
Invigning av nya Boulebanan

Måndagen den 2 juni var det äntligen klart! Solen sken och det var varmt ute. Det var många som tagit sig till 
området men eftersom utrymmet är stort var det lätt att hålla avstånd. Det var dags att inviga den nya 
Boulebanan som ligger mellan Nybygget och Västerängen. Det är ett stort område med tio banor och en del 
bord och bänkar att sitta och vila på eller ta en kopp kaffe vid.

Det var uppdukat med cider och pinnar dagen till ära. Undertecknad höll invigningstalet och Peje från SPF 
klippte av det blåa bandet. Ytterligare ett samarbete mellan PRO och SPF.

I mitt tal pratade jag om vad Corona har lärt oss. Tre viktiga saker är:
- Möjlighet att motionera och röra på sig

 - Möjlighet att vara utomhus
- Social samvaro

När vi spelar Boule får vi allt detta. Vi kan vara utomhus på litet avstånd från varandra samtidigt som vi får 
motion och social samvaro. Allt detta gör att vi mår så mycket bättre.

Förutom detta så tackade jag Håbo Kommun för att de satsar på oss äldre. Vi får både en ny lokal och en ny fin
Boulebana. Jag menade också att kommunen förstår att det är en ren besparing att satsa lite extra pengar på oss 
så vi håller oss friska och inte belastar hemtjänsten.

Kommunen representerades av Ulla Lindroth, Linda Shalla och Jan Lundberg. Ulla sa också några ord om 
Boulebanan. 

Efter invigningen var det dags att börja spela. Jag fick spela tillsammans med 3 andra och det gick ovanligt bra 
för mitt lag. Man spelar 2 i ett lag och möter 2 andra. Det lag som kommer först till 13 poäng vinner. Det var 
både SPF och PRO i lagen. Det gick så bra att jag bestämde mig för att börja spela Boule. Eftersom jag inte 
hade egna klot fick jag låna tills jag köpt egna. Jag kan rekommendera flera att testa om ni inte gjort det 
tidigare. SUPERKUL

Text av Irene Lundbäck 


