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Äntligen är Skeppsgården vår 

Skeppsgården är klar för inflyttning. Håbo kommun överlämnade nycklarna till de tre 

föreningarna, SPF, PRO och Bålsta finska förening, torsdagen den 17 december. 

Alla tre ordföranden, Peje Josefsson, SPF, Irene Lundbäck, PRO, och Katja Iggbom, Bålsta 

finska förening, uttryckte sin glädje över att de nya lokalerna äntligen är inflyttningsklara. 

-Jag är glad över att vi har politiker som satsar på oss pensionärer. Det är många kommuner 

som inte har det, sa Irene Lundbäck. 

Ett stort tack fick de närvarande politikerna, kommunalrådet Lotta Gran Elg (M) och 

oppositionsrådet Agneta Hägglund (S) samt kommundirektören Mattias Jonsgården även av 

Peje Josefsson och Katja Iggbom, den sistnämnda extra förtjust över det fina dansgolvet i 

huset stora samlingssal.  

Förra ordföranden i SPF, Bo Lundgren har varit med i processen från början och tyckte att 

det finns en person som ska ha extra beröm. 

-Alexander Hellberg har stått ut med vårt tjat, han har förstått oss och varit tillmötesgående 

hela vägen, så tack så mycket Alexander, sa han.  

Även politikerna och tjänstemännen uttryckte sin glädje över att äntligen få lämna över det 

nyrenoverade och tillbyggda huset. 

-Vi klubbade igångsättningen av bygget 2018, på initiativ av dåvarande kommundirektören 

Vipul Vitlani. Snyggt jobbat av alla inblandade, sa Lotta Gran Elg.  

Agneta Hägglund tackade pensionärsföreningarna för allt engagemang. 

-Ni har lobbat, kollat ritningar och tjatat på oss, utan er hade det inte blivit något. Huset 

skulle antagligen ha rivits, och Håbohus skulle ha byggt bostäder här, sa hon.  

Peje Josefsson skickade också en hälsning med tack till Ralf Abrahamsson, som har lagt 

enormt arbete på lokalprojektet, både som representant för SPF och kommunpolitiker.  

   

Text och bilder Birgitta Liinamaa 
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Decembermörkret med gråväder fördunklade inte glädjen hos parterna som samlats för en 

överlämning av Skeppsgården.  
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Ordföranden från PRO, SPF och Bålsta finska förening tar emot nycklar till sin nya hemvist. 
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  Peje Josefsson låser upp entrén för allra första gången.  

  


