
  

 

 

 

 

Upplands Väsby 

MEDLEMSBLADET 

Sommaren 2020 

 

 



2 

 

Höstens planerade medlemsmöten 

25 augusti 

22 september 

20 oktober 

17 november - Höstmöte (gratis inträde) 

24 november - Entusiasternas eftermiddag 

15 december - Juluppträdande 

 

Närmare uppgifter om artister, föredragshållare m.m. presenteras i Höstprogrammet 

som kommer ut i slutet av augusti. 

Medlemsmöten 

Alltid kl. 14 - 16 och i Messingen 

Inträde: 40 kr. Ingen föranmälan behövs.! 
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Säkerheten främst och med god livskvalitet och glädje 

Vi har alla känt av hur svårt det är att vara isolerad. Men det är faktiskt en 
fråga om hälsa eller svår sjukdom. Vi måste fortsätta att vara discipline-
rade och ha tålamod.  

Det gäller alltså för var och en av oss att hålla sig isolerad på ett intelligent sätt så att vi 
ändå har livskvalitet och glädje. Det här har vi i styrelsen tagit fasta på när vi lagt fast 
sommarens program. Att vi ska ha ett sommarprogram är för oss en självklarhet ef-
tersom de senaste åren givit oss så positiva erfarenheter. Därtill kommer ju också mån-
gas behov av att just den här sommaren kunna bryta sig ut ur isoleringens ensamma 
fängelse. Men det ska göras på ett säkert sätt, på ett intelligent sätt. Vi använder vårt 
sunda förnuft. 

Egentligen är det inte så svårt om vi följer ”de tre spelreglerna”. Den viktigaste regeln är 
att man håller sig hemma om man känner sig det minsta sjuk, har symptom eller miss-
tänker att man kan ha varit i kontakt med någon som blivit sjuk. Den här regeln kan vara 
lite svår att uppfylla eftersom vissa personer kan vara smittade men ha så svaga symp-
tom så att de inte märker det. Därför behövs det två kompletterande regler. 

Den andra regeln är att man håller ett avstånd på 2 meter till varandra. Och den tredje 
regeln är att man tvättar händerna om man tror att man tagit i något som det kan finnas 
smitta på. 

Som du ser i beskrivningen av våra aktiviteter på sidorna 4 till 8 så uppfyller akti-
viteterna dessa spelregler. I seniorgymnastiken, qi gong, linedance och Pigg och Trygg-
träningen ställer vi upp på rad med två meters lucka. När vi promenerar och vandrar, 
vilket sker i skogsmiljö, är det också lätt att hålla tillräckligt avstånd till den man går 
bredvid och pratar med. Vid boule och mölkky kan man också lätt hålla behövligt av-
stånd på parkens banor.  

När vi fikar och äter vår grillade mat sätter vi oss på varannan sittplats och sicksack 
längs borden. Vi ska ha minst samma säkerhet som på utomhusserveringarna.  

Därtill finns ju alltid också möjlighet att tvätta händerna inne i föreningslokalen ef-
tersom vi håller till i trädgården vid Karlsro. 

Krångligt? Nej bara sunt förnuft! 

Visst vore det väl kul att en gång i veckan kunna fika med varandra? Därför kör vi varje 
söndag kl. 13 PROs Musikcafé i trädgården. Var och en tar med sig något gott till kaffet 
som vi brygger på plats. Start söndagen den 10 maj. Välkomna! 

Du kan också passa på att titta på getterna som kommer att finnas i en hage mellan 
Karlsro och Hembygdsgården. Vi har lovat att hålla ett vakande öga på dem och ge dem 
vatten. 

Kanske vill du också se vad som händer med den gamla gravhögen. Spännande! 

Jag är säker på att du hittar något i Medlemsbladet som förgyller din sommar. 

Hans Mohlin 

Ordförande har ordet 
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Aktiviteter 

Sommaraktiviteter i Karlsros trädgård 

Allt beror naturligtvis på vad vädret tillåter då det är utomhusaktiviteter.  

Håll tummarna för bra väder!  Vid regn ställer vi in. 

 
Grillkvällar 
Onsdagar 13 maj, 27 maj, 10 juni, 24 juni,  8 
juli, 22 juli, 5 augusti, 19 augusti,  
kl. 16 - 18.  
Tag med det ni vill grilla samt dryck.  
(Kräftor den 5, surströmming  den 19 augusti) 
Grillarna tänds kl. 16. 
Ledare: Henry Raak 
Tel: 070-415 45 08 
 
 
PROs Musikcafé med Möllky 
Söndagar under maj till augusti, kl. 13 - 15. 
Start söndagen den 10 maj. 
Vi lyssnar på musik vi minns. 
Tag med något gott till kaffet som vi brygger 
på plats. 
Efteråt spelar de som vill Mölkky. 
Ledare: Henry Raak 
Tel: 070-415 45 08 
 

Linedance 
Torsdagar 4  juni, 11 juni, 2 juli, 6 augusti, 15 
augusti. 
kl. 11 - 12.  
Vem har sagt att linedance måste ske inom-
hus? Det går lika bra på våra släta fina boule-
banor. Kom och prova på! 
Ledare: Marie-Louise Enkvist 
Tel: 070-468 25 87 
Ledare: Kerstin Mohlin 
Tel:073-542 54 38 
 

Boule 
Hela sommaren måndagar, onsdagar, torsda-
gar och fredagar kl. 11-13.  
Vi tränar och tävlar. 
Nybörjare är välkomna att prova på! 
Ledare: Sven-Olov Antonsson 
Tel: 070-621 23 72 
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Aktiviteter 

Qi gong 
Torsdagar 7 maj, 14 maj, 28 maj, 4 
juni, kl. 10 - 11.  
Kom och prova på! 

Ledare: Annika Daag 

Tel: 073-320 05 75 

 

 

 

 

 

Seniorgymnastik 

Måndagar 18 maj, 15 juni, 13 juli, 10 
augusti,  kl. 10 - 11. 

Kom och prova på! 

Ledare: Inger Antonsson 

Tel: 076-791 83 92 

Ledare : Lena Blomqvist 

Tel: 070-592 98 54 

 

Pigg och Trygg träning 

Måndagar kl.10 - 11. (Utom de mån-
dagar då det är Seniorgymnastik). 
Start måndagen den 11 maj. 

Pigg och Trygg är en ny form och en 
skön blandning av smidig qi gong, 
tuff sittgympa och vinterns Balans- 
och Fallträning. Benen, magen, ryg-
gen, nacken och armarna får sin trä-
ning. Vi sträcker även på mungi-
porna. Rörelserna utförs till medryck-
ande musik. 

Tycker du att en övning är för svår, 
kan du göra en lättare variant. För 
lätt, finns det svårare alternativ. 

Du bör vara ledigt klädd, gärna i träningsoverall och det är bra om du tar med dig ett 
liggunderlag, yogamatta eller pick-nick filt. 
Ledare: Kerstin Mohlin 
Tel: 073-542 54 38  

Ledare: Hans Mohlin 
Tel: 072-399 88 56 
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 Sånggrupp 

Tisdagar 19 maj, 2 juni, 16 juni, 30 
juni, kl. 13 - 15. 

Sånggruppen består av många trevliga 
och glada personer.  

Kom och sjung med!  Anmäl dig! 
Ledare: Kerstin Mohlin  

Tel: 073-542 54 38  

Musiker: Stig Söderström 

 

Bokbytardagar 

Tisdagar 12 maj, 9 juni, 7 juli och den 
11 augusti, kl. 10 - 12.Tag med en bok 
som du gillar (eller inte gillar) och byt 
bort den mot en annan spännande bok.  

En gång i månaden så man hinner läsa.  

 
Ledare: Gunda Eriksson 

Tel: 070-518 94 48 

 

Måla tillsammans 

Måndag 6 juli, tisdag 14 juli, måndag 
20 juli, måndag 27 juli, kl. 10 - 13. 

 

Vill du pröva att måla under sakkunnig 
ledning?  Under 4 tillfällen kan du testa 
på att måla i Karlsros trädgård. 

 

Materialet  är vattenbaserad oljefärg på 
duk. De saker som du behöver ser du 
på bilden och dem bekostar du själv. 
Stafflier finns att låna. 

 

Ledare: Kärstin Holmberg 

Tel: 0709-55 75 75 

Aktiviteter 
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Vandring längs Birgittaleden onsdagen den 27 maj 

Vandring i lugn takt i kuperad terräng längs Birgittaleden mellan 
Bollstanäs skola och Fresta kyrka. 

Samling kl. 10.00 vid Bollstanäs skola. Buss 545. 

Tag med matsäck. 

Anmälan till Vanja Edwinson  

Tel: 076-221 00 04 eller  

Mail: vanja.edwinson@gmail.com. 

 
 
Vandring längs Väsbyån onsdagen den 24 juni 

Vandring i lugn takt längs Väsbyån söderut genom 
Prästgårdmarken, förbi Hembygdsgården, Åfare 
och Barockparken. 
Samling kl. 10.00 på Love Almqvists torg. 
Tag med matsäck.  

Anmälan till Vanja Edwinson  

Tel: 076-221 00 04 eller  

Mail: vanja.edwinson@gmail.com. 

 

 

Vandring längs Edssjön onsdagen den 15 juli 

Vandring i lugn takt längs Edssjön. 

Samling kl 10.00 vid Eds kyrka. 

Tag med matsäck. 

Anmälan till Vanja Edwinson 

Tel: 076-221 00 04 eller  

Mail: vanja.edwinson@gmail.com. 

Fågelmorgon med frukost tisdagen den 26 maj 

Vore det inte roligt att veta vilka fåglar som sjunger i trädgården 
på våren? Vi försöker artbestämma fåglarna som sjunger i Karls-
ros trädgård vårmorgonen tisdagen den 26 maj kl. 07. 

Tag med kikare, fågelböcker och frukost. Kaffe kokar vi i huset. 
Vid regn har vi en reservdag den 3 juni, samma tid, samma plats. 

Vid tveksamhet ring Håkan Talling Tel: 070-590 84 11. 

Vandringar 

Gökotta 

mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
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Promenader 

Onsdagar 6, 13, 20 maj, 3,  10, 17 juni,  kl. 
10. 
Samling på P-platsen vid terrasshusen i 
Runby.  
Tag gärna med stavar. 
Promenadernas längd och hastighet anpas-
sas  efter deltagarna. 
Ledare: Stig Bellman  
Tel: 070-622 22 41 
Ledare: Danne Andersson.  
Tel: 076-778 52 18 

Besök på Vaxmyra koloniområde  

Fredagen den 10 juli kl.13 avtågar vi från 
Karlsro och går till Vaxmyra koloniom-
råde. Vi tittar på resultatet av deras odlar-
glädje och de fina kolonistugorna i områ-
det. I Vaxmyra  bjuds vi  på kaffe med 
dopp innan vi skiljs åt.  
 
Anmälan till Kerstin Mohlin  
Tel: 073-542 54 28 senast den 7 juli.  
Maxantal 20 personer. 

Promenader 

 

Resegruppen har förberett ett flertal resor för somma-

ren och hösten. Med hänsyn till att reglerna för resor, 

både i landet och internationellt, snabbt kan förändras 

har informationsgruppen valt att inte beskriva resorna i 

detta medlemsblad utan presenterar dem på förening-

ens hemsida. 

Vi hänvisar till vår hemsida: 

 www.pro.se/upplandsvasby. 

Informationsgruppen 

Resor 
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Det ska bli liv i gravhögen 

Den gamla jordkällaren är ursprungligen 
en gammal gravhög från 700-talet. Den 
kommer att rustas upp och göras om så 
att vi får en bild av hur det såg ut när den 
döde lades till sista vilan. Arbetet leds av 
stadsträdgårdsmästare Nils Odén och  i 
gruppen ingår bland andra konstnär 
Britta Norrby, Gun Bjurberg och Anna-
Cari Lind  från Gunnes gård samt under-
tecknad. 

 

Jag har tänkt att vi skulle ha två tävlingar: 

En berättartävling och en målartävling om varför den begravde mannen dog i 
Väsby. Utgångspunkter för historien är att han är en handelsman på resa mellan 
Vendel i  Uppland och Ruhrområdet i nuvarande Tyskland. Om han är på väg till el-
ler från Vendel får du välja själv liksom hur hans resesällskap såg ut.. Blev gruppen 
överfallen eller dog han av annan orsak? Låt fantasin spela! 

Välkommen med ditt bidrag senast den 15 september.   Hans Mohlin 

Getherdar 

PRO har lovat stadsträdgårdsmästare Nils Odén att vakta hans 
getter. Getterna kommer att hålla till i en tillfällig hage mellan 
Karlsro och Hembygdsgården. Ett tiotal personer har lovat att 
hjälpa till som herdar. Kanske har de missuppfattat ordet herde-
stund. Vi påminner om att ordet betyder en stund som herde för 
getterna. Inget annat! 

Lite av varje 

Vi behöver nya cirkelledare/
aktivitetsledare till hösten: 
 
-  Engelsk konversation 
-  Gitarrkurs 
-  Sånggruppsledare 
-  Musiker till Sånggruppen 
 
 
 

Vi behöver också medlemmar till föreningens Valberedning. 
 
Anmälan görs till Birgitta Engstrand  
Tel: 070-375 65 29, e-mail: birgitta.a.engstrand@gmail.com 
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Goda råd 

 

Gåtor 

1 Vilken mening kan läsas framlänges och baklänges men ändå vara samma mening? 

2 Om du har sju äpplen i högra handen och fem i den vänstra, vad har du då? 

3 Vad blir det om man blandar mjölk från en ko med galna ko-sjukan och Oboy? 

Svar på sid 15, men tänk efter ordentligt först! 

Om det inte är meningen att vi ska ha en nattmacka. Varför finns det då en lampa i 

kylskåpet? 
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 Vad händer i kroppen vid kranskärlssjukdom? 
 

Hjärtat är en muskel som pumpar ut blod till kroppens alla organ. Hjärtats egna 
blodkärl, kranskärlen, försörjer hjärtmuskeln med syrerikt blod. Uppstår en propp 
eller förträngning i kranskärlen får hjärtat syrebrist och det leder ofta till smärta. 
Förträngningar som kan leda till kärlkramp bildas av bland annat fett och bindväv 
som lagras in i kärlväggen. 
 

Med åren blir ofta kärlväggen hårdare och då kan sprickor bildas som kroppen 
försöker att ”laga”. Det gör den genom att aktivera blodplättarna (som gör att blo-
det levrar sig) och risken är då stor att det bildas en propp, som orsakar skadlig sy-
rebrist i hjärtmuskeln (hjärtinfarkt).  
 

Skillnader hjärtinfarkt och kärlkramp  
 

En hjärtinfarkt beror oftast på en blodpropp som täpper till hjärtats kranskärl så att 
blodet inte kan passera. Den del av hjärtmuskeln som inte får något blod (syre) 
skadas och om syrebristen varar mer än 10-15 minuter ökar risken för att skadan 
blir permanent och det området av hjärtmuskeln dör, vilket kan leda till hjärtsvikt. 
 

Vid kärlkramp är oftast ett eller flera kranskärl trånga och en viss blodmängd kan 
passera. Belastas däremot hjärtat på något sätt, t.ex. fysisk ansträngning eller 
stress, räcker inte blodtillförseln och symtom uppstår. 
 

Symtom på hjärtinfarkt och kärlkramp 
 

De vanligaste symtomen på hjärtinfarkt är obehag, tryck eller smärta i bröstet. Det 
kan stråla ut mot en eller båda armarna, halsen, käkarna och/eller mellan skulder-
bladen. Illamående, andnöd (andfåddhet) och kallsvettning kan också förekomma. 
Symtomen behöver inte upplevas som svåra, de kan komma och gå och behöver 
inte debutera plötsligt. 
 

Symtom på kärlkramp liknar ofta de som vid hjärtinfarkt, men är ofta lindrigare 
och inte ihållande. Kärlkramp uppstår vanligtvis i samband med fysisk eller psy-
kisk ansträngning och släpper då ansträngningen avslutats. Kall väderlek och blåst 
kan utlösa eller förvärra kärlkramp. 
 

Äldre personer och de som har diabetes upplever inte alltid någon smärta. Symto-
men kan då vara diffusa och endast upplevas som andnöd eller stark trötthet. Den 
eventuella smärtan kan vara mindre intensiv och kan misstolkas som mindre all-
varlig. 
 

När ska jag söka sjukvård? 
 

Varje minut har stor betydelse för prognosen. Ju tidigare behandlingen sätts in, 
desto mindre blir skadan på hjärtat. Om något av symtomen - obehag, tryck eller 
smärta i bröstet, det kan stråla ut mot en eller båda armarna, halsen, käkarna och/
eller mellan skulderbladen, illamående, andnöd (andfåddhet) eller kallsvettning - 
inte har en naturlig förklaring och inte försvinner inom 15 minuter ska du ringa 
112.  
 

Informationen är hämtad från Riksförbundet HjärtLungs hemsida. 
 

Hans Mohlin 

Goda råd 
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Förebyggande information om bedrägerier från Polisen 

 Med anledning av att vi inom polisen ser en påtaglig risk för vissa grupper att bli 
utsatt för bedrägerier med en Corona-aspekt vill vi uppmärksamma er på olika till-
vägagångssätt som bedragare använder sig av men också på hur man kan skydda sig 
från att bli utsatt för bedrägerier.  

Bedrägerier som förekommer i samband med Coronavirus är mycket varierade. Det 
handlar framför allt om redan existerande tillvägagångssätt och just nu med en til-
lagd Corona-aspekt.  

Så här kan tillvägagångssätten se ut:  

 - Gärningspersoner gör hembesök hos äldre där de utger sig för att vara från sjuk-
vården. De erbjuder test för Coronavirus i ett försök att ta sig in i bostaden. 

 - Äldre personer blir kontaktade av gärningspersoner som erbjuder sig att handla åt 
dem med anledning av Coronaviruset. De drabbade ombeds ge ifrån sig kontokort 
eller kontanter. 

 - Gärningspersoner utger sig för att vara från hemtjänsten och ska städa och sanera 
bostaden från Coronavirus. Väl inne i lägenheten stjäl de mediciner konto-
kortuppgifter och värdesaker.  

 - Samtal kommer t. ex. från ”Folkhälsomyndigheten” där offret ombeds logga in 
med e-legitimation. Bedragaren för sedan över pengar från den drabbades konto till 
ett annat. 

 - Den drabbade kontaktas via telefon av en bedragare som utger sig för att ringa 
från Folkhälsomyndigheten: bedräglig försäljning som även kan leda till hembesök.  

 - Messengermeddelanden om att det finns tillgängliga fonder för  ”Federala bi-
dragsprogrammet för Corona virusländer”. Den drabbade ombeds att registrera sig - 
mot en kostnad givetvis. 

Så här kan du skydda dig 

 - Lämna aldrig ut personliga uppgifter och koder på uppmaning av någon annan 
över telefon eller via nätet. Be att få motringa men var noga med att själv söka upp 
numret och inte ringa numret du får av personen som ringt upp. Kom ihåg; du behö-
ver inte skynda, det är aldrig bråttom. Var även sunt kritisk vid personliga möten. 

 - Öppna aldrig ett mail om du är osäker på vem avsändaren är. 

 - Klicka aldrig på en länk du inte känner igen. 

 - Om du handlar på nätet. Tänk dig för innan du lämnar ut dina kortuppgifter. An-
vänd dig av säkra betaltjänster och i kombination med ditt Bank-ID. 

 - Minska pengarna på ditt konto betalkortet är knutet till. För över mellan konton. 

 - Släpp inte in personer i din bostad om du inte är säker på vilka de är eller har träff 
bokad med dem. Kontrollera legitimation om du kan. Hantverkare? Kontrollera all-
tid med fastighetsbolaget innan du släpper in någon.  

Mikael Ahrtzing Regionalt IT-brottcentrum/Bedrägericenter  

Goda råd 
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Vad är Möllky för något? 

Mölkky är ett sällskapsspel från Finland. Det påmin-
ner till viss del om vårt kubbspel.  Men det är lite 
grymmare.  

Reglerna är enkla. Mölkky består av 13 träpjäser; 
Kastpjäsen mölkky, en rund träpinne och 12 snett av-
skurna träkäglor, numrerade med siffrorna 1-12.  
Käglorna ställs upp i tät formation på 3-4 meters av-
stånd från spelarna. Antalet spelare är minst 2, 
maxantal existerar inte. 

Spelet går ut på att försöka få exakt 
50 poäng. Om spelaren fäller end-
ast en kägla, får han/hon det poäng-
antal som käglan visar. Fäller spe-
laren fler käglor, får han/hon 1 po-
äng styck, efter antal fällda käglor. 
Käglor som blir lutande mot en an-
nan kägla eller mölkkyn räknas 
inte. Käglorna ställs upp på den 
plats de fallit efter varje spelares 
kast. Om en spelare missar tre kast 
i rad, åker han/hon ur spelet. 

Spelet vinns genom att uppnå 50 poäng exakt. Överskrider en spelare detta poäng-
antal, faller han/hon ner till 25 poäng. 

Information 

Kommunens IT-kurser 

Syfte med sommarkurserna är att hjälpa deltagarna att med hjälp 
av laptop/PC och internet klara olika vardagsbehov. Deltagarna 
lär sig exempelvis att beställa mat över internet för leverans till 
dörren samt apoteksbeställningar och nätläkarbesök. 

Utbildningen genomförs som distansutbildning över internet med 
självstudieinstruktioner för att få igång studiemiljön på internet. 
En förutsättning för att kunna bedriva undervisning över internet 
är att lärare och deltagare har bra kontakt med varandra över internet. 

Kursen använder mail och ett enkelt konferenssystem samt mobilsamtal som ett 
komplement. Google Drive är samarbetsplattform på internet så att lärare och del-
tagare kan få kontakt med varandra. 

Kurserna är på 5 dagar, med 3 timmar varje dag, och kommer att hållas under slutet 
av juli. Kurserna är under utveckling och mer detaljer kommer att ges på förening-
ens hemsida. Kurserna är avgiftsfria. 

Anmälan och förfrågningar görs till Peter Falk: peter.v.falk@gmail.com. 

Lite av varje 
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Information 

Har du fått mail från PRO efter den 1 april så har du rätt e-mail-adress i det nya 
medlemsregistret. Om inte behöver du lägga till din e-mailadress eller rätta den. 
 

Den 20 maj byter PRO hemsidesprogram. Utseendet förändras och det kopplas ihop 
med det nya medlemsregistret. Man måste själv ändra/rätta sina uppgifter på ”Mina 
sidor”. Inloggning görs med e-legitimation/BankID. 
 
”Logga in” hittar du högst uppe i högra hörnet på vår hemsida. Du kommer då till: 
Logga in i medlemssystemet Harald 
Klicka här för att logga in på mina sidor och medlemssystemet Harald. 
 
Klicka på Logg in i övre högra hörnet och följ instruktionerna. 
Använd Inloggning med BankID. Du kommer då till ”Min profil” med dina uppgif-
ter. Här kan du ändra din e-mailadress och telefonnummer. 

Tycker du att detta är krångligt? Då har du min fulla förståelse! 

Det hade ju varit enklare om föreningens Medlemsansvarige fått göra änd-
ringen efter en signal eller ett mail från dig, men icke sa Nicke. 

Så nu gillar vi läget och gör det bästa vi kan. Det är viktigt att vi snabbt 
kan nå dig med mail! Framför allt om vi inte kan ha några medlemsmöten. 

Hans Mohlin 

Höstens aktiviteter 

Även om vi nu precis har snickrat ihop ett program för sommaren så måste vi ändå 
fundera över hur vi ska ha det i höst. Låt oss utgå från att så gott som alla av oss då 
fortfarande inte har haft covid-19 och alltså riskerar att bli smittade. Det gör att de 
försiktighetsåtgärder som gällt under sommaren måste fortsätta att tillämpas. Den 
stora skillnaden är att vi inte kan vara utomhus i Karlsros trädgård. 

De lokaler som vi kan ha aktiviteter i är Vilundahallens stora hall och Kampsport-
center, Rubinen, Bowlinghallen, ABF och Karlsro. 

I Vilundahallens stora hall har vi som tidigare Mattcurling och Pingis. I Kampsport-
center med större utrymme än i ABFs danslokal kan vi öka antalet aktiviteter och 
sikta på att ha, förutom som tidigare Balans- och Fallträning, även Linedance, Qi 
gong, Seniorgymnastik och Pigg och Tryggträning. I Karlsros stora rum kan vi ha 
litteraturcirkel och språkcirklar samt sånggruppen. 

Var datorcirklarna kommer att hållas är kanske något oklart eftersom de är beroende 
av tillgången på datorer. Det blir i ABF eller i Karlsro. För Släktforskningen är ABF 
det troligaste alternativet. 

Måleri och Bowling kräver sina speciella lokaler och blir kvar i de nuvarande. Kort-
spelet kan eventuellt flyttas från Rubinen till Karlsro. 

Detta är några idéer som vi kan fundera över och prata om inför hösten. 

Hans Mohlin 

https://minasidor.pro.se/
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Britt Andersson 
Birgitta Nilegård  
Margareta Forslund  
Hans Westin 
Lars Gunnar Eliasson 
Agneta Holmberg 
Anita Ljunggren 
Gunnar Ericsson 
Lars Pettersson 
Gunilla Johansson 
Yngve Ekström 
Bengt Barkegren 
Solveig Lennström 
Börje Hågebro 
Birgit Björk 
Birgitta Karlsson 
Claire Dahlström 

Jan Hatas 
Gunnel Larsson 
Solveig Johansson 
Ninni Palmé 
Bertha Carlsson 
Margareta Lundberg 
Tommy Eriksson 
Hans Jansson 
Vivi-Ann Josefsson 
Sonja Wiklund 
Maj-Gret Nyberg 
Lars-Olof Nyberg 
Birgit Laurssen 
Ulf Näsman 
Harriet Bäckström 
Sengül Nilsson  

PRO Upplands Väsby har mottagit ”Tack för uppvaktningen”  

från följande jubilarer: 
1. Palindrom: Ni talar bra latin.    2.  Extremt stora händer.  3. Pucko. 

Tankar att minnas i coronavirustider 

Du kan om du vill. 

Kom ihåg igår, tänk på imorgon men lev idag. 

Det är inte det man tänker utan det man gör som kan förändra tillvaron. 

Den som lever med planer för framtiden håller sig ung. 

Tänk att världen ser ut som den gör fast det finns så många kloka ord.  

Ordna upp ett bekymmer och du håller hundra andra borta. 

Det man gör gärna gör man i regel bra. 

Äldre vill var och en bli, men gammal ingen. 

Svårt med språket 

– Snart öppnar vi en butik som enbart säljer gardinstångar. 
– Stänger menar du väl? 
– Nej, öppnar! 

Tips till  alla med koloniträdgård i Vaxmyra 

Det finns en ny tomatsort som plockar sig själv när den är mogen; automat. 

Lite av varje 
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Föreningslokalen Karlsro 
Expeditionstid: 
onsdagar kl. 11 - 12 
Stängt 11 juni - 12 augusti 
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 
slutet av augusti. Där presente-
ras  höstens aktiviteter. 
 

Redaktionsgruppen 
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

