
   

 

 Gubbröra i april 

Vår ordförande gjorde ett kort mellanspel på månads-

mötet och hälsade två nya medlemmar välkomna och 

delade ut de fina SPF-nålarna till dem. 

Ralph Abrahamsson, vice ordförande tog därefter till 

orda och berättade en hel del om alla turer runt en 

eventuell ersättning av 

Skeppet för de tre 

föreningar som nu 

huserar i lokalerna. Ralph 

visade också det förslag 

som kommunen och dess 

inhyrda arkitekt har 

tagit fram för en 

ombyggnad av Skepps-

gården. Det kvarstår nog 

en hel del ”turer” innan vi kan få en ny lokal för 

alla våra aktiviteter. 

 

Leif Lindberg och Robin Welch 

berättade om två av alla de 

aktiviteter som bedrivs av 

föreningen. Leif var först ut och 

berättade om golf. Allt från utslag 

till putt illustrerat med ett antal 

fina bilder. 

Robin redogjorde för det som han 

kallar Odla på liten yta. Han 

beskrev att en liten yta kan vara 

allt från en balkonglåda via 

pallkragar till en liten täppa.  
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Vårens studiecirkel avslutas snart men Robin tar emot anmälningar redan nu till 

nästa upplaga av cirkeln men helst skriftligt.  

Åsa Öman, vår ansvariga för studiecirklarna tog sedan till orda och berättade 

bland annat att Arne Lindqvist kommer att göra ett uppehåll med sin cirkel om 

fåglar. 

Yvonne Lindström, en av våra representanter i KPR berättade vad som sker med  

byggnationen av äldreboende vid kyrkcentrum och en hel del annat. Yvonne tog 

också upp det upprop som kommit från förbundet angående de teman som de vill 

att vi skall fokusera på inför valet 2018. Det är framförallt tre punkter som 

förbundet tycker vi skall bearbeta våra lokala politiker med: 

1. Trygg ekonomi: Stärk seniorernas ekonomi 

2. Tryggt boende: Bo kvar ska vara en rättighet – flytta en möjlighet 

3. Trygg vård och omsorg: På seniorernas egna villkor 

Yvonne hoppades på att dessa tre punkter kommer att tas upp under den 

politikerdebatt som genomförs på Skeppet under augusti 2018. 

Efter att ha pratat sig varm om valrörelsen 2018 tog Yvonne upp ännu en viktig 

punkt för oss seniorer i Håbo kommun, nämligen om den nya äldreplanen som 

kommunen skall ta fram. Yvonne uppmanade alla att delta på någon av de träffar 

som planeras i närtid. Kom gärna på någon av träffarna.  

Följande är saxat från kommunens hemsida: 

Tyck till om Håbos nya äldreplan 

Här kan du träffa Håbo kommun  

Välkommen på en av följande träffar där vi pratar om Håbos nya äldreplan: 

 15 maj klockan 18.00-20.00 i konferensrummet vid entrén i kommunhuset i 

Bålsta 

 17 maj klockan 18.00-20.00 i konferensrummet vid entrén i kommunhuset i 

Bålsta 

 22 maj klockan 18.30-20.30 på Krägga herrgård 

 24 maj klockan 18.30-20.30 i Skoklosterskolans matsal 

Läs med fördel mer om detta på habo.se. 

 

 



 

Efter all denna information var det dags för kaffe och sedan blev det riktigt bra 

underhållning av Gubbröra. Vi fick oss till livs allt från Cornelius till Elvis och 

dessutom en hyllning till de stjärnor som gått bort i närtid. Synd att inte fler än 

ett 70-tal personer tog tillfället i akt och lyssnade på dessa ”gubbar”. De är 

riktigt duktiga! 

 

Kent Magnusson  

 


