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2019-01-28 

Årets första månadsmöte 

Så har då årets första månadsmöte och den något kylslagna och bistra dagen 24:e 

januari haft sin gång.  

Det var minus 12 grader denna morgon. Trots kylan var det 74 medlemmar som 

tagit sig till Skeppet. Elisabeth var vår ciceron idag och hälsade oss alla välkomna 

samt presenterade dagens program. Speciellt dagens gäster förstås som bestod dels 

av vår egen förbundsordförande Eva Eriksson som för första gången besökte oss i 

Håbo, samt polisinspektör Maria Arosenius från lokalpolisen Enköping-Håbo. 

Först ut denna dag var Bo Lundgren som hälsade två nya medlemmar välkomna, 

vilket alltid är lika roligt. Han berättade också om styrelsens arbete som just dessa 

dagar består i att få klart årets handlingar inför årsstämman, vilket är ett nog så 

drygt arbete.  

Därefter var det Ralph Abrahamsson som berättade om hur projektet fortskrider 

beträffande Skeppsgårdens ombyggnad.  

Åsa Öhman vår studieansvarige informerade om att nu startar alla våra studiecirklar 

för året. Åsa efterlyste också några studieansvariga som kunde hålla kurser i 

italienska respektive spanska språken.  

Så blev det Maria Arosenius tur att informera om vad som händer i Håbo vad gäller 

bedrägerier och stölder från bland annat äldre 

i kommunen. Enligt polisens statistik är det 

dock en begränsad omfattning av sådant i vår 

kommun. Vi fick även se filmer om hur 

raffinerat bedragarna bär sig åt för att lura oss 

äldre. Det är tragiskt att se hur förslagna 

dessa kriminella personer är. Vi fick även 

broschyrer med information vilka olika typer 

av bedrägerier som förekommer.  

Viss nyfikenhet framkom på all polis-

utrustning Maria hade på sig. Hon gjorde en 

snabb genomgång av de olika utrustnings-

detaljerna, med olika vapen som pistol, 

chili/pepparspray, skyddsväst, batong, utöver 
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detta även radioutrustning, allt med den sammanlagda och imponerande vikten på 

cirka 12 kg.  

Efter denna lite omskakande samt upplysande information från polisen, var det tid 

för efterlängtad kaffepaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så blev det dags för vår förbundsordförande Eva Eriksson att överta scenen och 

ordet. Eva började inledningsvis med att tala om att hon tyckte det var väldigt 

trevligt att få komma till oss i Håbo och hon hade dessutom noterat vid en snabb 

genomgång av Medlemsforum att vi i SPF Seniorerna Håbo har en resa till 

Västergötland på försommaren, vilket gladde henne då det är hennes hemtrakter. 

Efter denna lilla utvikning övergick Eva till att redogöra vad de i förbundet arbetar 

med och deras ansträngningar för att påverka politikerna i äldrefrågor.  

      ÄLDREPOLITIK I JANUARIAVTALET 2019 

- Pensioner och skatter 

- Vård och omsorg 

- Bostäder 

- RUT-avdraget, samhällsservice och digitalisering 
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Innan Eva avslutade framhöll hon att vi inte bör missa nästa månadsmöte som 

bland annat innehåller ett besök av Esbjörn Hagberg, före detta biskop i Karlstad 

stift och innan dess präst i Enköping. Eva känner Esbjörn bland annat från sin tid 

som landshövding i Värmland. En mycket inspirerande man som på ett smittsamt 

sätt föreläser om ett ämne han valt att kalla ”På tal om livet”.  

Det blev sammanlagt en mycket intressant och innehållsrik eftermiddag.  

Eva Eriksson samt Maria Arosenius avtackades därefter med en liten minnesgåva 

från oss och Åbergs museum. 

Efter sedvanlig lottdragning blev det sedan dags att skrapa liv i våra bilar och  

sakteliga halka hemåt. 

Obs! Nästa månadsmöte är den 28 februari klockan 13.30. 

Yvonne Lindström, text 

Kent Magnusson, foto  


