
Särskilt ärende Boule 

Till följd av framskridandet av ärendet Mölnlycke Fabriker har Wallenstam sagt upp sina 

avtal med vissa hyresgäster. En av dessa uppsägningar drabbar pensionärsföreningarna från 

och med hösten 2017. 

Fler än 150 pensionärer mellan 65 -95 år spelar Boule under vinterhalvåret i Wallenstams 

lokaler för närvarande. Under sommarhalvåret spelar de på de förra året iordninggjorda 

banorna vid Djupedalsäng. 

Förra året fick vi ta del av Jan Lindes m fl. skrift ”Folkhälsa är Politik”. Flera av oss lyssnade 

också på hans utomordentliga föredrag. På sid 56 läser vi om Frivilligorganisationer. Sista 

punkten 

”De är en ideell kraft men måste också få finnas med på utgiftssidan i kommunens budget”. 

På sid 58 ställs frågan: Vilka är våra mest kännbara folkhälsoproblem? Utan att gå in på några 

svar vill vi uppmärksamma det faktum att 65 % av Sveriges sjukhussängar är upptagna av 

fallskador. Förutom balansproblem till följd av olämplig medicinering(se även våra 

budgetsynpunkter) så är en annan orsak brist på träning. Boule spelas i kommunen av våra 

pensionärer även vid 95 års ålder. 

Boule är en aktivitet som kan utövas av alla med balansträning och böj- och sträckövningar av 

främst benmuskulaturen. Om vi tänker oss att endast en person bland ovanstående mer är 150 

pensionärer fördröjer sitt intag på särskilt boende ett år genom den positiva effekt som 

Boulespelet utgör sänker kommunen sina kostnader med ca 500 000 kr/år. 

Vi har hört att arbete pågår med att eventuellt planera för en ny Boulehall. Tills denna är 

byggd och i drift saknar våra boulespelande pensionärer en plats att spela på under 

vinterhalvåret. 

Tills nu har hyran betalats av kommunen till Wallenstam. En ny plats har anvisats men dess 

föreslagna hyra är helt orimlig för våra pensionärer att betala. PRO Mölnlycke och SPF 

Vintergäcken betalar vardera 10 000kr för vintersäsongen till Landvetter Boule. En viss 

höjning kan göras men inte för mycket då vi också måste ta hänsyn till att vissa pensionärer, 

särskilt kvinnor, lever under fattigdomsstrecket och detta kanske är den enda aktivitet de har 

råd att delta i. 

Boulen är en både social och fysisk aktivitet och gynnar Folkhälsan i allra högsta grad. Vi vill 

därför att kommunen särskilt utreder möjligheten att stötta våra boulespelare fram till dess att 

nya lokaler finns på plats. Det vore djupt olyckligt om man inte kan fortsätta till följd av för 

hög hyra. 
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