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2019-03-03 

Månadsmöte och guld i damernas stafett 

Halva Sverige stod nog stilla när tre damer kämpade för de svenska färgerna i 

Seefeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots detta stora skidevenemang kom förvånansvärt många till februaris 

månadsmöte men många tjuvkikade nog i sina telefoner i början av träffen för att 

hålla sig uppdaterade om utgången av stafetten.  

 

Programkommittén har 

en del att stå i innan 

våra medlemmar 

anländer till våra träffar. 

Bror och Lars-Olof har 

ännu inte lämnat 

pappslöjden och det 

kan vi vara tacksamma 

för, när vi behöver 

torka munnen. 
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Vår ordförande, Bo Lundgren, presenterade inte bara den nya styrelsen för 

verksamhetsåret 2019 utan också fyra nya medlemmar som för första gången 

besökte ett månadsmöte. 

Namn och kontaktdata för styrelsen hittar du naturligtvis på vår hemsida eller i SPF 

appen. 
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Yvonne Lindström, en av våra representanter i KPR, hade mycket att berätta och 

hon nämnde speciellt: 

1. Våra ledamöterna i KPR för perioden 2019-2022 är förutom Yvonne, Karl-Erik 

Thulin och Elke Merkel Ragnarsson. Liselott Grahn Elg, kommunalrådet, sitter 

som ordförande och Gun-Britt Renefalk som vice ordförande. 

2. Begränsning av antalet resor med färdtjänsten är infört. Beslutet är 200 

enkelresor per år. 

3. Äldreplanen är en handling för att styra, förändra och förbättra kommunens 

äldreomsorg. Äldreplanen  är återremitterad. 

4. Det cirkulerar många rykten om Pomonas framtid men Yvonne poängterade att 

det ännu inte finns några beslut om Pomonas framtid. 

5. Anhörigkonsulenten slutar den 28:e februari varför platsen är vakant. 

6. Rådet har väckt frågan om de nya reglerna för TV-licens, för de som bor på våra 

äldreboenden, som medför att den betalas via skatten av varje enskild individ 

istället för att som tidigare varit kollektivt betalt. När hyran också höjs vid 

årsskiftet blir det en merkostnad på cirka 2 400 kronor per år.    
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Nästa inslag stod Björn Burström för, med 

assistans av Per Bylund. Temat för inslaget 

var ”Är du beredd inför en kris?”. 

Björn påtalade vikten av att med jämna 

mellanrum läsa den broschyr vi alla fick i 

brevlådan i slutet av 2018. Broschyren heter 

”Om krisen eller kriget kommer” och finns 

också tillgänglig på vår hemsida. 

Björn gick igenom allt från behovet av 

vattendunkar till att lyssna på informationen 

vi kan få via radio och han påtalade vikten av 

att ha en batteriradio. Fråga de i Roslagen 

som var utan elektricitet i en hel månad. 

Föredraget avslutades med att alla fick 

information om lämpligt innehåll i en 

”krislåda” och en pamflett från 

försvarsutbildarna kallad ”För din säkerhet”. 

 

 

 

 

Gert Lidö från Resekommittén 

berättade att det finns några platser 

kvar till den stundande resan till 

Island. Resan sker 15 till 19 maj 

2019 och intresserade skall vända sig 

till Elke Merkel Ragnarsson på 

telefon 070-661 74 60 

 

 

 

Efter att alla hade applåderat de svenska insatserna i Seefeld smakade kaffe med 

dopp riktigt bra. Ljudet steg i lokalen och många tankar utbyttes. 
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På tal om livet 

var rubriken på det som nog blev dagens höjdpunkt. De andra föredragshållarna 

må förlåta mig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esbjörn Hagberg intog scenen och kåserade om livets mening, vedermödor och 

höjdpunkter. 

Esbjörn har en lång tjänst inom svenska kyrkan allt ifrån Grängesberg via 

Enköping och till sist som biskop i Karlstad. Han vägrade att ställa upp som 

ärkebiskop för att han ville bli en ”pensionär” och åka runt hela världen och 

föreläsa om ”livet”. 

 

 



 

__________________________________________________________________________________ 
SPF Seniorerna Håbo - Månadsmöte februari 2019     Sida 6 av 6 

Esbjörn trollband absolut de flest i sitt 

anförande och som någon spontant sa efter 

mötet – När kommer han tillbaka? 

Jag och många andra fick nog en hel del att 

fundera på vad gäller vår möjlighet att ta 

vara på vår nästa dag. 

 

 

Obs! Nästa månadsmöte är den 28 mars 

klockan 13.30 när Håbo musikskola 

underhåller oss samt mycket mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Yvonne Lindström och Kent Magnusson 

Foto Kent Magnusson  


