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Nu är kloten i rullning på den nya banan 

  

 

 

 

 

 

 

 

I slutet av Gipsvägen, mellan Västerängen och Dalängen, väldigt centralt i Bålsta, 

ligger den nya boulebanan som ersätter den gamla vid Björkvallen.  

Invigningen hölls i strålande solsken inför en skara strålande pensionärer som alla 

gladdes åt nytillskottet. SPF-ordföranden Peje Josefsson hade äran att klippa 

detblågula bandet som var spänt över ingången med andligt stöd av PRO:s dito 

Irene Lundbäck.   
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Kommunen fick ett stort tack och idel 

lovord av dem båda för att banan kom till 

så snabbt och smidigt. 

 Vi har ett mycket gott samarbete med 

kommunen, betonade båda 

ordföranden.  

 Här är vi alla vi, inte vi och de, sa Peje. 

Irene Lundbäck framhöll också att det är 

en ren besparing för kommunen att satsa 

på de äldre.  

När vi håller oss friska och mår bra 

behöver de inte kosta på oss så mycket 

andra insatser.  

 

 

Utomhusaktiviteter är ju också extra viktigt 

just nu när vi tillråds att hålla oss på avstånd 

från varandra.  

Utomhus, i det här vädret är det enkelt att 

undvika smitta, fastslog Peje Josefsson. 

Ulla Lindroth, ansvarig för kommunens gatu- 

och parkavdelning, har hållit i tyglarna för 

arbetet och var med på invigningen. Hon är 

själv kommuninvånare och räknar med att bli 

pensionär så småningom så även hon är glad 

för de satsningar som görs.  

Vi har ombesörjt arbetet men det är plan- och 

exploateringsavdelningen som finansierar 

banan, sa hon.  

Hon kom också med en nyhet angående 

Skeppsgården, som är under ombyggnation. 
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Det finns ett område där med stora pilar som ska göras om till en park. Vi kommer 

att inleda en dialog med er kring det, sa hon.  

Några fler bilder från invigningen hittar du här! 
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Foto och text: Birgitta Liinamaa  
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