juni 1995,

Herrrv Dalilitt oclt Oloy Rosliug.
SPR-resa till Ntirke - Viinrtlcurcl juri 1995,

Mat ,- oclt Erik Söclerltolnt i Askersutd

SPF-re.su till Hcilsirrylcud juni 1997,

Besök pir Karlsgårclett.

Ella Högnwr överlcinunr ett.flug,qa till ordförande
Fredrik Duhströnt.

SPF-resa till Hrilsitrgl«td jwti 1997
På vudring i Huclikstnll.

SPF-resa till Hiilsittglatd jutti 1997,

Onbord på Warpen, i.ft)rgrLutden Soh,eig och Bengt Ångnnn.

SPF-re.sa till Hcilsirrylarul jutti 1997.

SPF Uppsala clistrikts löstrtöte 2000.



Blturtl Sölcrkåktr jtuti 2004 Sndiecirkel 2002

Dtrronnll urlerltåller fid Di.striktets lfistttöte 2000 i Bålsra. Fyra borlbruclar på Gotluil 1994.

Julfest i Rottutclcut 2001, Btrlsta Dragspelsklubb oclt
H arriet uttcle rhål I e r.

Publik vid Ittgnrurs,spelert i Nås Dalanru.

Kurirt oclr Attclers Carlssort vid resa till Nor,qe 1987.Luc'iatåg l-l december 1988.
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Dagens
ros

...vill vi ge till Anders Carlsson
vår utmärtle reseledare. som ord-
nar så väloqgdniserade och trevliga
resor.

Sveriges Pensionärsftirbund
Håbopensionärerna-SPF

gm Erik Söderholm
SPF:s l0-års jubileum 1995,

Karl-Erik Degerman, Erik Söderholm och Nils Carlslmmre.

JAMTLI 1993. Frånvri. Olow Rosling, Göte Ingelman, Greta
Ryö, Karl-Erik Degerman, Agnes Dahlström och Anna From.

Infört i EP den
l4 mars 1988.

Nationaldagen 1993 firas av bland andra SPF och PRO
på gröna dalen.

Kurs i blomsterbindning år 2002.

-9-

Cirkeln EU 1994, Resa till Mosel 1999, Rolf Björklund och Henry Dahlin.

Busskaffe i samband med resa till Norrvikens 7hcidgårdar 19%.



Bonlebanatt på Lastberget 2003. Studiecirkel i ntorgorrlagerts cuiikt,iteter år 2000.

Håbo Festdag 2003, Yngve Frinrctröm och Börje Karlssott. Ett kaJfegrupp på ett nårndsnöte 2003

Månadsmöte i Kvrkcentrum år 2003.

Pysselg ruppen lmr tillverkat
banrkl cide r M argit Nyströnt
och Brita Degernmn.

Ella Högmart och Karl-
Erik Degerntatt dansar
hanbo.

BowLinggcirtget 1988.
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Cirkel om Uppsala Ekeby.



tiker måste lyssna på oss och i viss mån

följa våra önskemåI. Är du pensionrir?

Stå inte ensam. Bli medlem hos oss.
V stöder dig. Vrilkommen till Håbopen-
sionörerna SPF".

Bortsett från siffrorna som citeras ovan,
så tycker vi att denna skrift åir lika aktuell
2005 som när den skrevs, och den är väl
fortfarande ett bra riktmiirke för förening-
ens verksamhet. Det bör noteras att samme
ordförande i flera kommande tidningar oroar
sig över statsmakternas tankar om att
institutionsboendet skall avvecklas. Ordfö-
randen Degerman framför sin tydliga upp-
fattning att ålderdomshemmen måste få fin-
nas kvar, men i moderniserad form, ochmed
personal för dygnet runt passning. Detta blir
senare aktuellt även på det kommunala pla-
net i samband med att Pomonas öldre-
boende blir klart. I dessa dagar när vi från
TV har lärt oss att det dr nästan omöjligt att
komma in på ett äldreboende om man inte
zir dement, så önskar vi verkligen att flera
röster hade tryckt på i denna viktiga fråga.

{. * *-

T[ygghetsringning
Våren 1990 startade SPF-Håbo l2inets första

§gghetsringning som fungerar iin i dag. Till
denna kan vem som helst ansluta sig, man be-
höver inte vara medlem i SPF. Den hiir delen
av vår verksamhet bygger pä, att de som bor
ensaflrma och kiinner behov av den hiir formen
av jour, ringer upp en telefonsvarare varje for-
middag ftire kl. 10.30. Frivilliga medlemmar i
SPF har sedan jour varsin vecka äret runt och
ringer till telefonsvararen och kontrollerar att
samtliga har hört av sig. Om någon person inte
ringt upp blir hon/han kontaktad så att det blir
klarlagt om något har hiint. Gruppen består av
10 personer samt en teknikansvarig.

Arbetet med avlyssningen blev enklare niir
man installerade en telefonsvarare som den
jourhavande kan ringa upp och lyssna av
hemifrån, tidigare fick man åka fram till lo-
kalen för att göra avlyssningen.

Håbo kommun lämnar bidrag till telefon-
avgifter och utrustning.

* * r-
Medlemsförsäkring och
Medlemsregistrering
Förbundet eöjuder, i samarbete med försiik-
ringsbolaget Skandia, försäkringar för med-
lemmarna i SPF. Personer som fyllt 60 men
iinnu ej 70 ätr har möjlighet att teckna enliv-
försrikring inom sex må'nader efter att perso-
nen blivit registrerad som medlem i SPF.

Varje medlem, oavsett ålder, kan teckna
en oly cksfallsförs dkrung. S amtliga medlem-
mar dr automatiskt anslutna till SPF. s mötes-

förscikring vid olycl«falL Denna senare för-
säkring ger skydd for medlem som deltar i
SPF-aktivitet, vid resa till och från SPF-möte,
samt för vändänst. Vid skada skall man kon-
takta SPF: s förbundskansli.

Eftersom förs?ikringen baseras på medlem-
skap i SPF så är det viktigt att medlems-
registreringen sker med stor noggrannhet.
Ingen får anmiilas som medlem till förbun-
det förrän medlemsavgiften betalts. Den sty-
relseledamot som ansvarar för medlems-
registreringen har en ansvarsfull uppgift.

* * *-

LPR - Landstingets pensionärsråd
LPR ger pensionrirsorganisationerna möjlig-
het till en dialog med landstingspolitikerna
samt sjuk- och äldrevårdens tjänstemän.
Genom distriktet utses två ordinarie ledamö-
ter och två ersättare från SPF. Innevarande
mandatperiod representeras södra länsdelen
av Enköping, medan de två föregående pe-
rioderna representerats av Håbo.

* * *-

KPR - Kommunala pensionärsrådet
KPR iir ett viktigt organ för samråd, över-
läggningar och ömsesidig information mel-
lan pensiondrsorganisationerna och kommu-
nens politiker och berörda dänstemåin. Ar-
betet styrs av ett reglemente som anger föl-
jande syfte:

Att rådet skall förstärka inflytandet i alla
fragor som gäller äldre.
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Att ådet skall medverka vid förberedelser
för upphandling av vårdgivare.

Att Ådet skall verka för att pensionärernas
frågor beaktas i nämndernas verksamhets-
planering.

Att rädetkan initiera nya pensionzirsfrågor
i nämnder och förvaltningar.

Att rädet skall vara remissorgan i frågor
som berör pensionrirerna.

Att ådet skall vara ett forum för opini-
onsbildning och kunskapsspridning.

SPF-Håbo har två ordinarie ledamöter och
en ersättare i rådet. KPR leds av ordföran-
den i Vård- och omsorgsnämnden. Vice ord-
förande i rådet utses av pensionärerna.

De frågor som nu är mest aktuella är pen-
sionrirsbostäder/åildreboende och kostnader-
na för boende på Pomona samt de som har
hjälp av hemtjänsten.

-{. {. n-
Äldre- och handikappombudsman
Kommunens äldre- och handikappombuds-
man kommer fortsättningsvis att oftast delta
i våra månadsmöten, och föreningen samar-
betar naturligtvis med henne. Hon finns i
Kommunhuset och var och en kan kontakta
henne vid behov.

-* * *-

Pomonas gårdsråd
Rådet dr sammansatt av ansvariga diinstemiin
och representanter för de boende samt pen-
siondrsorganisationerna. SPF har två ledamö-
ter i rådet och kommunens omsorgschef iir
ordförande. Sammanträdena protokollförs.
Rådets uppgift iir att ta upp och i samråd hjiilpa
till att lösa boendes önskemål och problem.

Pomonas intre s s efiirening
Föreningens syfte dr atttillvarata de boendes
sociala intressen och miljö. En styrelse be-
stående av två personer från vardera SPF,
PRO och Finska föreningen samt tre boende-
representanter ingår i föreningen.

Exempel på aktiviteter :

- Trivselträffar med artister som under-
håller

- Utflykter i form av shoppingturer och
resor

- Kaföverksamhet i Pomona.

Intresseföreningen hjiilper till vid aktiviteterna
och flera frivilliga deltar i verksamheten.
Senaste året arrangerades 14 olika trivseltriif-
far. Genom intresseföreningen får de boende
möjligheter till omväxling och en trivsam-
mare tillvaro.

Intresseföreningen tar tacksamt emot bidrag
till verksamheten, bankgiro: 5596 -7657.

* r 1.-
Rullstolspromenader
Sedan något år tillbaka iir medlemmar från
SPF engagerade i rullstolspromenader från
Pomonas äldreboende. Varannan tisdag sam-
las ett gäng SPF:are och tar med de boende,
som så önskar, ut på en promenad. Våra
kollegor i PRO gör samma tur varannan
vecka. Promenaderna är mycket uppskat-
tade både av de boende och av personalen.

{. {. {.-

Håbo trafiksäkerhetsråd
Tralikrådet har till uppgift att se till att kom-
munens vägtrafik utformas så säkert som
möjligt, men det har ingen beslutsfunktion.
Man tar naturligtvis siirskild hänsyn till barn,
äldre och handikappade när vägar, gator och
andra trafikplatser skall utformas. Rådet dri-
ver kampanjer för t.ex. användande av bil-
bälte, cykelhjälm och reflexer, samt har även
haft viss utbildningsverksamhet. Två perso-
ner från vardera SPF och PRO ingår i rådet
för att tillvarata äldre personers intressen.
Rådet har sju till åtta möten per år.

Här kan tilläggas att SPF har haft en ut-
bildning för äldre bilförare i nya trafikregler
som t.ex. körning 

.::::.i _
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Ombud ftir syn- och hörselfrågor
Föreningen har ombud för medlemmar med
syn- och/eller hörselproblem. Vid begynnan-
de svårigheter kan medlemmar ta kontakt
med ombuden och få stöd och information
om möjligheter att få hjälp. Just nu arbetar
ombudet för synfrågor med att få Medlems-
forum inläst på band genom bibliotekets för-
sorg' 

-* * *-
Håbo stödgrupp
Detta iir kommunens organ for hjälp och stöd
till människor som drabbats av svår kris.
Gruppen leds från räddningsstationen. Flera
av medlemmarna i gruppen har erfarenhet
av egna kriser, och stiindig utbildning och
information i krishantering erbjuds dem. SPF
har två medlemmar i gruppen. Medlem-
marna kan nåir som helst kallas när det upp-
står ett behov.

å t *-
Fester
Beslutas och arrangeras av styrelsen och det
iir framför allt klubbmästaren som verkstdl-
ler bokningar och övriga iurangemang.

I och med att föreningen bildades fick
medlemmarna mång a rrya vänner, och snart
väcktes iddn att man skulle samlas under
festliga former. De första åren höll man till i
Medborgarhusets rotunda, där allt arbete
med förtäring och underhållning sköttes av
medlemmarna själva. Efter några år hyrde
man in sig i restaurangen på Pomona eller
Biirsta partyhall för vår- och julfester. Vid
de senare kunde en del av de kvinnliga med-
lemmarna överraska med ett luciatåg, till de
närvarandes glädje. I ett tidningsreferat har
vi läst att medelåldern på Lucia och tåirnor
vid något tillfälle var70 är.

Inflyttade medlemmar fran de norra lands-
delarna arrangerade surströmmingsskivor diir
även en och annan upplänning och skåning
har synts närvara. Alla glada fester har av-
slutats med dans, och än i dag talar pionjä-
rerna om hur roligt de haft genom åren.

De senaste åren har alla medlemmar, som

passerat 80-årsgränsen, inbjudits till en träff
med lunch och underhållning. Detta har va-
rit mycket uppskattat av våra äldre SPF:are,
som har tått tillftille 

i:::T 
gamla vänner.

Resor
Genom hela föreningens kåinda historia har
det funnits aktiva och duktigaresearrangörer.
För närvarande har SPF-Håbo en rese-
kommittd på tre personer. Vid genomgång av
gamla medlemsblad blir man imponerad över
den verksamhet som pågått under alla år, och
som tydligen varit mycket uppskattad.

Mellan åren 1986-1997 ilrangerades 14
flerdagarsresor till lika många olika landskap
i Sverige.

Resorna fciretogs med buss i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan, och fo-
regicks av studiecirklar om respektive land-
skap. Vid varje resa hade man kontakt med
en lokal folkhögskola som ordnade logi och
uppehåille under de 4-5 dagar som resan giil-
lde.

Att det håir var mycket uppskattade resor
kan vi förstå vid samtal med våra "vetera-
ner", det finns de som deltagit i nästan samt-
liga landskapsresor. Värdarna på folk-
högskolorna ansträngde sig verkligen med att
visa upp och föreläsa om de viktigaste se-
viirdheterna från respektive landskap.

Föreningen har under årens lopp även haft
flera utlandsresor, till exempel till Norge,
Leningrad, Moseldalen, Italien, Danmark och
Grekland.

Varje år arrangeras flera endagars utflyk-
ter. Resekommittdn lägger ner ett energiskt
arbete på att ordna bussutflykter med rikt
innehåll. Vi borju i ett område i Sverige med
stort kulturutbud och denna möjlighet tar
man väl tillvara, medlemmarna får verkli-
gen full valuta för avgiften.

Det kan vara värt att notera att det ännu
aldrig inträffat någon incident under alla re-
sorna.

-13-
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Sångkören Duromoll
De första åren avslutades varje månadsmöte
med att medlemmarna unisont sjöng "Du
gamla, Du fria".

Då upptäcktes att det fanns många fina
sångröster bland deltagarna. Detta gav upp-
hov till att en sånggrupp bildades. Huvud-
uppgiften var att underhålla vid månads-
möten och andra samlingar. Efter en del fun-
deringar antog gruppen namnet Duromoll,
men det fanns många fyndiga förslag varav
ett var Sista skriket. Jämsides med sången
övade kören även in små teaterpjäser som
uppfördes till allas glädje.

Bowling
Den 28 mars 1987 startade en grupp SPF-
medlemmar bowlingsektionen. Det var en
av medlemmarna som organiserade dethela.
Han spelade dock aldrig själv, om man ska
tro de tidningsreferat vi läst. Han och många
andra ansåg att det var samvaron och ge-
menskapen som var det viktiga.

Bowlingsektionen var tidigt ute med
tävlingsspel mot andra SPF-föreningar, man
hade också två tremannalag i Bålsta korp-
bowling. Under flera år har man genomfcirt
turneringar med pensiondrer från Aland och
detta pägåtr fortfarande. En av spelledarna
har en bakgrund i Upplands landskapslag och
tog sig i slutet av 1980-talet till World Cup.

l99l var medelåldern på spelarna 72 fu.
Bowlingsektionen iir fortfarande stor och liv-
aktig och det ges instruktion både för ny-
börjare och mera erfarna bowlare.

Bridge
Bridgesektionen bildades 1986 genom att en
av föreningens grundare utnämnde en med-
lem till sektionsledare, samtidigt som han
överlämnade två kortlekar. Fyra personer
anmälde sig till den första spelkvällen men
ingen av dem dök upp. Emellertid kom det
några andra, som inte var anmälda, och spe-
let kunde börja. Från början spelade man i
Medborgarhuset men när Träffen öppnade
så lades bridgemötena diir.

För närvarande är det 44 personer som
spelar regelbundet varje onsdag under sä-
songen och tillsammans har de såväl vår-
som ju"lfest. De senaste fyra åren har man
gjort Alandsresor, då man spelar på ftirjan
och har trevligt tillsammans.

-* * r-
Studiekommittdn
Under hela föreningens verksamhetsperiod
har det bedrivits en omfattande cirkelverk-
samhet i massor av olika ämnen. Vi har tidi-
gare nämnt landskapscirklarna som genom-
fördes i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan (SV). För närvarande ser lis-
tan över studiecirklar ut som följer: Snacka
om nyhete4 engelska, Oarna Patmos och
Samos - en lockande kombination, Histo-
ria, Konsthistoria, Litteratur, I Arns fotspåa
Parkinsons sjukdom, Skrivarcirkeln, Sldkt-
forskning, Vardagsjuridik, Rörstrand ( Fa-
jans- och porslinsfabrik), Vrider och ovti-
der

Studiecirklarna kan variera avsevärt från
år till år, det ligger i medlemmarnas intresse
att föreslå nya ämnen och att verka både
som ledare och deltagare. De flesta cirklarna
genomförs i samarbete med SV.

Studiekommittdn består för närvarande av
tre personer.

-r r!. r!.-
Friskvård
Friskvård dr en prioriterad verksamhet inom
SPF. Föreningen har en friskvårdskommitt6
som leder verksamheten. Förutom bowling,
som behandlats tidigare, finns flera organise-
rade aktiviteter: Vattengymnastik, Stav gång,

QiGong och Bangoff Friskvårdskommittdn
försöker nu väcka intresset för boule.

Föreningens hemsida
Sedan hösten 2002 har föreningen en egen
hemsida. Hiir finns styrelser och funktionä-
rer namngivna och i vissa fall på bild. Delar
av föreningens verksamhetsplan går att läsa
samt bilder från olika arrangemang. Vi tror
att det iir viktigt fcir framtiden att synas även
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på Internet, det åir där många av dagens bli-
vande pensioniirer söker information. Adres-
sen till hemsidan ?ir:

www.spf.uppsala.nu/tråbo

Framtiden
Niir man läser vad föreningen hittills uträttat
och ser den verksamhet som i dag pågår blir
man imponerad. Dessutom sker allt detta till
ett minimum av kostnader. En hel del av
vad föreningen uträttat kommer samhället
tillgodo, och vi tror att detta verkligen åir nå-
got som kommunens och landstingets politi-
ker bör fundera över.

I en nära framtid är en av de viktigaste
frågorna att ordna för ett vettigt seniorboende
i kommunen. En annan viktig uppgift iir att
lö s a lokalfrågan. S PF-lokalen iir alltför trang
och även opraktisk i vissa fall. Träffen, som
under många år varit en bra och användbar
lokal, är i minsta laget. Nu finns preliminära
planer på att uppföra en ny lokal som skulle
kunna delas mellan SPF och PRO och ha
plats för lite större sällskap.

För att SPF skall kunna utvecklas måste
nya hänsyn tas till kommande årskullar av
pensionzirer.

De seniorer som kommer inom kort är
sannolikt spänstigare, friskare, rikare och
kanske till och med vackrare än vad vi var.
De har ofta en något annorlunda kultur och
ägnar sig troligen åt andramera aktiva fritids-
sysselsättningar än vi som är äldre idag. Det
kommer att bli en utmaning att få dessa med
i en pensioniirsförening. Det iir faktiskt en
uppgift för varje medlem att försöka över-
tala framtidens pensionåirer attgämed i SPF,
förr eller senire blir ju även en ung pensio-
när gammal, om han eller hon inte bryter
nacken i freestylebacken.

Med åren behöver man mera stillhet och
vila, och i båda fallen ?ir det skönt att ha
gemenskapen i SPF-Håbo.

Källor
Historiken iir tagen ur en skrift som Studie-
förbundet Vuxenskolan givit ut.

I övrigt har vi samtalat med "veteranet'',
de vill säga de som varit medlemmar från
första dagen. Vi har läst protokoll, SPF-ak-
tuellt och tidningsreferat.

Bilder
Fotografierna har vi funnit i album som finns
i vår lokal och vi har även fått låna album
från våra medlemmar. Oftast vet vi inte vem
som hållit kameran.

Bildbehandling: Karl-ErikAndersson (Kea)
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Sverker Jonasson
Barbro Larsson
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Göte Ingelman
Margit Nyström
Ingrid Bruun-Andersson och
taila Lundberg-Åslund
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Välkommen till oss i SPF-Håbo
Ingen är för gammal att deltaga i våra aktiviteter

Vår ftireningslokal är i gamla stationshuset i Bålsta
Vill Du bli medlem?

Ring Barbro Larsson tel.0l7l-507 49

SPF-Håbo hemsida: www.spf-uppsala.nu/tråbo

SPF-Uppsala disriktet hemsida: www.spf-uppsala.nu/
SPF-Förbundet hemsida: www.spfpension.se
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