
   

 

Månadsmöte i september 2017 

 

Mötets stora attraktion var nog kommunalrådet Carina Lund och kommundirektör 

Per Nordenstam tillsammans med Lennart Carlsson, ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden som tillsammans lockade nästan 100 personer till Skeppet 

när de hade för avsikt att berätta om Håbos planer inför framtiden. 

Innan dessa personer släpptes loss berättade Bo Lundgren om de aktiviteter som 

ligger närmast i tiden inom föreningen som exempelvis den stundande 

höstfesten, 80+ lunchen, föredraget av Barbro Westerholm och en del annat. 

Kristina Holländer och Solveig Fredriksson berättade inspirerande om boule och 

stavgång och de ser gärna att fler kommer med på dessa aktiviteter. Läs gärna i 

Medlemsforum om var och när dessa aktiviteter pågår. 

Yvonne Lindström berättade det senaste från KPR-fronten och nämnde speciellt 

de stundande aktiviteterna inom ”Balansera mera”. 

Åsa Öman informerade om de förändringarna inom studiecirklarna.   

Carina Lund och Per Nordenstam tog sedan till orda och berättade om 

framtidsplanerna och gick närmare in på byggnationer, vägar, industri-

etableringar etc. Frågorna var många om bland annat byggnationen vid 

kyrkcentrum, parkeringseländet vid pendeltåget, bussturstätheten, placeringen 

och tillgängligheten av nya ICA. Ja, frågorna var många och en del svar gavs. 
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Vad Carina och Per påpekade ett antal gånger och som vi verkligen skall komma 

ihåg är att inte tro på allt skvaller/rykten som förekommer på diverse sociala 

medier utan att skicka en fråga till någon av dem så får du veta de fakta som 

finns.  

Efter en kort kaffepaus tog Lennart Carlsson till orda och berättade om 

utvecklingen av skolorna i Håbo. Allt från förskolan till och med gymnasiet. Det 

var intressant att gymnasieskolan är så attraktiv att det finns planer på att 

utöka antalet platser där och att ombyggnaden av Futurum går vidare och 

kommer troligen också att ha fler platser än tidigare. 

En mycket givande eftermiddag som innehöll mycket intressant information. 

Kent Magnusson 


