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Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

 

Nu har det snart gått ett år sedan vi blev isolerade på grund av pandemin och 

trodde väl inte då att det skulle bli så lång tid men vi hoppas nu på att vi får vår 

del av vaccinet om inte allt för lång framtid.  

Det märkliga är att tiden inte har stått stilla som man kanske trodde från 

början. Jag tycker att tiden går rasande fort trots allt. Jag är lyckligt lottad att vi 

är två personer, det kan säkert vara mer problematiskt för den som är ensam.  

Det är tur att det funnits vandringar och boule och en del andra aktiviteter som 

har kunnat genomföras på ett säkert sätt. Nu har det också tillkommit 

promenader varje vecka, som har startpunkt utanför biblioteket och en 

startpunkt vid Vibyspåret. Det finns uppgifter om detta på hemsidan och 

kanske också i nästa medlemsforum.  

I våras var i stort sett alla möten av olika slag inställda helt. Det har förändrats 

en hel del sedan dess. Vi har nu i stort sett alla de möten som inplanerats, 

digitalt, vilket går alldeles utmärkt även om fysiska möten är trivsammare.  

Vi har haft vårt första möte för i år i KPR. Det har kunnat ske helt digitalt. Om 

det var någon som inte hade möjlighet att koppla upp med dator hemifrån gick 

det att lösa med hjälp av kommunens uppkopplingsmöjligheter i 

kommunhuset. 

Vi har dock haft några möten i KPR i slutet av föregående år.  

Mycket under denna tid har förståss handlat om pandemin och dess verkningar 

i våra äldreboenden.  

Vi har fått kontinuerliga rapporter från vår ordförande i Vård och Omsorgs-

nämnden.  

För den som kan och vill finns det rapport varje vecka på Håbo Kommuns hem-

sida. Där kan man ta del av bland annat hur många smittade vi är och varit.  

Det beskrivs också en del om hur vaccinet har fördelats.  
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Rapport från den 19 januari 2021. Vaccinationerna fortsätter och nu har 

regionen gjort drygt 6300 vaccinationer. Idag den 21:a januari rapporteras 

sjutusen rapporterade vaccinationer i regionen. Brev har börjat skickas hem till  

de som har kommunal hemtjänst. Detta gäller också de som har trygghetslarm.  

Alla får inte brev samtidigt. Det är för att det inte skall bli så belastat. Det 

telefonnummer som de som har hemtjänst och trygghetslarm ska ringa för att 

boka en tid är ett telefonnummer utan knappval, i andra änden finns en person 

som svarar och hjälper till att boka in vaccineringen av dos 1 och 2. Detta görs 

för att underlätta för våra äldre i en grupp där inte alla har bank-id och kan 

boka tider via 1177. 

På senaste KPR fick vi information om planerna för Pomona och om fortsatt 

verksamhet.  

Det senaste är att man har för avsikt att flytta ett hus i taget på Pomona till nya 

särskilda boendet på Västerhagsvägen. Det är tänkt att ske första kvartalet 

2022.  

Planerna är att renovera Pomona efter utflyttning och göra någon form av 

Trygghetsboende. Något beslut är ännu ej fattat.  

Det planeras också ytterligare särskilda boenden. Ett nytt demensboende på 

Åsen är väl det som ligger närmast i tiden.                                            

 Det är beslutat om två nya LSS boenden, ett på Dalvägen och ett i Viby.  

Vi har haft budgetmöte samt möte beträffande ”kostenheten”. Inriktningen är 

att det ska vara en enhet som hanterar hela kostfrågan. Kritik har till och från 

riktats mot bl a maten på Pomona, innehållet i matlådor etc. För att råda bot på 

detta och säkerställa en bra hantering ska kostfrågorna ligga som en enhet. Allt 

ska samlas under ”ett tak”. Detta innefattar också de olika funktionerna dietist, 

nutrionist m m.  

Det som är viktigt är att de bonde skall kunna vara med i köket, detta gäller 

givetvis också skolornas kök.  

På vårt senaste möte fick vi också veta att vi har ny socialchef, Erik Johansson. 
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Ett kortare referat från KPR.  

Yvonne Lindström 

 

 

Bilder från nya Särskilda boendet på Västerhagsvägen. 
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