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Verksam sedan 1959 
 

Antal medlemmar 
24 

Organisationsnummer 
817000-9222 

Bankgiro 
579-2957 

Swish 
1234 26 09 80 

E-post 
ls@balsta.lions.se 

Hemsida 
www.balsta.lions.se 

Facebook 
www.facebook.com/
Etablerad1959  

Kontakt 
info@balsta.lions.se 

Postadress 
Skvadronvägen 2 
746 52 Bålsta 

 

Så har ytterligare ett verksamhetsår gått tillända och vi vill tacka  för det fina 
stöd vi åter fått av företag och privatpersoner i Håbo kommun. Och här vill 
vi igen påminna om att nettot av insamlade medel oavkortat går till vår 
hjälpverksamhet. Lika viktigt är det då att konstatera, att alla administrativa 
kostnader betalas av medlemsavgifter, d.v.s. nettot belastas inte av några 
som helst administrationskostnader. 

Förra året lanserade vi premiärutgåvan av vår Årskrönika och kunde kon-
statera att den fick ett positivt mottagande och resulterade i många upp-
muntrande kommentarer. Meningen med krönikan är att närmare presen-
tera vår lokala verksamhet i kommunen och att redovisa vart insamlade 
medel tar vägen. Det senare känner vi som en skyldighet till alla som stöd-
jer vår verksamhet. Vi vill dessutom uppmärksamma andra som arbetar i 
samma anda - att ideellt stödja och hjälpa där behov finns. Samtidigt hop-
pas vi att Årskrönikan ska bidra till att allt fler upptäcker Lions och att vår 
supporterskara och vårt medlemsantal därmed ökar ytterligare. 

Ett extra tack vill vi rikta till krönikans annonsörer, som gör det möjligt för 
oss att nå ut med denna information. 

Vi arbetar med brutet räkenskapsår och ett verksamhetsår som inleds den 
1 juli och avslutas den 30 juni året därpå. Det är anledningen till att Årskrö-
nikan kommer vid just den här tiden på året. Årskrönikan distribueras till alla 
hushåll i kommunen två veckor före Håbo Festdag, där vi vanligtvis gör vårt 
första offentliga framträdande varje år (se sidan 31). 

 
Lions 100 år  
I år är det 100 år sedan Mel-
vin Jones bildade  välgören-
hetsorganisationen Lions i 
USA.  

Europas första klubb bilda-
des i Stockholm 1948 och 
vår klubb i Bålsta startade 
1959. Idag är vi 450 svenska 
klubbar vars medlemmar 
varje år bjuds in till ett riks-
möte (RM). 

 
RM 2017 

Årets riksmöte hölls i maj 
månad i Upplands Väsby. Vi 
var en av sex klubbar i vår 
zon som samarbetade för att 
genomföra arrangemanget. 
Mötet varade i tre dagar och 
samlade mer än 500 nöjda 
besökare från hela landet.  

 

Lions Club Bålsta 
En liten cell i en världs-

omspännande organisation 

Med glada hälsningar från Gösta 
Westberg, årets president i Lions 
Club Bålsta 

Tack alla supporters! 

Klubblokalen  
Lejonkulan  
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Lokalt i Håbo kommun 
Lions Quest i skolor och föreningar 16.741 kr 
Stipendier 60.000 kr  
Äldreboende underhållning  10.779 kr 
Särskolor utflykter 4.600 kr 
Hälsoäventyret, antidrogverksamhet   5.000 kr 
Fredsaffischtävling i grundskolor  1.500 kr 
Bidrag till Musikskolan                                  450 kr  
Personligt hjälpmedel 6.477 kr 
Summa   105.547 kr 
 

 

Övrigt i Sverige 
Lions Cancerforskningsfond 205.000 kr 
(200.000 kr insamlat och skänkt av TT Garage, se nästa 
sida, plus 5.000 kr i stipendium från LC Bålsta) 
Barndiabetesfonden 35.000 kr 
UAS Barnfond 20.000 kr 
Neurologisk forskning vid UAS 36.000 kr 
Ungdomsverksamhet   18.400 kr 
Lions fond för funktionsnedsatta 1.200 kr 
Summa   315.600 kr 
 

 
Internationellt 
Katastrofberedskapsfonden 2.400 kr 
Katastroftält 1.000 kr 
Två fadderbarn via SOS barnbyar 5.600 kr 
Hjälpprojekt för barn 9.820 kr 
Mässlingvaccination i U-länder 10.000 kr 
Musik ungdom, Orkester Norden 1.700 kr 
Övrigt hjälparbete 6.000 kr   
Summa   36.520 kr 

Hur söker man hjälp 
från Lions? 

Skicka en ansökan till: 

Lions Club Bålsta 
Skvadronvägen 2 
746 52 Bålsta 

eller till: ls@balsta.lions.se 

Ansökan behandlas av styrel-
sen som ger rekommendation 
om åtgärd till närmast följande 
medlemsmöte. Här fattar man 
sedan det slutliga beslutet.  

Vid bedömningen avböjer vi 
åtgärd om hjälpbehovet övers-
tiger våra resurser eller anses 
falla inom samhällets ansvars-
område. 
 

Hur hjälper man  
Lions hjälpa? 

Först och främst genom att 
stödja våra aktiviteter! Julkorts-
försäljningen har under årens 
lopp inbringat omkring 2 miljo-
ner kr. Tack för det! 

Penningbidrag kan sättas in på 
bankgiro: 579-2957, eller 
swishas till: 1234 26 09 80. 
 

Och - kom ihåg! 

Alla Lions arbetar helt ideellt 
och betalar all administration 
genom medlemsavgifter.  
Nettot efter eventuellt andra 
omkostnader (t.ex. tryckning  
av julkort) går oavkortat till vår 
hjälpverksamhet.  

Se även nästa sida. 
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...är som bekant ett bevingat uttryck från Lasse Åbergs film Sällskaps-
resan. Uppmaningen har sitt berättigande även när du står i begrepp 
att stödja en hjälporganisation eller en katastroffond. 

 
Alla Lions arbetar ideellt 
Alla medlemmar i Lions arbetar helt ideellt och betalar alla administrativa 
kostnader genom medlemsavgifter. Hjälpbidrag via Lions når därför de be-
hövande utan att en enda krona har försvunnit i administration! I egna pro-
jekt har vi ibland ofrånkomliga omkostnader, exempelvis för tryckning av 
våra julkort, men administrativa kostnader belastar aldrig vårt netto.  

Bland andra hjälporganisationer är det inte ovanligt med administra-
tiva omkostnader på 10-20 %, ibland ännu mer.  

 
Lions Cancerforskningsfond arbetar också ideellt 
I Sverige finns fyra regionala cancerforskningsfonder un-
der Lions flagg (LCFF). Fonden i vår region stöder cancer-
forskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där man 
bedriver patientnära forskning kring såväl barn– som vux-
encancer. Begreppet patientnära innebär att forskningsre-
sultaten snabbt kan tillämpas på patienter. 

Fonden får sina pengar genom direkta gåvor från lionklub-
barna, gåvor till avlidnas minne och uppvaktning vid högtidsdagar (då fon-
den utfärdar minnes– respektive gratulationsbrev). Stora belopp kommer 
också in via testamentariska och andra direkta gåvor. Sedan starten 1984 
har fonden  bidragit med 110 miljoner kronor till cancerforskningen. 

Ideellt arbete är även här grunden till extremt låga omkostnader. Sum-
man av insamlings- och administrativa kostnader är ca 2 % av insam-
lat belopp. Det är närmast försumbart jämfört med omkostnaderna i 
andra, liknande fonder. 

 
 

 gjorde det - tänkte på pocenten... 
 

Tommy Lundqvist och Anders Sundström gillade att meka med bilar och 
startade TT Garage i Bålsta redan i unga år. På senare år har de också ar-
rangerat frekventa bilträffar för alla ägare av customs och veteranfordon. 
När Tommy sedan fick diagnosen obotlig hjärntumör, beslöt de att starta en 
insamlingskampanj under namnet Custom Fights Cancer. 

Under kort tid lyckades 
de samla in otroliga 200 
000 kr, som de skänkte 
till Lions Cancerforsk-
ningsfond via Lions Club 
Bålsta. 

Tommy avled under 
hösten 2016, men kam-
panjen fortsätter i Tom-
mys anda säger sambon 
Lena och vännen  
Anders. 

Låt din hjälp nå 
ända fram! 
 

Lions Cancerforskningsfond 
kan du stödja genom vår klubb 
med ett penningbidrag till bankgiro 
579-2957 eller med Swish till 1234 
26 09 80  
Viktigt - Öronmärk pengarna 
med ”LCFF” i meddelandet. 

Andra sätt att stödja fonden är att 
sätta in ett belopp för att få ett gra-
tulationsbrev utfärdat till en ju-
bilar, eller ett minnesbrev till efter-
levande vid dödsfall.  
I dessa fall löser du uppgiften ge-
nom att gå in på fondens webb-
sida, lcff.se 
 

Lions jubileumsinsamling 
pågår under 2017 för att påminna 
om Lions 100-årsjubileum. Insam-
lingen görs till förmån för barn och 
ungdomar som lever i Sverige un-
der knappa förhållanden. Lions vill 
bland annat ge dessa barn  möjlig-
heter att delta i fritidsaktiviteter, 
utflykter och åka på sommarkollo.  
Stöd insamlingen med bidrag via 
BG 579-2957 eller med Swish till 
1234 26 09 80. 
Viktigt - Öronmärk pengarna 
med ”100” i meddelandet. 

Tänk på pocenten... 

Tommy tar emot ett tackdiplom  
från LCFF 
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Nytt forskningsstöd utan mellanhänder 
Vår klubb har under många år skänkt avsevärda belopp 
till Lions Cancerforskningsfond (LCFF), som känneteck-
nas av extremt låga overheadkostnader (se föregående 
sida). Nu har vi även etablerat ett direktstöd utan mellan-
händer till den neurologiska forskningen vid Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala (UAS).  

Bakgrunden är att klubbmedlemmar, anhöriga och vän-
ner i allt högre utsträckning drabbas av neurologiska 
sjukdomar. Vi tog därför kontakt med Laila Hellgren  
Johansson på UAS, där Laila är docent, överläkare och 
verksamhetschef för klinisk neurofysiologi, neurologi & 
neurokirurgi. Vi förklarade hur vi kommit fram till vårt 
ställningstagande och erbjöd oss att efter bästa förmåga 
stödja forskningen kring neurologiska sjukdomar.  

Laila tog tacksamt emot vårt erbjudande och har öron-
märkt våra bidrag för MS- och ALS-forskningen, som hon 
anser har en patientnära och relevant inriktning med 
stora möjligheter att skapa resultat inom en snar framtid. 

Forskarna Joachim Burman, Ingela Nygren, Birgitta  
Jakobsson Larsson och Karl Sjölin vid Neurologkliniken 
tar emot det första bidraget från Lions Club Bålsta. Avsik-
ten är att stödet ska bli återkommande i likhet med vårt 
stöd till cancerforskningen 

Fortsatt säker med  Lions 
Förra året skaffade vi en hjärtstatare som är stationerad i klubblokalen, men som 
tas med till alla våra publika framträdanden. Syftet med det senare är att bidra till 
ökad säkerhet för alla närvarande i de evenemang där vi medverkar. 

I samband med att vi skaf-
fade hjärtstartaren fick klub-
bens medlemmar, med part-
ners, utbildning i HLR (hjärt-
och lungräddning). Sådan 
kunskap är färskvara för oss 
som sällan eller aldrig behö-
ver tillämpa kunskaperna. 
Repetition är därför en själv-
klarhet för att vara beredd 
OM man trots allt råkar 
hamna i en nödsituation som 
kräver HLR-insats. 

I februari 2017 genomfördes därför en repetitionskurs med Pär Rickman från Civil-
försvarsförbundet som ledare. Efter en teoretisk genomgång med stöd av projektor-
bilder fick vi öva kompression och luftinblåsning på dockor.  

Vi ser seriöst på vår ambition att bidra till ökad säkerhet under våra publika framträ-
danden och kommer därför att se till att våra medlemmar ständigt är välutbildade 
och att vår hjärtstartare är i bästa trim. 

Lions Club Bålsta 
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Bålsta IF’s nomineringar 
 
 
Markus Pettersson, Anders Olofsson och Petra 
Talamo för utsökt ledarskap i Bålsta IF :s hand-
bollssektion. 

 
Tränartrion har lyckats förena och engagera de olika 
individerna i laget Flickor 01 så att de nått stora fram-
gångar som lagenhet. Fyra av lagmedlemmarna blev 
också uttagna till ett förberedande breddläger på 
landslagsnivå. Därifrån kommer så småningom de 
spelare som ska bilda det yngsta flicklandslaget. 
 

Sofia Kinman: För sin goda för-
ståelse för musik och sin roll i den. 
För att orädd kasta sig över nya 
utmaningar och lösa sina uppgifter 
på ett alldeles förträffligt sätt. En 
god förebild för elever i musiksko-
lan! 
 
Clara Hedman: För stark utveck-
ling, musikalisk säkerhet och rike-
dom av egna idéer.  
 
Mattias Karlsson: För stor musi-
kalisk utveckling och vilja att musi-
cera både själv och inför publik.   
 
Rasmus Christensen: För bred 
musikalisk kunskap och stilkänsla.  
 
Agnes Gustavsson: För god in-
strumental färdighet och moget 

Våra stipendiater 
Stipendium utdelas som uppmuntran och stöd till fortsatt 
utveckling inom den verksamhet som stipendiaten blivit 
uppmärksammad för. 

Bålsta IK’s nomineringar 
Mathilda Björklund för målmed-
veten satsning på friidrott. 

Mathilda tränar och tävlar i slägga/
vikt (en inomhusvariant där hon 
vann SM-guld 2016). Har som mål 
att kvala in i landslaget och delta i 
internationella tävlingar. 

Andreas Johansson och Martin 
Westerberg för utmärkta insatser 
som tränare och tävlingsledare. 

Andreas är en duktig ledare som 
planerar och driver träningarna 
med stor inlevelse. Martin har på 
förtjänstfullt sätt klivit fram när tidi-
gare huvudtränaren slutat på grund 
av flytt. 
 
Håbo FF’s nominering 

Johanna Kihlgren för utmärkt 
integrationsarbete. 

Johanna är en empatisk och osjäl-
visk person som jobbat hårt med 
Håbo FF’s integrationsutskott. Det 
har resulterat i att klubben idag har 
startat ett integrationslag med en 
långsiktig framtidsvy. 

Maj Ibbinger och Elisabeth Hållbus för humanitära insatser. 

Maj och Elisabeth lägger ner mycket tid och engagemang för att hjälpa 
människor som har det svårt på olika sätt. Med stort hjärta och mycket 
värme gör de ett fantastiskt jobb som ledare för Hjälparna i Bro/Bålsta  
(se nästa sida). 

Magnus Werner för säregen förmåga att undervisa  
och hjälpa ungdomar.  
 
Magnus har med stort engagemang under många år undervisat ungdomar 
i Håbo musikskola. Med sitt ödmjuka sätt har han fångat, hjälpt och stimu-
lerat eleverna. Han har även på andra sätt hjälpt och stöttat ungdomar i 
kommunen. 

Felicia Grimmenhag för okuvlig vilja och entusiasm. 

Felicia ägnar mycket tid till att träna och tävla i paradressyr och är en 
fantastisk inspirationskälla för alla ungdomar med funktionshinder. Hon 
sätter höga mål och ett av dessa är att kvalificera sig för Paralympics i 
Tokyo 2020. 

TT Garage för insamlingskampanjen  
Custom Fights Cancer. 

Kampanjen, som förra året bidrog med 200  
000 kr till Lions Cancerforskningsfond, drivs  
vidare av Anders Sundström sedan initiativ- 
tagaren och vännen Tommy Lundqvist avlidit  
i sjukdomen. 

Egna nomineringar 

Musikskolans  
nomineringar 



Elisabeth Hållbus (t.v.) och Maj Ibbinger med materialet från  
utställningen i Håbo bibliotek i februari 2017. 

Hjälparna i Bro/Bålsta 
Hösten 2014 kom den första gruppen av 
romska EU-migranter (i dagligt tal; tiggare) 
till Håbo.  
Svenska kyrkan uppmärksammade det som skedde och 
kallade alla hjälporganisationer till ett möte för att sam-
råda om hur man bäst kunde hjälpa romerna inför den 
stundande vintern. Maj Ibbinger var en av de inbjudna till 
mötet och hon insåg att här måste det till humanitära 
insatser av stora mått. Ungefär samtidigt gjorde Elisa-
beth Hållbus samma bedömning i grannkommunen Upp-
lands Bro.  

Efter en tid upptäckte damerna varandra och insåg att ett 
samarbete över kommungränsen skulle gynna bådas 
arbete. Sagt och gjort - tillsammans med ett mindre antal 
medarbetare etablerade de Hjälparna i Bro/Bålsta, en 
grupp som arbetar helt ideellt.  

Inledningsvis var det så att Maj och Elisabeth sökte upp 
romerna och erbjöd hjälp med boendet, kläder, tvätt och 
tillgång till duschar. Kontakterna med romerna tog allt  
fastare former och efterhand som man lärde känna 
varandra uppstod en vänskap och ett ömsesidigt förtro-
ende.  

Förutom hjälp med rent praktiska saker så bedriver man 
nu också undervisning i svenska, där tre studiegrupper, 
indelade efter kunskapsnivå, samsas om utrymmet i 
Björksäterkyrkan, som utan kostnad upplåter sina loka-
ler.  

Maj och Elisabeth är även måna om att romerna ska få 
tillfälle att vara delaktiga i vårt vardagsliv och därmed 
känna gemenskap med vårt samhälle och kulturliv. Ex-
empel på detta är att romerna får hjälp med att sälja 
egentillverkade saker på marknader av olika slag, bl. a. 
på vår (Lions) julmarknad. De deltar också i firandet av 
våra högtider 

I februari 2017 presenterade Elisabeth och Maj utställ-
ningen Hjälparna i Bro/Bålsta i Håbo bibliotek. Avsikten 
var att allmänheten skulle få tillfälle att ta del av deras 
arbete med romerna och även visa på en del av de de-
struktiva reaktioner de tyvärr möts av. 

De romer vi ser tigga i Håbo kommer i stort sett från 
samma ort i Rumänien, Jupinesti, som ligger NV om Bu-
karest. År 2016 reste fem av Hjälparna i Bro/Bålsta till 
denna ort för att hälsa på sina vänner. Besökarna kunde 
då konstatera att vännerna lever under mycket tuffa för-
hållanden. Men där fanns även exempel på att de i nå-
gon mån kunnat förbättra sin torftiga hemmiljö med hjälp 
av pengar man lyckats få ihop i Bro/Bålsta 

Många familjer ser inga andra möjligheter till försörjning 
än att åka norrut för att söka jobb och i värsta fall tigga. 
Tidigare hade de säsongsarbeten i Spanien och Italien, 
länder som på grund av dålig ekonomi inte längre kan 
erbjuda romerna arbete. Det är samma grupp romer som 
återkommer till våra kommuner gång på gång och de 
flesta är släkt med varandra. När någon varit här i tre 
månader utan att ha hittat ett jobb, åker hen hem (EU-
krav för arbetslösa) och ersätts av en annan i gruppen. 
Som mest kan det samtidigt finnas upp till 20 romer som 
bor i Bro/Bålsta. I och med att samma personer återkom-
mer, vidmakthålls och stärks den vänskap som etable-
rats med Hjälparna i Bro/Bålsta. 

Resorna mellan Rumänien och Sverige sker i minibussar 
till en kostnad av ca 900 kr per enkelresa. Medelintäkten 
per dag är för en tiggare ca 70 kr. En 3-månadersvis-
telse kan då i bästa fall ge ett netto på ca  4 500 kr, mi-
nus egna utgifter under tiden. Inte blir det mycket över, 
men dessa tusenlappar förändrar livet för dem! 

Jobb är högsta prioritet! 
Att hitta ett jobb har högsta prioritet för romerna och de 
är alla inskrivna på arbetsförmedlingen. Idag har tio ro-
mer från Bro/Bålsta-gruppen fått arbete. Sex i Sverige, 
en i Rumänien och tre i andra europeiska länder.  

Inga kriminella inslag 

Ingen annan har sådan insyn i Bro/Bålsta-gruppens för-
hållanden som Maj och Elisabeth. Båda dementerar alla 
rykten om att tiggeriet är förenat med kriminella inslag 
och intygar att gruppmedlemmarna varken är kriminella 
eller är utsatta för någon form av kriminell människohan-
del.   

Hjälpa romerna på hemmaplan? 
Problemet med drygt 2 miljoner diskriminerade romer i 
Rumänien är närmast gigantiskt och kan naturligtvis inte 
lösas av entusiaster av typen Hjälparna i Bro/Bålsta. Här 
måste landets regering och EU komma fram till en lös-
ning. Under tiden försöker hjälparna göra livet lite drägli-
gare och i bästa fall öppna nya möjligheter för de männi-
skor som, p.g.a. diskriminering och utanförskap, tvingats 
att söka sig ut i Europa för att skaffa pengar till livets 
nödtorft. 

 
 

Du som vill lämna gåvor till romerna 
(kläder och husgeråd), kom till 

Björksäterkyrkan, från kl. 18 på tisdagar. 



Öppettider: 

Vardagar 10 – 19 

Lördagar 10 – 15 

Söndagar 11 – 15 

ICA alla dagar 7–22

3 timmar fri parkering 

med p-skiva.

balstacentrum.se

Välkommen in!

Som första köpcentrum i Sverige kan vi stoltsera med en 
rulltrappa som är ett färgsprakande mästerverk. Och i vår hiss 
är det alltid sommar med grönt gräs och blå himmel. 

Här fi nns ca 30 välsorterade butiker med riktigt bra utbud av 
dagligvaror, systembolag, mode, hemelektronik, sport, lek-
saker och service. Varför inte ta en fi ka på caféet och låta 
barnen leka i lekställningen.

Vi hälsar dig varmt välkommen till oss!

Bålsta
 Centru

m bjuder

på härlig
 shopping

på hemmaplan!
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Lions livskvalité-
pris 
Lions vill lyfta fram goda föredö-
men för alla. 
  
Lions vill uppmuntra fighterinstinkt 
och "aldrig ge upp attityd".  
 
Det sker stora prestationer i det 
tysta som Lions vill lyfta fram i 
ljuset.  
 
Lions vill visa att det finns möjlig-
heter till en ny livskvalitet.  
 
Lions vill uppmärksamma att 
funktionsnedsatta kan uträtta mer 
än vad vi tror.  
 
Lions vill ge priset till personer 
som utifrån en medfödd eller se-
nare i livet förvärvad funktions-
skada visat att livet "inte är kört".  
 
 
 

Det handlar om kampen att finna 
nya vägar till en ny och förbättrad 
livskvalitet trots en till synes 
mycket svår livssituation. 

Felicia Grimmenhag, en av våra 
stipendiater 2017, tilldelades förra 
året Sveriges Lions livskvalité-
pris. Priset fick hon ta emot på 
den första Svenska Parasportga-
lan någonsin.  
Premiärgalan genomfördes i 
Stockholm den 4 februari 2017.   

Här är Felicias tacktal: 
 
”Förra året så blev jag nominerad 
och sedan vald att få ta emot Lions 
livskvalitépris och det här delades ut 
på förminglet igår. Är så otroligt 

tacksam och det här betyder väldigt mycket att få ta emot ett sådant pris som 
representerar det jag försöker leva mitt liv med, vilket är kvalité. Tack så 
mycket!” 

Följ Felicia på nätet 

Felicia är en flitig skribent på sin Facebooksida och sin blogg, där hon frikos-
tigt delar med sig av upplevelser och tankar kring hennes stora passion - 
hästsport och då främst paradressyr. Och vi är många som vill följa denna 
kämpe! Den 31 december 2016 kunde man på Facebook läsa hennes egen 
sammanfattning av det år som då snabbt närmade sig slutet: 

”2016 - ett år med både mot -och framgångar. Jag har varit med om så otroligt mycket 
spännande saker, alltifrån åka och titta på internationella tävlingar i Mannheim till att få 
rida uppvisningar på Falsterbo och på Elmia. Jag fick ta emot Göteborg Horse Show 
Stiftelsens stipendium. Kom med i Ryttarutveckling och inledde ett samarbete med K9 
vilket känns häftigt. Föreläsningarna kom igång och jag genomförde även några clinics 
på höstens kant. En ny häst står nu i stallet, Fabbe som var ett litet wildcard men som 
har visat sig vara en stjärna. Tog det tuffa beslutet att sälja Purissima, vilket var tråkigt 
men rätt val. Red SM med ett brutet finger. Har fått inse att jag kanske inte orkar göra 
så mycket som jag vill göra.  

Jag är så otroligt tacksam för alla som hjälper mig dagligen och till mina sponsorer 
som är anledningen till att jag kan göra denna satsning. Nya samarbeten kommer inle-
das 2017 och jag kunde inte vara mer exalterad för nästa år. Jakten på en till lite mer 
erfaren häst fortsätter och känner på mig att den inte är långt borta. Jag har riktiga 
eldsjälar runtomkring mig och utan er hade det här aldrig varit möjligt, tack för att ni 
hjälper mig i min satsning. The sky is the limit!” 

Fortsätt följa Felicia på nätet, 
googla på Felicia Grimmenhag. 

 

 
Fotnot. 
De som eventuellt inte känner till 
Felicias bakgrund bör veta att en 
trafikolycka i tidig ungdom resul-
terade i att hon förlorade båda 
benen. 

Från Parasportgalan 
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Sköldvägen 11 Gustav Dahléns gata 11 

AD BILVERKSTAD 
Nu är Lindströms auktoriserad   
AD Bilverkstad 

Mån-Tor 10-18 
Fredag  10-17 
Lördag  10-14 
Söndag 11-14 

Måndag-Fredag 9-17 Ring oss: 0171-500 13 
Mejla oss: info@lindstromshusvagnar.se 
Besök vår hemsida: www.lindstromshusbilar.se   
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i särskolorna...  
Onsdagen den 31 augusti 2016 åkte hela Grundsärskolan i 
Bålsta på utflykt till Tom Tits Experiment i Södertälje. 

Resan företogs i egen buss, sponsrad av Lions Club Bålsta. 
Arrangemanget med egen buss gjorde att alla elever kunde 
följa med. 

Det blev ett mycket uppskattat besök och en utmärkt uppstart 
för skolans tema under året - Teknik och uppfinningar. 

Skolans personal och elever har framfört ett stort tack för vår 
medverkan och har gett oss tillgång till dessa bilder. från ut-
flykten. 

 
...och på våra äldreboenden  
Äldreboendet Pomona består av hus 2 och 4  med privat re-
spektive kommunal drift. Vi stödjer Intresseföreningen Po-
mona som anordnar underhållning med kaffeservering varan-
nan torsdag i Pomonas 
matsal, gemensam för 
båda husen. 
  
Intresseföreningen arran-
gerar även kortare resor, 
midsommarfirande och 
julmarknader. 

 
 

 
 
 
På liknande sätt stödjer vi också kommunens övriga äldrebo-
enden, Dalängen och Solängen.  

Max med Downs syndrom var en av de 
elever som deltog i resan till Södertälje. 
Honom får vi lära känna lite närmare ge-
nom denna kärleksförklaring från hans 
syster Clara. 

Max du kom till den här världen två år efter mig. Du 
kom till världen med en gåva. En gåva som skulle 
hjälpa alla runt omkring dig att förstå. Förstå varför 
alla är lika mycket värda. Förstå varför man inte ska 
slänga ut sig dumma kommentarer utan att tänka efter 
vad man egentligen säger. Förstå att man faktiskt är 
en människa även om man har ett funktionshinder. 

De senaste åren med dig har varit jobbiga. Mediciner 
hit och mediciner dit. In på sjukhus och ta blodprov 
varje halvtimme. Men du har varit stark och jag be-
undrar hur du klarat av allt skit du fått, från personer 
som du inte ens känner. 

 Jag kommer ihåg dagen vi åkte in med dig. Till det 
där stora vita huset där du skulle opereras.  Det var 
den 4 januari, du var bara 7 månader och hade ett hål 
mellan kamrarna i hjärtat. Jag kommer ihåg hur du låg 
där på det lilla bordet med slangar överallt. En i huvu-
det, minst tre i varje arm och någon maskin som 
hjälpte ditt hjärta att slå. Mamma och pappa som grå-
ter och hoppas på att allt ska lösa sig. 

Men när du kom ut där ifrån och mådde bra, kände 
jag en otrolig lycka och jag visste att du skulle bli en 
fantastisk bror. Sen den dagen du kom in i mitt liv har 
allt varit en stor lycka. Du har alltid betytt hur mycket 
som helst för mig. Jag vet inte om du vet hur mycket 
du betyder för mig men jag lovar att jag någon dag 
ska sätta mig ner och berätta för dig även om det tar 
hela dagen. Det kommer vara värt det, att få dig att 
förstå hur mycket jag älskar dig. Som du har fått mig 
att förstå hur mycket du älskar mig. 

Jag kan sitta i flera timmar och berätta vad det är ex-
akt jag älskar med dig. Du är otroligt snäll, söt och 
väldigt smart på ditt egna sätt. 

Att du alltid vill vara hos mormor istället för hemma är 
nog någonting som går över. Men en sak som jag 
aldrig hoppas ska gå över är när du kommer in i mitt 
rum med en bok i din hand, sätter dig ner i min säng 
och ber mig att läsa högt. Hur du kan varenda rad 
utantill och berättar för mig vad som ska hända på 
nästa sida. Eller som den gången vi skulle baka och 
du bara råkade stoppa ner hela handen i smeten. Så 
med det här talet hoppas jag att jag lyckats säga att 
jag är så himla stolt över dig, och att jag älskar dig. 
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SEHMANS DÄCK OCH SERVICE 
Din VIANOR-verkstad i Bålsta 
Nu i centrala lokaler med butik, Sjövägen 4  
(Bakom Smådjursveterinärerna) 
 

Öppet måndag - fredag, 8-17 
Tel. 0736-26 17 54, www.sehmansdack.se 
 

 

Reparation 

Balansering 

Montering 

Bilservice 

Sehmans  
däck & service 

Däckhotell 
från 650:- 

Inklusive skifte, 
tvätt av däck & 

förvaring. 
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Lions bedriver omfattande synvårdshjälp 
under begreppet Sight First, se kolumnen 
till höger. Vårt bidrag i sammanhanget be-
står huvudsakligen i att vi i egen regi och i 
samarbete med butiken Bålsta Optik samlar 
in begagnade glasögon. I vanliga fall tas de 
omhand av en svensk ideell organisation 
(Vision For All, VFA) som tvättar, mäter upp 
och märker glasögonen. VFA:s optiker och 
assistenter åker sedan till utvecklingslän-
der där man fördelar glasögonen bland fat-
tiga människor med synproblem. 

 
 

butiken som är vår partner, har under de senaste åren själva agerat på 
samma sätt som VFA, d.v.s. de har gjort glasögonen klara och själva åkt till 
utvecklingsländer i Afrika där Anders Åhrlin (assistenten) med hustrun Anne-
Marie (optikern) fördelat glasögonen bland fattiga med synproblem. Vi i Lions 
Club Bålsta är glada över att vi kunnat bidra till en humanitär insats av fan-
tastiska mått - de senaste åren helt och hållet genomförd av en lokal optiker i 
Bålsta! 

Fler än vi har bidragit till glasögoninsamlingen. Anders har ett synnerligen 
omfattande kontaktnät i optikerbranschen och har fått begagnade glasögon 
från flera orter i landet -  ja, till och med från Australien! Att det totalt handlar 
om stora mängder framgår av denna bild, där Anders och Anne-Marie check-
ar in bagaget på Arlanda inför avfärden till Afrika. 

 

 

 

 

 

. 

 

När Lions hjälper ett barn se värl-
den för första gången, räddar en 
by från en svår ögonsjukdom eller 
räddar någon som håller på att bli 
blind på grund av en diabetesrela-
terad ögonsjukdom, gör SightFirst-
anslag dessa insatser möjliga. 
SightFirst-programmet bekostar 
högkvalitativa, hållbara projekt som 
ger synvårdsservice, utvecklar in-
frastruktur, utbildar personal och/
eller ger rehabilitering och utbild-
ning i fattiga samhällen.  
 
Viktigast är de främsta orsakerna 
till blindhet och synnedsättning: 
gråstarr, flodblindhet, trakom, okor-
rigerade brytningsfel och, speciellt i 
industrivärlden, ögonsjukdomar på 
grund av diabetes och grön starr. 

Med SightFirst har Lions: 

 tillhandahållit 65 miljoner be-
handlingar mot flodblindhet. 

 återställt synen på 4,6 miljoner 
människor med grå starr. 

 förbättrat ögonvården för hund-
ratals miljoner människor. 

 i samarbete med Världs-
hälsoorganisationen lanserat en 
satsning för att bekämpa att 
barn blir blinda. 30 ögonvårds-
centra för barn kommer att 
byggas. 
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Behöver du hjälp med att gräva,  
dränera eller planera din tomt? 

Vi planerar för grunder, dikning, vatten/avlopp, avloppsanläggningar,  
bergsprängning, nya vägar m.m. 

Vi levererar även grus, jord och fyllnadsmassor till bra priser. 

Vintertid jobbar vi även med snöröjning i Bålsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inget jobb är för litet! 
Vi samarbetar med Karl Hedin AB, Jehander och NCC/Ballast. 

Ta kontakt med oss för ett kostnadsförslag.  
Vi innehar F-skattsedel. 

Tänk på rotavdraget! 

Sehmans Entreprenad AB 
Tel 073– 626 16 67 (Fredrik) 
www.sehmans.se 
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 Stockholmsvägen 125    

  Tel. 0171 - 595 65  
 Öppettider: 
 Vardagar 10-12, 13-18 
 Lördagar 10-14 

Vår kunskap din trygghet 



NÅGRA RÖSTER FRÅN FACEBOOK.

”Ett ställe värt att besöka! Hit går 
vi och äter en vällagad lunch, eller 
bara tar en fi ka. De har gudomligt 
gott fi ka bröd! På helgen tar vi och 
lyxar till med ett glas vin och en öl 
till maten.”

”Absolut de roligaste grejorna, och 
kul utställning för hela familjen. Så 
god mat och godsaker till kaff et.
Trevlig miljö!”

”Vi njöt av en fantastiskt god hög-
revsgryta till lunch idag och fräsch 
sallad till. Så fi nt ställe. Verkligen 
värt ett besök. Extra kul att få hälsa 
på Lasse också.”

”Mysig buskoja för yngre barn att 
smyga runt i och sitta och rita i. 
Bra mat och gott fi ka både för barn 
och vuxna.  Caesarsalladen är en 
favorit. Mycket trevlig personal. 
 Rekommenderas!”

ÅBERGS MUSEUM. 25.000-30.000 
entrébetalande per år, två tillfälliga ut-
ställningar årligen, världens minsta och 
enda Stig-Helmermuseum och världens 
enda museum med egen djungel.

RESTAURANGEN. Dagens rätt, hem-
bakat fi kabröd, uteservering, Caesar-
sallad, catering, fester, italiensk buffé. 

ÅBERGS MUMSEUM.
Vårt nya krögarpar Lennart & Monika 
har blivit en succé.

ÖPPET : Mån-sön 11–16 • Bålsta • Tel 08-411 00 40 • www.abergsmuseum.se • www.abergsshop.se
MED RESTAURANG OCH KONFERENS



DETTA VISSTE NI  
KANSKE INTE OM LASSE
• Han sa redan i 10-årsåldern att han ville bli tecknare
• han gjorde sin första betalda illustration 1955 (25 spänn)
• han har gjort 319 litografiska upplagor
• han tecknar nästan varje dag
• han har en magisterexamen i grafisk formgivning
• han har sålt två litografiska upplagor till Disney Art Editions
• han har illustrerat 26 barnböcker
• han har ställt ut i London, New York, Chicago och Tokyo

och slutligen
• han har gjort 20 julkortsmotiv till Lions.
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Sparbanken  
– varför finns vi? 
Sparbanken i Enköping har funnits i 180 år och är förmodligen bygdens äldsta företag. Vi startades 
med syfte ”att stödja och främja bygdens näringsliv”. Så är det fortfarande! Vi har inga ägare och i 
stället för aktieutdelning till ägare gör vi insatser för att stärka vårt samhälle. Konkret innebär detta:

Vi stöder via sponsring många av föreningarna i Håbo 
kommun som jobbar aktivt med och för att ge ungdo-
mar en meningsfull fritid. 

Varje år delar vi ut stipendier till föreningar, till ung-
domsledare och till de som gör en tydlig satsning mot 
elit i sin satsning. Här har bland annat Bålsta IK:s Kim 
Amb tilldelats detta.

Vi satsar hårt på skolan. Vi gör besök i klasser via före
läsningar, frågestunder och tävlingar. Vi gör en stor 
satsning på Ung Företagsamhet (UF). Där hjälper vi 
till med rådgivning och mentorskap, med gratis pro-
dukter under UF året och med priser till framgångsrika 
företagare. Vi har också separata skolstipendier som vi 
delar ut bland dem som tar studenten.

Vi jobbar aktivt med Unga Jobb som handlar om att få 
ungdomar ut till lokala företag för att skapa ett första 
arbetsbetyg för att forma en bra start.

Vi vill vara den enda bank du behöver. På bankkontoret i 
Bålsta har vi lokal beslutskraft. Alla beslut tas här. Vi har 
service med allt ifrån kontanter, bolån, juridik, placering-
ar, försäkringar och företagsrådgivning – en riktig bank! 

Du kan som kund få hjälp av min personal samt kolle-
gorna på telefonbanken vardagar mellan kl. 8–20. För 
att öka tillgängligheten har vi öppnat upp bankkon-
toret till 18.00 tisdag, onsdag och torsdag. För ungdo-
mar har vi under många år erbjudit gratis banktjänster 
för en bra inlärning av tjänsterna inför vuxenlivet. 

Föreningar Stipendier 

Skolan Samhället

Bankservice 

Varför gör vi allt detta?  

Vi är inte som andra. Vi tror stenhårt på Håbo. Vi satsar det vi kan för att både Bålsta samhälle och hela Håbo 
kommun ska kunna växa och må bra. Vi tror på både samhällsansvar i kombination med en överlägsen service. Med 
ålderns rätt tror vi också på ungdomens kraft. Med engagerade ungdomar med framtidstro kan vi tillsammans ta 
nästa steg. Jämför gärna med din gamla bank. Vi tål att jämföras!

Eva Carlsson, kontorschef

KONTORET I BÅLSTA Besöksadress: Stockholmsvägen 85, Bålsta. Tel. 0171-853 00
Öppettider: Måndag kl. 10–15, Tisdag, onsdag, torsdag kl. 10–18 Fredag kl. 10–15 Kontantärenden: Måndag–fredag kl. 11–13 

Du kan få placeringsförslag av våra private bankers, 
hjälp med att betala smart eller viktiga juridiska tips av 
våra jurister. Naturligtvis har vi också digitala tjänster 
som mobilbank och swish.  Du når oss via personligt 
besök, via telefon eller via e-post. Jag lovar att du blir 
nöjd!

Upptäck Lions du också!
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Nej, vi syftar inte på våra medlemmar! Vad det 
handlar om är de julbockar i trä som händiga med-
lemmar under många år har tillverkat som vinster 
till våra damers julmarknadslotterier. Under årens 
lopp har det blivit åtskilliga julbockar som nu är 
spridda i Håbos hem. Det var vår framlidne med-
lem Bo Hammarström som introducerade den 
långvariga och ännu levande julbockstraditionen. 
Var de första bockarna tillverkades är okänt, men 
de senaste åren har de sett dagens ljus i Träffens 
snickeriverkstad. Bockarna har tillverkats i två storlekar, formade efter mallar som Bo 
troligen hade med sig från sin tid som slöjdlärare. Numera är det Olle Atling (bilden) 
som leder bocktillverkningen. 

 
 
 
En nyhet i förra årets julmarknad var att den 
reducerats till bara en dag, lördagen den 3 
december. Och den var välbesökt, det 
gamla besöksrekordet för lördagar slogs 
med 10 % enligt centrumledningens mät-
ningar. På marknadsdagen fanns också 
Lasse Åberg på plats för  att signera de jul-
kortslotter som såldes. Lasse fick dessutom 
ställa upp i gruppfoton när familjer ville före-
vigas tillsammans med sin idol. 
Som en försmak av Luciafirandet kunde 
besökarna även lyssna på Luciatåget, som 
under julmarknaden framförde sina sånger 
på flera platser i centrumanläggningen.  
Nyheter var det även i Luciafirandet. För 
första gången  blev det ingen publik röst-
ning, Håbo musikskola rekryterade alla kan-
didater och utsåg själva Petra Rundkvist till 
årets Lucia  i Håbo. 

Historisk händelse! 
För första gången under julkortslotteriets 19-åriga historia 
har ingen vinnare av förstapriset gett sig tillkänna. Priset, en 
handkolorerad och signerad litografi av Lasse Åbergs julkortsmotiv, tillfaller därför lotteriet. 
Varje år brukar det  bli ett antal priser  kvar, men aldrig förr har vi haft kvar förstapriset. 
Kvarblivna priser  använder vi vanligtvis som vinster i andra lotterier, bland annat på Håbo 
Festdag, men förstapriset har vi, i samråd med Lasse, beslutat skänka till Håbo kommun. 
Anledningarna är två, dels har vinstlotten köps av kommunen, dels har kommunen under 
alla år varit vår  största julkortskund. Förra året köpte kommunen 2 000 lotter. 

Reducerad julmarknad slog rekord! 

Våra välkända träbockar 

Notiser från julen - vår mest intensiva period  

 Vi hyllar en stor Lions-
sponsor genom att 
hänga i Kommunhuset! 
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 Vi äger 1 350 lägenheter 

 Vi har gjort det lättare för ungdomar 
att flytta hemifrån 

 Vi har underlättat för hushåll med låg 
inkomst att få lägenhet 

I vårt fastighetsarbete är vi måna om att vara håll-
bara såväl miljömässigt som socialt. Vi är miljö-
diplomerade enligt Svensk miljöbas och jobbar 
ständigt mot förbättringar och tydliga mål. Sen-
aste året har vi med solceller producerat el som 
motsvarar årsförbrukningen i 10 normalvillor. Vi 
fasar ut vår dieseldrivna bilpark mot moderna el-
bilar och strävar hela tiden mot att sänka vår 
energiförbrukning. 
 
Social hållbarhet innebär att våra bostäder med 
kringområden ska vara tillgängliga även för per-
soner med funktionshinder. Vi inventerar och åt-
gärdar hinder i vår miljö. 

Vi är en del av samhället och stödjer ideella orga-
nisationer som arbetar för social sammanhåll-
ning, sysselsättning för unga eller med kulturverk-
samhet. Vi ser dessa organisationer som ett sam-
hällskitt som fogar samman människor och där-
med skapar samhörighet och styrka. 

Håbohus AB 
Box 24 
746 21 Bålsta 

Mansängstorg 1 
Tel. 0171- 46 88 00 
habohus@habohus.se 
www.habohus.se 
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 Kontor: 0171 – 515 50 Mobil: 0704 – 94 17 64

 info@peterspolare.se www.peterspolare.se

Problem med avloppet?

För våra kunders bästa - varje dag

Enköping Gesällgatan 5
Tel 0171-381 20

Kungsängen Mätarvägen 1
Tel 08-581 734 15 www.bilforum.biz

Finansiering i samarbete

 Köp och serva
 din

bil hos Bilforum

 Vi har bilar för alla - Nytt & Begagnat 
Följ Bilforum

på Facebook och Instagram

KIA • Subaru • Mazda 
Opel • Isuzu
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Fastighetsbyrån 

Vad är det värt att bo i
Håbo egentligen? 
Hör av dig om du vill 
ha en fri värdering.

Välkommen till Fastighetsbyrån i Bålsta. 
Besök oss på Stockholmsvägen 85 eller 
slå en signal på 0171-514 00.
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Skolverket ställer krav på att skolorna bl. a. motverkar mobbing och ut-
anförskap. Ett hjälpmedel i detta sammanhang är värdegrundsprogram-
met Lions Quest, eller Tillsammans, som det även kallas. 

Förskolorna i frontlinjen 

Allt flera ser fördelar med värdegrunds-
programmet Lions Quest i Håbo. Försko-
lorna har nu använt det i ett par år och 
då kan det vara intressant och veta hur 
det fungerat. Vi har frågat Monica Lantz, 
förskollärare och utvecklingspedagog, 
och hon bör ju veta. Här några kommen-
tarer från henne: 

”Det är mycket viktigt att tidigt lära bar-
nen värdegrund. Jag brinner för det. 
Varje termins början jobbar vi intensivt 
med det för att sedan under terminen 
använda det. Här är Lions Quest det ab-
solut bästa hjälpmedlet. Personalen har 
gått en kurs I Lions Quest och får då en 

kursbok som deras hjälpmedel och tips i undervisningen. Nallen Quintus hjäl-
per också till med pedagogiken. Men det kanske viktigaste är kursmaterialet 
som lärarna får efter genomgången kurs. ”Kursmaterialet är mycket bra och 
tydligt och det är en stor fördel att ha allt samlat”, anser Monica. ”Jag hoppas 
alla grundskolor och gymnasiet fortsätter med Lions Quest, så det vi sår 
blommar ut i positiva, hänsynsfulla och starka ungdomar. Jag brinner för vär-
degrund”, säger en engagerad Monica. 

Allt fler grundskolor kommer 
Även Gröna Dalens grundskola använ-
der programmet och Västerängsskolan 
börjar till hösten. Michaela Eriksson, 
biträdande rektor Västerängsskolan, ser 
fram emot att personalen får en samsyn 
och ett gemensamt språk när det gäller 
att undervisa i värdegrund.  
Michaela säger - ”Ett gemensamt språk 
är en viktig nyckel för att få ett fram-
gångsrikt värdegrundsarbete.  Ett av 
skolans viktigaste uppdrag är att ha 
trygga barn. Vår förhoppning är att vi på 
ett gott sätt kan följa tråden som försko-
lan påbörjar”. 

Finns även för föreningslivet och nyfikna föräldrar 

Eftersom Lions Quest även finns anpassat till förenings- och idrottsledare, er-
bjuds också dessa att gå kursen. Håbo kommun har insyn och rekommende-
rar den.  

Fryshuset Basket är en bland flera idrottsorganisationer som använder Lions 
Quest. För nyfikna föräldrar finns också kurser. 

Detta är  
Lions Quest 
Kurser och läromedel om värde-
grundsarbete och livskunskap. För 
förskola, grundskola,  gymnasium, 
föreningar och föräldragrupper. To-
talt erbjuds åtta olika kurser. An-
vänds i mer än 100 länder i samar-
bete med FN. Inget vinstintresse till 
skillnad från andra aktörer på mark-
naden.  
Känt också under namnet TILLSAM-
MANS. 

TILLSAMMANS utvecklar färdig-
heter i att: 
- arbeta tillsammans 
- visa respekt för andra 
- ta ansvar 
- fatta  positiva/sunda beslut 
- handskas med konflikter 
- sätta upp mål 
 
TILLSAMMANS stärker barns och 
ungdomars självdisciplin, ärlighet, 
familjelojalitet, samhällsengage-
mang och bidrar till att förebygga 
mobbing, våld och drogmissbruk. 

TILLSAMMANS är, liksom Lions i 
sin helhet, partipolitiskt och religiöst 
neutralt. 

Se även www.lions-quest.se 

  

Mi
chMichaela Eriksson  Monica Lantz 

Michaela Eriksson 
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Ladda ner gratis-Appen  
Kyrkguide. Sök på Håbo! 

facebook.com/ 
kyrkanihabo

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? 
Rösta i kyrkovalet 17 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Tack för att du är 
medlem i Svenska 
kyrkan! -Tack vare  
det så kan vi ha:
• Dop, konfirmationer, bröllop  

och begravningar.

• Barn & Ungdomsverksamheter  
där barn, ungdomar och deras  
föräldrar kan mötas.

• Mötesplatser för daglediga  
och äldre.

• Arbeta med kyrkans sociala  
arbete- Diakonin. Det handlar 
om att genom delaktighet, med 
respekt och i ömsesidig solidaritet 
möta människor i utsatta  
livssituationer.

• Rikt musikliv med körer & konserter.

• Underhålla kulturarvet, kyrkorna.
 

Här hittar du information om 
verksamheter & gudstjänster
Vi annonserar varje vecka i gratistidningen Bålstabladet,  
du hittar vår annons på sidan 3. 
 
Här finns vi på sociala medier!     

Välkommen!

Expedition
Kyrkcentrum 
Västerhagsvägen 15 
Bålsta 
telefon 0171-46 80 20 
expeditionen öppen
mån-fre 9-12, 13-15
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Under en period hände det att klubbens dignitärer uppvaktades med 
ett porträtt skapat och signerat av Erik Hermansson, den nationellt 
välkände konstnären som då levde och bodde i Bålsta. Här är ytterli-
gare några exempel på porträtterade Lionsprofiler (tre andra visades 
i förra årskrönikan). 

. 

 

Förberedelser vid järnvägsstationen inför Stockholms utrymning 1961 

När kungen utrymdes 
till Bålsta 1961 
Söndagen 23 april 1961 övades 
utrymning av Stockholm. Delar av 
stadens invånare fors-lades till  
Bålsta station (se bild t.v.) Flera 
tåg kom med fullastade vagnar. 
Kung Gustaf VI Adolf anlände 
med bil. Stationsinspektören  
Edvin Karlsson skulle ta emot 
kungen. Men just då kom ett tåg, 
varvid Edvin gjorde honnör och 
sa ”Ers Majestät får vänta, jag 
måste ta emot tåget först”. Sedan 
blev kungen välkomnad. 
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Åby Gård 746 93 BÅLSTA 
Tel: 0171 - 47 11 00 
Fax: 0171 - 520 05 
E-post: info@habobuss.se 

Håbo Buss AB är ett lokalt bussföretag som grundades 1990. 
Vi kör allt från turbundna skolturer för kommuner till företag på  
konferenser, skolklasser på utflykt och pensionärer på  
flerdagarsresor till Höga Kusten. Vi har bussar med plats för  
ända upp till 70 personer och ingen grupp är för liten eller för  
stor för oss! 

Vi har alkolås i alla bussar, säkerhetsbälten på alla  
platser och vi kör våra bussar på HVO som är ett  
fossilfritt bränsle. 

 Välkommen med din förfrågan! 
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Årets tävling 
Detta verksamhetsår (2017-2018) 
är temat ”Fredens framtid”. 

 
Tävlingsregler framgår av det 
material som vi överlämnat till de 
skolor som accepterat vår inbju-
dan till tävlingen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skolor som ännu inte anmält in-
tresse för tävlingen kan göra det 
fram till och med den 30 septem-
ber 2017.  
Ta kontakt med Göthe Eriksson, 
0171-500 24. 

 
Tävlingsbidrag måste vara Lions 
Club Bålsta tillhanda senast 1 
november 2017. De lokala prista-
garna i vår kommun presenteras 
den 15 november. 

 

Lions årliga och internationella fredsaffischtäv-
ling är en konsttävling för barn i skolor och ung-
domsgrupper. Tävlingen uppmuntrar barn i hela 
världen att uttrycka sin syn på fred. Under mer 
än 25 år har miljoner barn från nästan 100 länder deltagit i tävlingen. 
Temat för fredsaffischtävlingen under verksamhetsåret 2016 - 2017 
var ”Ett firande av fred”. 

I vår kommun, och även i Upplandsdistriktet, segrade Linnea Fo-
gelberg från Gransäterskolan i Bålsta med detta konstverk. 

Linnea Fogelberg från Gransäterskolan får diplom och prispengar  av vår dåvarande 
president, Ronnie Jyrell. Linnea säger, föga förvånande, att hon gillar ämnet Bild i 
skolan. Ett annat favoritämne är Svenska. På fritiden tränar hon gärna discodans på 
ett av Bålstas träningsinstitut. 
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Gratis rådgivning 
och snabbkontroll
under drop-in!

Mjödvägen 6 i draget
www.gofixit.se go@gofixit.se

D A T O R E R  &  S E R V I C E

0171-667720

IT-hjälp hemma hos dig – 500:- /tim
Datorer, Skrivare, Nätverk m.m
Järfälla, Kungsängen, Kallhäll, Bro, Bålsta, Enköping
(Körtillägg 250:- utanför tätort)

Vi fixar det mesta
Nya bra datorer, Service, Felsökning, Virusrensning
Dataräddning från skadade hårddiskar och Cryptolocker
samt molntjänster

9-17
11-14

 
Mån-Fre
Lördag

DROP-IN
8-17

11-14

 
Mån-Fre
Lördag

Telefontider
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Helhetslösningar inom emballage! 
 
Nöjd AB erbjuder förpacknings- 
och emballagelösningar, främst 
inom transportemballage.  
 
Vi är totalleverantör och bistår i 
hela förpackningskedjan från för-
brukningsmaterial via maskiner och 
service till lagerhållning. 
 
Nöjd AB präglas av personligt en-
gagemang för kunder och samar-
betspartners.  
 
 
 
 
 

Genom ett nära samarbete hittar vi totalekonomiska lösningar som 
möter och matchar kundens behov.   
 
 
Idag är Nöjd AB ett av landets ledande fristående grossistföretag 
inom transportemballage och omsätter 169 miljoner kronor. 
 
 
 
 
 
 
CHRISTER NÖJD AB  
Box 93  
746 22 Bålsta 
 
Besöksadress: Hantverksvägen 5  
Tel. 0171-46 80 00 | Fax. 0171-566 07  
info@nojd.se 
www.nojd.com 
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Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,3 miljoner 
medlemmar. I Sverige finns nära 11 000 medlemmar i 450 klubbar.  
 
Lions är en politiskt och religiöst obunden, ideell organisation, med samhälls-
nyttig inriktning. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och 
hjälpprojekt för att göra världen bättre att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten 
för människor lokalt, nationellt och internationellt.  
 
Lions internationella motto är We Serve (Vi tjänar). I Sverige är mottot För 
samhällsansvar och livskvalitet. Lokalt motto i vår klubb är: Träffas, Tri-
vas och Tjäna (hjälpa). 
 
Lions grundades 1917 av Melvin  
Jones i USA: ”Världen behöver mera 
av medkänsla och mindre av själv-
upptagenhet.”  
Europas första klubb bildades i Stock-
holm 1948. 
 
 

När andra världskriget var till ända fick Lions 
Clubs International ikläda sig rollen som 
fredsstiftare. Förenta Nationerna försökte 
bota en värld som sargats av kriget och då 
hedrades vår rörelse med status som rådgi-
vare vid bildandet av världsorganisationen. 

 

 
Bland andra internationella spår av Lions verksam-
het kan nämnas den vita käppen för synskadade. 
Den introducerades av en Lionsmedlem i USA år 
1930, vilket firas världen runt på vita käppens dag 
den 15 oktober varje år. 
 
 

 

I år fyller Lions 100 år. Stöd jubileumsin-
samlingen För barn och ungdomar i Sve-
rige, se vidare på sidan 4. 

 

 

 

Lions fyra  
hörnstenar 
 

1 Synvårdshjälp 
Vi hjälper till att återställa synen 
och att förbättra synvården. 

 

2 Ungdomsstöd 
Med Lions Quest och andra pro-
jekt ger vi ungdomar möjlighet att 
utvecklas och lyckas. 

 

3 Katastrofhjälp 
Lions hjälper till efter katastrofer, 
akut och vid återuppbyggnad, ge-
nom Lions internationella nätverk 
med 46 000 klubbar och genom 
Lions Clubs International Founda-
tion (LCIF), av Finacial Times ran-
kad som världens bästa ickestat-
liga organisation. I Sverige samar-
betar Lions med MSB, Myndighet-
en för samhällsskydd och bered-
skap. 

4 Humanitär hjälp 
Lions identifierar de viktigaste be-
hoven och  gör humanitära insat-
ser som förändrar livet för männi-
skor runt om i världen. 

Vill du veta mer om Lions - kolla på webben www.lions.se 
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Vi finns på plats och:  
 lottar ut ej uthämtade julkortsvinster (återbruk?) 

 samlar in begagnade glasögon (definitivt återbruk!) 

 tar emot mynt och sedlar som blev ogiltiga 30 juni  
(1, 2, 5, 100 respektive 500 kr).  
Erhållna pengar återvinns till  
vår hjälpkassa via egen bank 
(mynt) och Riksbanken (sedlar). 
 
Anm. Riksbanken tar en avgift om 100 kr 
per ärende vid inlösen av sedlar. Mindre 
belopp kan således med fördel skänkas  
till Lions, som löser in allt i ett ärende. 
 

För barnen har vi: 
 snickarbod där man bygger  

fågelholkar eller gör vad man  
vill av spillvirke (återvinning)  
 

 fiskdamm med fina, återvunna  
leksaker som priser 

20-årsjubileum för vårt Julkortslotteri!
 Lotterna beställningsbara från oktober. 

 Försäljning över disk från 1 december. 

Julmarknad lördag 9 december. 

Luciafirande enligt tradition. 

  Välkomna att stödja våra aktiviteter  
  under det nya verksamhetsåret.      Lions Club Bålsta 

Vi inleder det nya verksamhetsåret på  
Håbo Festdag, lördagen den 19 augusti.  
Festdagens teman är: 
 Hållbarhet 
 Återbruk 
 Återvinning  

Sedan kommer hösten med... 

 

Vår klubb har under föregående 
verksamhetsår fått in ca 500 par 
begagnade glasögon och tackar 
alla som gjort sig besväret att ta 
med dem till våra insamlingslådor! 
På sidan 13 kan du läsa mer om 
hur dessa glasögon tas om hand 
och delas ut till fattiga med synpro-
blem i världens u-länder. 



 

Lions Club Bålsta 

Hjälp Lions Hjälpa! BG: 579-2957   
Swish: 1234 26 09 80 

 U
tg

iv
ar

e:
 L

io
ns

 C
lu

b 
Bå

ls
ta

.  
 

La
yo

ut
: L

io
ns

 C
lu

b 
Bå

ls
ta

.  
 

Tr
yc

ke
ri:

 H
us

try
ck

ar
’n

 A
B 

Bå
ls

ta
.  

 
D

is
tri

bu
tio

n:
 S

ve
ns

k 
D

ire
kt

re
kl

am
 B

ål
st

a.
 

Till för att hjälpa, finns på plats och gör det möjligt! 

Bilder från Nationaldagen 2017 

Johanna  
Kihlgren 

Stipendiaterna Markus Pettersson, Petra Talamo och Felicia Grimmenhag 
i Skokloster samt Johanna Kihlgren på Björkvallen (bilden nere till höger).  
Fler stipendiater presenteras på sidan 6.


