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Det är roligt att så många av er, trots allt, har 
kunnat delta i föreningens sommaraktiviteter. De 
lugna Musikcaféerna med Mölkky och Grill-
kvällarna vid Karlsro har kompletterat de mer 
ansträngande aktiviteterna som Gympa, 
Linedance, Qi gong, Promenader, Vandringar 
och vår största aktivitet, Boule. Ett 15-tal av oss 
har också varit herdar för kommunens inlånade 
getter och några har varit med på getyoga.  

Sysslolöshet och ensamhet är ju lika farligt för  
vår hälsa som att röka, visar forskningen. Därför 
försöker  vi under hösten att ha många aktiviteter 
som du och övriga medlemmar kan välja bland och delta i. Men självklart 
ska det vara under säkra förhållanden. Kommer ni ihåg klistermärket som vi 
som barn kunde se på bilarna Safety first? Då gällde det trafiksäkerhet, nu 
är det något helt annat. Se Krisinformation.se på sid 18. 

ABF ska flytta och få nya lokaler. När det sker är inte klart. Vi har därför 
hyrt in oss i Vilundahallen och klarar på så sätt av att genomföra de flesta av 
höstens aktiviteter. Kanske blir vi kvar där för gott. 

Kortspel, Bugg, Bowling, Släktforskning, våra IT-cirklar och Äta tillsam-
mans kan vi dock av säkerhetsskäl inte genomföra för tillfället. 

Jag vet att många av er uppskattar våra medlemsmöten med artister och fika. 
Vi har därför verkligen undersökt om det finns något säkert sätt att genom-
föra  dem på. Vi har tittat på att bara vara i Matsalen och att utnyttja nödut-
gångarna mot gatan för att utan trängsel gå in och ut. Att det finnas en regel 
som begränsar att högst 50 personer får mötas samtidigt har lett till att vi un-
dersökt möjligheten att ha två föreställningar efter varandra med kort mel-
lanliggande paus för att ta emot de flesta av er som brukar komma. Men vi 
har inte kunnat hitta någon form som känns säker. Minst sagt tråkigt! Å 
andra sidan så handlar det ju ”bara” om fyra möten. 

Att åka flyg, buss eller kollektivtrafik är inte lämpligt för oss 70+are. Vi pla-
nerar därför inga medlemsresor och våra utflykter och event blir på hemma-
plan. Men jag lovar er att den dag då vi alla är vaccinerade eller smitto-
risken är noll då ska vi ta igen med råge det vi saknat. Kanske kan det bli 
redan 2021! 

Eftersom vi inte kan ha medlemsmöten och stadgarna säger att vi ska ha ett 
Höstmöte då verksamhetsplanen (VP) för nästa år beslutas så föreslår styrel-
sen att VP 2021 i princip blir densamma som VP 2020.  Ett försök att för-
tydliga vad detta innebär presenteras i det korta medskick som görs till det 
här medlemsbladet. VP 2020 finns för övrigt på vår hemsida. 

Ordförande har ordet 
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Skillnaden mellan planerna är liten och beror på att vissa aktiviteter inte kan 
genomföras på ett säkert sätt. Resor och utflykter påverkas som nu under 
hösten. IT-cirklarna planeras ske med utarbetad distansutbildning.  

Lokalmässigt använder vi Vilundahallen med Kamsportcenter och utgår 
från att målargruppernas lokalbehov har lösts under hösten. 

Vad gäller ekonomin görs inga förändringar vad gäller avgifter och ersätt-
ningar. Förväntat överskott för 2020 föreslås föras i löpande räkning. 

Eftersom VP 2020 godkändes utgår styrelsen från att VP 2021 också kan 
godkännas. Om ni medlemmar inte protesterar mot detta beslutssätt före 
den 10 november anser styrelsen att ni godkänt förslaget till VP 2021. 

Om det blir möjligt att hålla Höstmötet 17 november kommer självklart be-
slutet vid det mötet att gälla och ovannämnda ”nödbeslut” att annulleras. 

Det här blev långt, småkrångligt och rätt så tråkigt men jag tycker att öppen-
het och tydlighet är viktigt i vår organisation. Jag kommer också att förklara 
mer och svara på frågor på vår trivseldag den 23 augusti (se sid 9). 

Jag hoppas att år 2021 blir ett bra år då vår förening kan blomma ut på det 
sätt som var meningen för innevarande år. 

Men till dess gott folk, hoppas jag att vi var och en gör det bästa av situat-
ionen och  tillsammans  finner former för en aktiv gemenskap under hösten. 

Hans Mohlin 

Ordförande har ordet 

Hur har äldre i Väsby drabbats av Coronapandemin? 

Uppgifter från  Folkhälsomyndigheten  (mitten av juli) anger att totalt har 

482 fall av covid-19 rapporterats för Väsby. Det är 103 fall per 10.000 invå-

nare. Detta kan jämföras med 73 i Täby,  86 i Sollentuna, 51 i Vallentuna. 

Väsby ligger således något högt i detta avseende. 

Av de som bekräftats vara smittade av covid-19  var 132 personer 70 år el-

ler äldre. Av dessa hade 65 (49 proc.) särskilt boende och 27 (20 proc.) 

hemtjänst. Väsby ligger något högre än länsgenomsnittet då det gäller sär-

skilt boende men lägre då det gäller hemtjänst. 

I mitten av maj redovisade kommunen att 17 äldre hade avlidit hos de pri-

vata utförarna och likaså att 17 hade avlidit hos den kommunala utföraren. 

Jag har inte kunnat få fram om det är någon riskskillnad mellan utförarna. 

Hans Mohlin 
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Så här gör du när du vill delta: 

Du anmäler dig genom att ringa till angiven ledare som bekräftar ditt delta-
gande. Deltagandet är avgiftsfritt! Kostnader för material kan tillkomma. 
För att få delta i de olika cirklarna och aktiviteterna måste du vara medlem 
i PRO Upplands Väsby. Aktiviteterna görs i samarbete med ABF. 

På grund av Coronapandemin och ABFs flyttning till andra lokaler är det i 
några fall inte möjligt att i detta program ange om vissa aktiviteter kommer 
att kunna genomföras och var de kan genomföras. 

Ledarna för respektive aktivitet ger upplysningar om aktuellt läge. 

 

Litteratur  
Vi läser skönlitteratur av olika författare och  
diskuterar livligt innehållet. 
Tisdagar kl. 10.00 - 11.45, varannan vecka. 
Karlsro, Bills Backe 4 (ny lokal) 
Gunda Eriksson  
Tel: 070-518 94 48 eller 08-590 836 38   
Startdatum 2020-09-22 
 
 

Engelsk konversation  
Vi pratar om vardagen samt läser och översätter  
enklare texter.  
Torsdagar kl. 10.00 - 11.45  
Karlsro, Bills Backe 4 (ny lokal) 
Ledare vakant 
Startdatum meddelas senare 
 
 
 

Lätt spanska  
Vi lär oss prata och vardagliga uttryck. 
Onsdagar kl 16.00 - 18.00  
Karlsro, Bills Backe 4  
Maria Duran  Tel: 070-773 97 98  
Startdatum 2020-09-30 
 
 
 
 

Veckovis återkommande aktiviteter 
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 Linedance 
Övning för hjärnan, ger kroppen kondition och balans och glädje i själen. 

Linedance Grupp 1 
Fredagar kl. 10.00 - 11.00  
Kampsportcenter, Vilundahallen (ny lokal) 
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson  Tel: 073-917 26 77 
Startdatum 2020-09-25 

 

Linedance Grupp 2 

Fredagar kl. 11.15 - 12.15  
Kampsportcenter, Vilundahallen (ny lokal) 
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson Tel: 073-917 26 77 
Startdatum 2020-09-25 

 

 

Må-bra-gympa (ny) 

Består av en blandning av Qi gong, 
sittgympa och egen fotmassage. 
Torsdagar kl. 12.00 - 13.00 

Kampsportcenter, Vilundahallen 

Kerstin Mohlin Tel: 073-542 54 38 

Hans Mohlin Tel: 072-399 88 56 

Startdatum 2020-09-24 
 
 
 
 
Musikcafé 
Vi lyssnar till musik vi minns. 
Tag med något gott till kaffet som vi brygger på plats. 
Vid bra väder spelar vi Mölkky. 
Söndagar t.o.m. november kl.13.00 - 15.00  
Ingen föranmälan. 
Karlsro, Bills Backe 4 
Henry Raak Tel: 070-415 45 08 
Startdatum 2020-09-06 
 
 

Veckovis återkommande aktiviteter 
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Senior Qi gong  
Qi gong bygger på den 5000-åriga kinesiska medicinen med rörelser, som 
mjukar upp kroppen, förbättrar blodcirkulationen, stärker immunförsvaret. 

Nybörjare/fortsättning Qi gong 
Torsdagar kl. 10.30 - 11.30 
Kampsportcenter, Vilundahallen 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
Startdatum 2020-09-24 

Qi gong fortsättning 
Torsdagar kl. 09.30 - 10.30  
Kampsportcenter, Vilundahallen (ny lokal) 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
Startdatum 2020-09-24 

Seniorgymnastik 
Det är aldrig för sent att börja träna. Alla deltar efter sin förmåga. 

Seniorgymnastik Grupp 1 
Måndagar kl. 09.00 - 10.15  
Kampsportcenter, Vilundahallen (ny lokal) 
Inger Antonsson Tel: 08-590 813 53 eller  
076-791 83 92  
Startdatum 2020-09-21 

Seniorgymnastik Grupp 2  
Måndagar kl. 10.30 - 11.45 
Kampsportcenter, Vilundahallen (ny lokal) 
Lena Blomqvist  Tel: 070-592 98 54  
Startdatum 2020-09-21 

Balans och Fall 
För att minska risken att ramla och skada sig bör man träna balans och 
styrka. Man bör också träna på att falla rätt. 

Träningen sker på en brottarmatta som gör det möjligt att falla mjukt. 

Träningen anpassas efter vars och 
ens förmåga. 

Torsdagar kl. 12.00-13.00  

Kampsportcenter i Vilundahallen 

Hans Mohlin  Tel: 072-399 88 56  

Startdatum 2020-10-22 (i lagom tid 
före snön i december). 

Veckovis återkommande aktiviteter 



7 

 

 

 

Boule 
Vi kör när vädret och underlaget tillåter, bara 
det är barmark. Vi träffas vid boulebanorna på 
Karlsro. Vi är många som håller igång med 
denna sport, men det finns alltid plats för nya 
deltagare. Välkomna!  
Måndagar, onsdagar, torsdagar kl. 11.00 - 13.00  
Karlsro, Bills Backe 4 
Sven-Olof Antonsson  Tel: 070-621 23 72  
 
 
 

Mattcurling 
Precision, koncentration och motion.  
Onsdagar kl. 13.00 - 16.00. Vi samlas kl. 12.30 
vid Vilundahallens entré.  
Vilundahallens B-hall  
Inneskor skall användas. Ta med dig fika till 
pausen.  
Micky Blom  Tel: 070-638 40 71  
Startdatum 2020-09-23 
 
 

Pingis 
Snabbhet, rörlighet och motion.  
Pingis spelas samtidigt med Mattcurlingen.  
Onsdagar kl. 13.00 - 16.00  
Vilundahallens B-hall  
Inneskor skall användas. Tag med eget 
racket.  
Ta med dig fika till pausen.  
Kerstin Mohlin Tel: 073-542 54 38 
Startdatum 2020-09-23 
 

 

Promenader i Runbyskogen 
Promenadernas längd och hastighet an-
passas efter deltagarna. 
Onsdagar kl. 10.00 
Samling på P-platsen vid terrasshusen. 
Buss 562 till Runby backar, gå mot vatten-
tornet. Tag gärna med matsäck och stavar. 
Stig Bellman Tel: 070-622 22 41 och 
Danne Andersson Tel: 076-778 52 18. 
Startdatum 2020-09-02 

Veckovis återkommande aktiviteter 
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Två av konstgrupperna saknar i skrivande stund lokaler och vi letar  nya ändamålsen-

liga sådana. Grupperna börjar så snart som möjligt därefter. Kontakta angiven ledare. 

 

Konst  

Seniore di Colore  
Vi träffas och målar, umgås och diskute-
rar.  Måleri i olika tekniker och målarme-
dia.  Gruppen har både större och mindre 
utställningar. 
Kom hit och prova på att måla en tavla. 
Torsdagar kl. 13.00 - 15.15  
Lokal meddelas senare 
Ewert Jansson  Tel: 08-590 312 25.  
Startdatum meddelas senare 
 

Glädjeflickorna 
Torsdagar kl. 09.00 - 12.30  
Lokal meddelas senare 
Marie-Louise Dahl  Tel: 072-300 28 57  
Startdatum meddelas senare 
 

Aquarellerna 
Vi målar med färg och med glöd. Har trev-
ligt tillsammans och ger varandra stöd. 
Akryl, olja eller akvarell . Ja här kan du 
välja själv. 
Tisdagar kl. 10.00 - 13.00  
ABF, Anton Tamms väg 3 (ny lokal)  
Kicki Helge Tel: 070-734 86 66  
Startdatum meddelas senare 

Veckovis återkommande aktiviteter 

Förlängd tid för ”Det ska bli liv i gravhögen” 

Målartävlingen och Berättelsetävlingen som utlystes 
i Sommarnumret av Medlemsbladet och som hade 
slutdatum den 15 september får båda förlängd tid till 
den 1 juli 2021. 

Renoveringen av graven ligger för närvarande på is 
p.g.a. coronaviruset men era intressanta bilder och 
berättelser kan säkert få inverkan på slutresultat. 
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Aktiviteter som tar paus 

Åtta aktiviteter ställs in i jämförelse med vad som ursprungligen var pla-

nerat för hösten. Säkerhetsavstånd bedöms inte enkelt kunna hållas vid 

Medlemsmöten, Kortspel, Bugg, våra IT-cirklar och Släktforskning. Vid 

Bowling använder man lånad utrustning och vid Äta tillsammans  be-

döms risken för kontakt med andra restauranggäster vara för hög. 

För IT-cirklarna undersöks, utformas och  testas under hösten lämpliga 

former för distansutbildning. Styrelsen tar också gärna emot idéer om 

hur övriga pausade aktiviteter ska kunna göras ”riskfria”. 

Hans Mohlin 

Trivseldag vid Karlsro söndagen den 23 augusti   

    Avslutning på sommarsäsongen! 

Kl. 13.00 - 15.30 
Underhållning av Stämbandet med folkmusik. 
Kaffe  med bröd, 
Korvgrillning (med bröd), vatten/öl, 
Tipsrunda, Pilkastning och Mölkky-kastning, 
Lottförsäljning. 
Konferencier: Sven Antonsson  
Information om hösten: ordf. Hans Mohlin 
OBS! Obligatorisk anmälning till Henry Raak Tel: 070-415 45 08 
 
Välkomna! 
 

Alternativt datum vid regn är söndagen den 30 augusti. 

Event 
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Flyttfåglar vid Fysingen  tisdagen den 8 september 

Vandring från Åholmen, Ströms reservat, Rosers-
berg, ut till Fågeltornet. Vi tittar på höstens flytt-
fåglar.  

Samling vid Åholmen kl. 14.00.  

Tag med kikare, fågelböcker och picknick. 

Ingen anmälan. 

Vid tveksamt väder, ring Håkan Talling 

Tel: 070-590 84 11. 

Utflykter 

Gunnes Gård och vikingakost onsdagen den 9 september  
Följ med på en intressant 
promenad längs Forn-
slingan (1,3 km) med  
guide från Gunnes Gård.  
 
Vi träffas vid ingången till 
Gunnes gård kl. 10.00.  
Tag med matsäck och sitt-
dyna. Kläder efter väder.   
 
Besöket tar 2 timmar och 
du hinner se gården också. 
När vi fikar får vi informa-
tion och smakprov på vi-
kingakost. 
 
Visningen och smakprov bjuder PRO på.  
Begränsat antal. 
Anmälan före 30 augusti till Birgitta Öberg,  
Tel: 070-511 80 46 eller obergbirgitta@live.se. 

Överkurs: Under vikingatid drack man öl, mjöd, mjölk och vatten. Mjödet 
gjordes på korn med en tillsats av honung där mängden honung avgjorde 
alkoholhalten. Man framställde även alkoholhaltiga drycker av till exempel 
björksav.  

De drycker som innehöll alkohol ansågs äga en gudomlig kraft. Exempelvis 
ansågs mjödet skänka odödlighet, skaldeförmåga och visdom.  

Gäller det även idag? 

Seriösa texten från: Fotevikens Museums hemsida 

mailto:obergbirgitta@live.se
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Viner från Italien fredagen den 16 oktober  

Välkommen till vinprovning med Anna-Clara Edin,  

munskänk från Sigtuna. 

Vi provar 6 olika viner från olika vindistrikt i Italien.  

Anna-Clara visar bilder  och berättar om vinerna samt 
de olika distrikten. 

Karlsro, kl. 18.00 - 20.00. 

Kostnad 150 kr. 

OBS! Tag med 6 egna glas! 

Anmälan senast den 12 oktober till Birgitta Engstrand, 

Tel: 070-375 65 29 eller birgitta.a.engstrand@gmail.com. 

Kulturvandring på Kungsholmen torsdag den 10 september 

Följ med på en vandring på Kungs-
holmen med Christina Bergman. Vi 
träffas vid Stadshuset, utanför por-
ten vid de två "portföljerna", kl. 
13.00. 

Efter en titt i Stadhusträdgården går 
vi mot Hantverkargatan och avslu-
tar i det vackra och intressanta S:t 
Eriksområdet. 

Vi får en inblick i Kungsholmens fängs-
lande historia. Människors levnadsöden i 
arbete och vardag, i glädje och sorg. 
Spännande gamla byggnader och nyare 
arkitektur.  

Pris: Gratis för medlemmar, övriga 50 
kr.  

Anmälan till Birgitta Engstrand senast 
den 1 september  Tel: 070-375 65 29. 

Verklighetsflykt 

Utflykter 

Överkurs: Vin serverades vanligen utspätt med vatten i romarriket, och i 
enstaka fall användes saltvatten för detta ändamål. Att dricka vinet outspätt 
sågs som en barbarisk sedvana.  

Text från: Vin i det antika Rom - Factum 

mailto:birgitta.a.engstrand@gmail.com
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En annorlunda Lucia söndagen den 13 december 

Normalt brukar vi på medlemsmötet i december lyssna på  små lucior, tär-
nor, pepparkaksgubbar och tomtar  från någon förskola i Väsby som sjunger 
julsånger för oss. Nu blir det inte så. 

För att ändå få lite lusse- och julstämning tänker vi samlas i trädgården vid 
Karlsro. Sjunga några julsånger, dricka kaffe och glögg och kanske också 
grilla några korvar. Är det kramsnö gör vi snölyktor. 

Vi börjar kl. 14.00 och håller på cirka en timme. 

Välkomna. 

Styrelsen 

Engagera dig i föreningens arbete. Du behövs! 

För att en förening ska fungera bra behövs att många av dess medlemmar 
engagerar sig aktivt. Vår förening behöver just nu: 

• en ledare för den engelska konversationscirkeln, 

• någon/några som vill leda sånggruppen och 

• två till tre personer som vill ingå i valberedningen. 

Gör slag i saken och kontakta mig så berättar jag mera. 

Hans Mohlin 

Dator / IT Studiecirklar 

I samband med Coronapandemins utbrott parkerades våra cirklar Min dator 
och jag samt Internetcafé och de kommer så förbli tills dess att pandemin är 
över. 

Under pandemi- och karantäntiden har fokus på vad man kan göra över 
"nätet" ökat. Nu är det fokus på att kommunicera med familjen via video-
samtal över nätet. Man kan beställa mat från butiken, beställa medicin, även 
receptbelagd, från apoteket över nätet. Ja, man kan till och med besöka dok-
torn över nätet. Allt för att undvika ökad smittorisk via personliga besök. 

Inom PRO-föreningen kommer vi under hösten att utveckla och testköra 
studiecirkel/-lar som kan möta kunskapsbehovet för att använda "nätet". 

Cirklarna, som utvecklas för att köras på distans över nätet, kommer att fin-
nas klara inför vårterminen 2021. 

IT-cirkelledarna: 

Stig-Gustav Björklund, Peter Falk och P-A Aglert 

Event 

Lägesrapport 

Annons 
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Sommarens Må-bra-gympa har kommit för att stanna 

Det hörs redan på namnet att 
man haft kul och känt sig pigg 
och alert. Innehållet har varierat 
något från gång till gång men 
huvudmenyn har innehållit upp-
värmning á la Qi gong, förrätt à  
la Qi gong, huvudrätt à la 
svensk sittgympa och dessert à 
la  japansk fotmassage.  

Gympatimmarna har varit väl-
besökta med i snitt runt 15 del-
tagare.  

Qi gongens lugna tempo har 
varit välgörande för deltagar-
nas gamla leder som sakteliga 
försatts i användbart skick. 
Sittgympa låter enkelt men har 
ansträngt både mage och lår. 

Att den avslutande fotmassa-
gen kallats japansk beror på att 
den liknat den  uppvärmning 
av leder i tår, fotblad och 
anklar som judoutövare har. 

Det positiva gensvar som denna nya sommaraktivitet fått gör att den blir en 
del av det ordinarie höst- och vårprogrammet (se sid 5). 

Text och foto: Hans Mohlin 

Reportage 
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Sakkunnig information om hur man gör ett fågelbad 

- Kan du göra ett fågelbad? - Viss kan jag väl det, svarade jag på hustruns 

fråga. Det var 19 år sedan men jag minns det som igår. - Hur vill du ha det?  

- En dryg meter långt och liksom njurformat”. Inte så djupt utan med olika 

nivåer för småfåglarna och för våra halvtama kråkor Kalle och Kajsa. 

Jag mätte ut formen på gräsmattan mellan huset och garaget. Hustrun nick-

ade godkännande. Sonen och jag började gräva. Långsidan gick bra. Grästor-

vorna var inga problem att ta bort. Precis innan slutet stötte spadarna på nå-

got hårt. En sten. Inte vilken sten som helst skulle det visa sig. Ungefär 

60x60x60 centimeter. Vi grävde runt den och nu var hålet längre och djupare 

än planerat. Men vi orkade knappast rubba stenen. Absolut inte få upp den. 

Det blev besök på en uthyrningsfirma för verktyg. En bensindriven Cobra 

hyrdes för att borra hål i stenen och spränga bort den. Tack för att snigeldy-

namit finns för oss hemmafixare! Fyra hål i stenen, i med det vattenblandade 

dynamitpulvret, på med blöta mattor och så vänta. 

Nästa morgon var stenen skivad i tre delar. Vi orkade lyfta upp stenbitarna 

ur gropen. Nu måste formen för symmetrins skull ändras. Inget problem. 

Man såg direkt att det skulle bli ett snyggt fågelbad, eller snarare liten 

damm. Utvidgningen på framsidan gick bra men på baksidan hördes det väl-

bekanta ljudet av spadar som hugger i sten. Ännu en sten och den här gången 

något större än den första. Jag vill minnas att det krävdes sju hål och ny 

blandning av dynamitpulvret. Den kommande morgonen fick vi verkligen 

kämpa för att få upp stenbitarna. 

Nu var det väl ändå klart? Nej! En gång 

till fick vi borra och spränga. (Jag hop-

par över detaljerna). Vi kände oss lite 

slitna men var nu ganska vana. 

Nu skulle bara bottnen jämnas till. Två 

ytterligare bumlingar stötte vi på men 

dem behövde vi inte spränga utan fick 

upp dem ändå. Nu var fågelbadet 2,5 

meter långt, 2 meter brett på bredaste 

stället och 90 cm djupt där det var som djupast. Vi uppskattade att det skulle 

rymma ca 3 m3 vatten. Man kan faktiskt flyta i den djupaste delen! 

Tips? 
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Bra många kvadratmeter gummiduk 

inhandlades jämte pumpanordning för 

fontän och filtrering. Lampor som ser 

ut som stenar kändes som ett måste. 

Av bara farten stensatte vi hela ytan 

(40 m2)  runt om fågelbadet mellan 

huset och garaget. Ni vet själva hur 

det är när arbetslusten bränner till! 

Det är svårt att hejda sig. 

En eventuell budget sprängdes natur-

ligtvis direkt. För att hålla kostnader-

na nere plockade vi några kantväxter 

från Väsbyån och ett nakenbad i 

Fysingen gav rotbitar till blivande gula näckrosor. 

Min fru är fortfarande helnöjd med vårt fågelbad. Fåglarna är inte så för-

tjusta i det men besöker det ibland. Fontänens porlande varma sommardagar 

får även mig att glömma att ett fågelbad ibland kan rymma betydligt mer än 

vad man kanske inbillar sig. 

Text: Hans Mohlin, Foto: Hans och Kerstin Mohlin   

Pensionär på badstranden  

En 19-årig kille sprang på en pensionär som satt och solade på badstranden. 

Av någon anledning fick den unge mannen för sig att förklara för pension-

ären varför det är viktigt för den äldre generationen att förstå den nya gene-

rationen. 

- Du växte upp i en helt annan, primitiv värld, sa han tillräckligt högt så att 

omgivningen skulle höra. Vi unga idag har vuxit upp med TV, jetplan, rym-

dresor och rymdpromenader, internet, chips, iPads, laptops, mobiltelefoner, 

snabba datorer.... och mycket mer. 

Den 76-årige mannen suckade, men svarade, så alla kunde höra: 

- Du har alldeles rätt. Vi hade inte allt detta när vi var unga... så vi uppfann 

det. Nu vill jag fråga dig, din arroganta lille skit - vad gör du för nästa gene-

ration? 

Killen blev knäpptyst och hela stranden jublade.  
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I sommar har PRO vallat getter 

Det kan väl knappast ha undgått någon att PRO tagit hand om de getter som 
kommunen lånat in under sommaren.  Vi har verkligen fått genomslag i me-
dia för  våra insatser. Det har dessutom varit för-
baskat roligt tycker de som varit med. 

Syftet med getterna var att de skulle äta sly så att 
den igenväxta slänten mellan Hembygdsgården 
och Karlsro inte gror igen totalt. Och getterna har 
verkligen varit idoga. 

Själva har vi synat stängslet morgon och kväll och 
vid samma tillfällen gett getterna friskt vatten och 
en skopa mineraler. Vi har också kontrollerat att 
ingen har rymt eller gjort sig illa på något sätt. Vi 
har också passat på att gosa med dem. Getter är 
nämligen mycket sociala och keliga. 

Vid våra vandringar längs staketet har getterna ofta hakat på  så ledet har be-
stått av en eller två PROare i täten iklädda gula västar följda av 15 getter och 

sist i kön har det övriga i 
vaktlaget kommit.  En här-
lig syn! 

På helgerna har Get2Gether, 
som äger getterna, anordnat 
getyoga för sina medlem-
mar och vi PROare har haft 
möjlighet att hänga på. Job-
bigt tyckte många men vi 
kommer igen. Skam den 
som ger sig. 

 

PRO har också gjort det möjligt för barn-
familjer att komma och klappa getterna. Detta 
har verkligen uppskattats eftersom många 
unga i dagens samhälle ju har  mycket små 
chanser att umgås med djur. 

Som komplement till den veckovisa senior-
gymnastiken har vi haft egen get-Qi-gong. 

 

Text: Hans Mohlin 

Foto: Hans Mohlin och Henry Raak 

Reportage 
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 Tandvårdsbidrag 

Är du 65 år och äldre blir 
bidraget 600 kronor per år – 
1 200 kronor under två år. 

Den 1 juli varje år till-
godoräknas du det allmänna 
tandvårdsbidraget. Det kan 
maximalt sparas i 2 år och 
uppgå maximalt till 600 
kronor eller 1 200 kronor, 
beroende på din ålder.  

Tandvårdsersättning ett högkostnadsskydd 

Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent 
rabatt på kostnader över 3000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader 
över 15 000 beräknat på referenspris. 

Referenspris 

För varje ersättningsberättigad tandvårdsåtgärd som vårdgivaren utför finns 
ett referenspris. Förutom att utgöra grunden för beräkningen av högkost-
nadsskyddet ska referenspriset även fungera som jämförelsepris för dig som 
patient. 

Kerstin Mohlin 

Tips 

Hörsellinjen 

Hörsellinjen är hörselskadades riksför-

bunds rådgivningstjänst. Hit kan du 

vända dig med alla frågor som man har 

rörande fakta om hörapparater, tinnitus, 

teleslingor, ljudmiljö och hörselvård. 

Du kan få personlig rådgivning per tele-

fon eller mail. Tel: 0771-888 000 

På deras hemsida https://horsellinjen.se/ kan du göra ett enklare hörseltest 

och även lyssna till ljudsimulator i olika miljöer. 

Kerstin Mohlin 

Patienten till läkaren: Jag tror att det är nåt fel med min man. Jag kan prata 
med honom i flera timmar utan att han hör något av vad jag säger. 

Läkaren: Det är ingen sjukdom, det är skicklighet! 

https://horsellinjen.se/


18 

PRO Upplands Väsby har mottagit ”Tack för uppvaktningen” 

från följande jubilarer: 

Vera Littke 
Lillemor Zeland 
Britt-Marie R Svensson 
Lars Andersson 
Inger Gustavsson 
Siv Östberg 
Percy Östberg 
Solveig Jonsson 
Anette Månsson 
Yvonne Ohlin 
Saini Johansson 

Edith Rodeby 
Solvieg Borg 
Sven Jansson 
Inger Gustavsson 
Henry Raak 
Kärstin Holmberg 
Arne Lundberg 
Laila Herlin 
Uffe Isaksson 
Gunnel Grindlund 
Marianne Lööw 

Sören Lööw 
Hildegard Edling 
Ewa Johansson 
Inger  Engdahl 
Elisabeth Andersson 
Kerstin Frostbiten 
Gulli Norbäck 
Gunborg Persson 
Bo Robertsson 
 

Du som är över 70 år, några råd och stöd 
 

Sök vård om du behöver akut hjälp, undvik inte p.g.a rädsla för covid-19. 

- Vid akut, livshotande tillstånd, ring 112. 

- Vid frågor om symtom och vård som inte är akuta, ring 1177. 

- För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13. 

- Om du är orolig, ring Äldrelinjen 020-22 22 33, vard. 09-19, helg 10-16. 
 

Undvik nära fysiska kontakter 

Hög ålder är främsta riskfaktorn för att få allvarliga symtom vid covid-19. 

- Begränsa dina nära kontakter. 

- Undvik platser med många människor, affärer, kollektivtrafik. 

- Promenera gärna utomhus. 

- Be om hjälp med att handla mat och mediciner. 
 

Så kan friska äldre umgås under covid-19 

Planera mötena i förväg och fundera på hur risken för smitta kan minskas. 

- Träffas bara om alla är friska. Undvik möten även vid milda symtom. 

- Träffas hellre utomhus än inomhus. Håll minst armlängds avstånd (2 m). 

- Umgås i små grupper, undvik sammanhang med många människor. 

- Placera stolar och bord så att ni kan hålla avstånd, även utomhus. 

- Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit innan du fikar.  

- Tvätta händerna när du kommer hem. 

Krisinformation.se 
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Kalendarium 

Augusti 

  5  Grillkväll med kräftor vid Karlsro kl. 16.00 (Sommarprogrammet) 

11  Bokbytardag vid Karlsro kl. 10.00 (Sommarprogrammet) 

19  Grillkväll med surströmming kl. 16.00 (Sommarprogrammet) 

23  Trivseldag vid Karlsro kl. 13.00, kaffe med bröd, tävlingar (sid 9) 

September 

  8  Flyttfåglar vid Fysingen kl. 14.00 (sid 10) 

  9  Gunnes gård och Vikingakost kl. 10.00 (sid 10) 

10  Kulturvandring på Kungsholmen kl. 13.00 (sid 11) 

Oktober 
 

16  Viner från Italien kl. 18.00 (sid 11) 
 

November 
 

17  Höstmöte kl. 15.00 (Eventuellt) 
 

December 
 

13 Luciasöndag med glögg, kaffe och pepparkakor kl.13.00 (sid 12) 

De aktiviteter, som regelbundet 
återkommer varje vecka under hös-
ten, redovisas av utrymmesskäl inte 
i Kalendariet. 

Beskrivning av dem med tider, 
startdatum, lokaler m.m. framgår av 
sidorna 4 - 8. Se också nedanstå-
ende veckoschema. 

Tid/

Dag 

Mån-

dag 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lör-

dag 

Sön-

dag 

Fm    

09-12 

 

Gympa 

Gympa  

Boule 

Litteratur 

Måleri  

Boule 

Prome-

nader  

Boule 

Engelska, 

Qi gong 

Qi gong  

Måleri, 

Boule 

Linedance 

Linedance  

Boule 

  

Lunch 

12-13 

   Må-bra 

Balans 

   

Em    

13-18 

 

  Matt-

curling 

Pingis 

Spanska  

Måleri   Musik-

café 

Veckoschema 
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Föreningslokalen Karlsro 
Expeditionstid: 
onsdagar kl. 11-12 
Telefon 076-557 92 45 
 

Besöksadress 
Karlsro, Bills Backe 4 
 

Husvärdar 
Sven-Olov Antonsson 
070-621 23 72  
Henry Raak 
070-415 45 08 
 

Post  
PRO Upplands Väsby   
Box 43  
194 21 Upplands Väsby 
 

e-mail   
upplands.vasby@pro.se 
 

Hemsida   
www.pro.se/upplandsvasby 
 

Medlemsbladet  
Nästa nummer kommer ut i 
början av januari. Där presente-
ras  vårens cirklar, aktiviteter, 
utflykter och resor. 
 

Redaktionsgrupp 
Hans Mohlin 
Kerstin Mohlin 
Susanne Bergman 
 

Tryckeri 
Uffe Tryckare AB 

Styrelsen 

Ordförande  
Hans Mohlin   072-399 88 56  
mail: hans.mohlin@telia.com 

 
Kassör och Vice ordförande 
Eva-Britt Änggård  073-982 00 53   
mail: eva-britt.anggard@hotmail.com  

 
Sekreterare   
Maria Duran   070-773 97 98  
mail: liadur@hotmail.com 

 
Studieorganisatör 
Birgitta Engstrand  070-375 65 29 
mail:  birgitta.a.engstrand@gmail.com 

 
Ledamot, Medlemsansvarig   
Annemarie Skorus  070-687 24 53  
mail: annemarie.s@telia.com  

 
Ledamot, Rekryteringsansvarig 
Anders Blomqvist  070-380 67 92 

mail: blomqvist.anders@telia.com 

 
Ledamot, Informationsansvarig  
Kerstin Mohlin    073-542 54 38 
mail: kerstin.mohlin@telia.com  

 
Ledamot, Lotteriansvarig 
Henry Raak   070-415 45 08 
mail: henry.raak@hotmail.se 

Karlsro 

tel:%20+46703756529
tel:%20+46703806792

