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28 januari  
Från visa till musikal, underhållning med  

Susanne och P-O Stålknapp (Knappen). 

 

 

25 februari  Årsmöte (Gratis inträde) 
Ivan och Karolina, två unga talangfulla  
artister med blandad repertoar. 

 

 

24 mars  

Åke Hellman, dragspelande entertainer. 

 

 

21 april 
Johnny Duvert, Sveriges Roy Orbison,  

kommer tillbaka med bl. a. musikquiz. 

 

 

26 maj 
Skärgårdspojkarna, sex  

glada musikanter. Ett skoj- 

band med jazzen i centrum. 

Vårens medlemsmöten 

Alltid kl. 14 - 16 och i Messingen. 

Inträde: 40 kr. Ingen föranmälan behövs. 

Underhållning i Scenrummet och fika och information i Matsalen. 
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16 juni Sommarkalaset i Karlsro 

Boka redan nu in sommarens här-
ligaste kalas med  gott kaffe, bullar, 
7 sorters kakor och PROs special-
tårta i form av en 3 meter lång Mid-
sommarstång av rulltårtor garnerade 
med vispgrädde och jordgubbar. 

Ordföranden har ordet 

Vi har från flera håll fått höra att vi är en av Sveriges 
bästa PRO-föreningar. Vi har sannolikt flest studiecirklar 
och aktiviteter och de har en bredd så att alla medlemmar 
kan finna något att göra om man känner för det. Att vår 
ekonomi gör det möjligt att fortsätta med principen att ha 
cirklarna och aktiviteterna avgiftsfria är en skön bonus. 

Men bra kan bli bättre och det sporrar oss i ledningen. Vi satsar i år på att få 
ännu fler medlemmar i föreningen och på att bli ännu bättre på att föra fram 
våra idéer och synpunkter och få gehör för dem.  

En första del i detta är Öppet Hus i Karlsro lördagen den 18 januari. Tag 
med en bekant som är nyfiken på PRO och på vad vi gör och som kanske 
vill bli medlem. Ni är välkomna att besöka oss mellan kl. 14 och 17. Vi bju-
der på kaffe med bröd och ni får träffa våra cirkel- och aktivitetsledare. Vi 
berättar om vad vi gör. Har du inte själv möjlighet att följa med, så skicka 
hit din bekant ändå. Det är faktiskt hen som vi i första hand vill träffa den 
här gången.  

Har jag drabbats av hybris när jag påstår att vår förening kan bli bäst? Nej, 
jag tror inte det. Jag hade en arbetskamrat som brukade säga ”Blygsamhet är 
en dygd, men utan kommer man längre”. Det ligger en hel del i det. 

Så låt oss alla, som är involverade på ena eller andra sättet, sträcka på oss 
och vara stolta över det vi åstadkommer. När man är stolt över det man gör, 
går allt lättare och blir på något underligt sätt oftast också ännu bättre. Ord-
språket Framgång föder framgång, känner de flesta till. 

Och du, visst känns det bra när någon spontant säger ”det här blev bra”. Så 
tänk på det och ge några berömmande ord eller ett spontant tack till någon 
som gör en insats. 

Baktill i bladet (s 18 och 22) ser du att vi behöver din hjälp. Något för dig? 

Hans Mohlin 
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AKTIVITETSPROGRAM  Våren 2020 

Du anmäler dig genom att ringa eller maila till angiven ledare som bekräftar 

ditt deltagande. Deltagandet är avgiftsfritt. Kostnader för böcker och 

material kan tillkomma. För att få delta i de olika cirklarna måste du vara 

medlem i PRO Upplands Väsby. Aktiviteterna görs i samarbete med ABF. 

Litteratur  
Vi läser skönlitteratur av olika författare och  
diskuterar livligt innehållet. 
Tisdagar kl. 10.00 - 11.45, varannan vecka. 
ABF, Optimusvägen 12A 
Gunda Eriksson  
Tel: 070-518 94 48 eller 08-590 836 38   
Startdatum 2020-02-11 
 
Lär känna Carl Jonas Love Almqvist 
Vi pratar om författaren och hans livsöde och läser 
några av hans folklivsskildringar t. ex. Grimstahamns 
nybygge, Ladugårdsarrendet och Målaren.  
Onsdagar kl. 14.00 - 16.00, under fem veckor.  
ABF, Optimusvägen 12A 
Vanja Edwinsson Tel: 076-221 00 04  
Startdatum 2020-02-12  
Öppen föreläsning onsdagen den 29 januari kl. 14- 15 
på ABF med Olof Holm, sekr.i Almqvistsällskapet. 
Lördagen den 30 maj anordnar Almqvistsällskapet 
och ABF en busstur i Love Almqvists hembygd med 
Olof Holm från Almqvistsällskapet som guide. 
Anmälan om deltagande till Vanja Edwinsson. 
 
Engelsk konversation  
Vi pratar om vardagen samt läser och översätter 
enklare texter.  
Torsdagar kl. 10.00 - 11.45  
ABF, Optimusvägen 12A 
Jane Korpi Tel: 08-590 339 65 eller 070-938 83 62  
Startdatum 2020-01-30 
 
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 2020-01-15 
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Internetcafé 
För dig som vill träna på Word och Excel samt surfa på Internet. 
Observera att cirkeln förutsätter att du klarar dig ganska bra själv. 
Torsdagar kl. 10.00 - 12.15  
ABF, Optimusvägen 12A 
Stig-Gustav Björklund Tel: 070-641 19 51  
Monica Johansson  Tel: 070-241 51 43 
Startdatum 2020-01-30 
 
Min dator och jag  
För dig som vill fortsätta träna på datorn 
efter sommarens startkurser. 
Onsdagar kl. 10.00 - 12.15 
ABF, Optimusvägen 12A 
Stig-Gustav Björklund  Tel: 070-641 19 51 
Peter Falk  Tel: 070-733 21 29  
Startdatum 2020-01-29 
 
Nybörjar kurs i Data 
Startkurs för dig som inte har egen dator, men som vill komma igång med  att hantera 
en dator för senare inköp. 
Tisdagar  kl. 10.30 - 13.00 
ABF, Optimusvägen 12A 
Per-Anders Aglert Tel: 070-699 76 33 
Startdatum 2020-01-28 
 

Mobilsurf med Google och appar i mobiler och surfplattor  
Målet är att ge deltagarna baskunskaper i mobilsurf och användning av 
Google i mobiler och surfplattor. Deltagare har egen utrustning. 
Deltagare bör kunna hantera mail på mobile eller surfplatta. 
Fredagar kl. 14.00 -16.00 
Karlsro, Bills Backe 4 
Peter Falk Tel: 070-776 49 07; Mail: peter.v.falk@gmail.com 
Startdatum 2020-02-07 
 
Släktforskning -  vägen till din egen historia  
Vem du är släkt med? Lär dig leta efter dina rötter. 
Teori och metodik lärs ut på sammankomsterna. 
Praktisk forskning utförs via datorer. 
7 gånger, varav 1 gång i Riksarkivet, Arninge.  
Tisdagar kl. 10.00 - 12.30  
ABF, Optimusvägen 12A 
Kent Wallenbro Tel: 073-368 86 53  
Startdatum 2020-02-04 

mailto:peter.v.falk@gmail.com


6 

Konst  

Seniore di Colore  
Vi träffas och målar, umgås och diskute-
rar.  Måleri i olika tekniker och målar-
media.  Gruppen har både större och 
mindre utställningar. 
Kom hit och prova på att måla en tavla. 
Torsdagar kl. 13.00 - 15.15  
ABF, Optimusvägen 12A 
Ewert Jansson  Tel: 08-590 312 25.  
Startdatum 2020-01-23 

Glädjeflickorna 
Torsdagar kl. 09.00 - 12.30  
ABF, Optimusvägen 12A 
Marie-Louise Dahl  Tel: 072-300 28 57  
Startdatum 2020-01-16 

Aquarellerna 
Vi målar med färg och med glöd. Har trevligt 
tillsammans och ger varandra stöd. Akryl, olja 
eller akvarell . Ja här kan du välja själv. 
Tisdagar kl. 10.00 - 13.00  
ABF, Optimusvägen 12A     
Kicki Helge Tel: 070-734 86 66  
Startdatum 2020-01-28 
 

Sång 
Sånggruppen är en kör med många 
trevliga och glada personer. Kom och 
lyssna eller sjung med och känn efter!  

Torsdagar kl. 13.30 - 15.15  
Karlsro, Bills Backe 4 
Kerstin Mohlin Tel: 073-542 54 38  
Startdatum 2020-01-23 
 
Kortspel  
Garanterat mycket glädje och många skratt! Bra 
träning för minnet. 
Tisdagar kl. 14.00  
Rubinen, Dragonvägen 88-90 
Ann-Louise Illés  
Tel: 08-590 342 51 eller 076-262 41 13  
Startdatum 2020-01-07 
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Linedance 
Övning för hjärnan, ger kroppen kondit-
ion och balans och glädje i själen. 

Linedance Grupp 1 
Fredagar kl. 10.00 - 11.00  
ABFs danslokal, Optimusvägen 12A 
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson  Tel: 073-917 26 77 
Startdatum 2020-01-17 

 

Linedance Grupp 2 

Fredagar kl. 11.15 - 12.15  
ABFs danslokal, Optimusvägen 12A 
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson Tel: 073-917 26 77 
Startdatum 2020-01-17 

 
 

Dansa Bugg 
Lär dig dansa bugg till skön musik.  
Måndagar kl.12.00-13.00 
ABFs danslokal, Optimusvägen 12A 
Lennart Zetterström Tel: 073-262 84 22 
Startdatum 2020-01-13 
 
 
Musikcafé 
Vi lyssnar till musik vi minns. 
Tag med något gott till kaffet som 
vi brygger på plats.   
Söndagar kl.13.00 - 15.00 t.o.m. mars. 
Ingen föranmälan. 
Karlsro, Bills Backe 4 
Henry Raak Tel: 070-415 45 08 
Startdatum 2020-01-12 

– Hörde du inte att jag bankade på dörren i går kväll, frågade grannen. 

– Jodå, men det gjorde inget för vi spelade jättehög musik och drack 

kaffe till långt in på småtimmarna. 
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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 
ABF, Optimusvägen 12A 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
Startdatum 2020-01-16 

Qi gong fortsättning 
Torsdagar kl. 09.30 - 10.30  
ABF, Optimusvägen 12A 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
Startdatum 2020-01-16 

Seniorgymnastik 
Det är aldrig för sent att börja träna. Alla kan delta efter sin egen förmåga. 

Seniorgymnastik Grupp 1 
Måndagar kl. 09.00 - 10.15  
ABF, Optimusvägen 12A 
Inger Antonsson Tel: 08-590 813 53 
eller  076-791 83 92  
Startdatum 2020-01-13 

Seniorgymnastik Grupp 2  
Måndagar kl. 10.30 - 11.45 
ABF, Optimusvägen 12A 
Lena Blomqvist  Tel: 070-592 98 54  
Startdatum 2020-01-13 

Balans och Fall 
För att minska risken att halka och 
skada sig bör man träna balans 
och styrka i benen, magen och 
nacken. Man bör också träna på 
att falla rätt d.v.s. att ta hand om 
sig själv den sista biten av fallet. 
Träningen sker på en brottarmatta 
som gör det möjligt att ”falla” 
mjukt så att det inte gör ont. 
Träningen anpassas efter vars och 
ens förmåga och leds av Claudia Wedemo. 
Onsdagar kl. 11.00 - 12.00 
Kampsportcenter i Vilundahallen 
Hans Mohlin  Tel: 072-399 88 56 
Startdatum 2020-01-29 
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Boule 
Vi kör när vädret och underlaget tillåter, bara det är bar-
mark. 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: 08-590 813 53, 070-621 23 72  
 

Bowling 
Bowling är verkligen en koncentrationssport. Vi har 
många som är aktiva och det är en omtyckt verksam-
het.  
Onsdagar kl. 10.00  
Upplands Väsby Bowlinghall i Sigma, Hammarbyvä-
gen 16  
Kostnad: 30 kr per serie  
Marianne Lindblom Tel: 070-433 37 49  
Startdatum 2020-01-15 
 

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 2020-01-15 
 

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 2020-01-15 
 

Promenader i Runbyskogen   
Promenadernas längd och hastighet anpassas efter deltagarna. 
Onsdagar kl. 10.00 
Samling på P-platsen vid terrasshusen. Buss 562 till Runby backar, 
gå mot vattentornet. Tag gärna med stavar. 
Stig Bellman Tel: 070-622 22 41 och Danne Andersson Tel: 076-778 52 18. 
Startdatum 2020-01-15 



10 

Besök hos Rydells Blommor måndagen den 2 mars 

Vi samlas inför vår utflykt vid Karlsro kl. 
11.00 för att samåka med bil. Första an-
halt blir Lindö golf där vi äter lunch. 
Därefter till Rydells/Blomsterboda.  

Klockan 13.00  visas vi runt i anlägg-
ningen av Pelle, som är representant för 
Rydells. Efter rundvandringen blir vi 
bjudna på kaffe. 

Besöket på Rydells är gratis. Lunchbuffén kostar ca. 110 kr vilket var och en 
betalar själv. 

Vi samåker i våra bilar. Ersättning utgår till dem som ställer upp med bil. 

Kom med på en rolig utflykt till en blomstrande anläggning! 

Anmäl dig senast 14 februari och ange även om du ställer upp med bil. 

Anmäl görs till Kicki Helge Tel: 070-734 86 66. 

KA Almgrens väveri onsdagen den 12 februari 

Sidenväveriet på Repslagar-
gatan 15 A. 

Detta var Skandinaviens största 
kvinnoarbetsplats i några de-
cennier under 1800-talet. Det är 
det enda kvarvarande sidenvä-
veriet i norra Europa med origi-
nalmaskiner som är ca 140 år 
gamla och fortfarande i bruk. 
Guiden får berätta mer för oss! 

Vi blir mottagna kl. 12.00 och guidade runt arbetet i ett väveri och det arbe-
tar en väverska där när vi kommer dit. Turen tar ca. 1,5 timme. 

Samling senast kl. 11.35 utanför Slussens tunnelbaneutgång, så vi kan  gå 
tillsammans ca 200 meter. Förslagsvis åker vi in tillsammans och ses uppe 
på perrongen på Väsby Station till tåget som går kl. 10.41. 

Priset är 50 kr per person. Vill vi fika efteråt så bekostar vi det själva. 

Högst 30 personer kan tas emot. 

Anmälan görs till Teresa Gabrielsson senast den 31 januari gärna via            
e-mail:  teresagabrielsson@icloud.com eller Tel: 070-928 06 24. 

Betalning: 50 kr görs till postgiro, PD 731924-7, senast den 31 januari. 

Skriv: PRO Upplands Väsby och ditt namn. 

Betala inte in förrän ni har fått bekräftat att ni fått plats. 

Utflykter 
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Fågelmorgon med frukost tisdagen den 26 maj 

Vore det inte roligt att veta vilka fåglar som sjunger i 
trädgården på våren? Vi försöker artbestämma fåglar-
na som sjunger i Karlsros trädgård vårmorgonen den 
26 maj kl. 07.00. 

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. 

Studiebesök på Gunnes Gård måndagen den18 maj 

Följ med på ett intressant besök på Gunnes 
Gård. Vi träffas vi vid ingången till Gunnes 
Gård kl 10.00. Vi får en visning av gården 
som tar ca 1 timme. Kläder efter väder. 

Ta gärna med en fikakorg så fikar vi efter 
visningen. 

Visningen bjuder PRO på! 

Anmälan senast den 4 maj till  
Kicki Helge Tel: 070-734 86 66 

Vårvandring på Kungsholmen torsdag den 7 maj 

Följ med på en vandring på 
Kungsholmen med Christina 
Bergman. Vi träffas vid Stadshu-
set kl. 13.00, utanför porten vid 
de två "portföljerna". 

Efter en titt i Stadhusträdgården 
går vi mot Hantverkargatan och 
avslutar i det vackra och intres-
santa S:t Eriksområdet. 

Vi får en inblick i Kungsholmens fängs-
lande historia. Människors levnadsöden i 
arbete och vardag, i glädje och sorg. Spän-
nande gamla byggnader och nyare arkitek-
tur.  
Pris: Gratis för medlemmar, övriga 50 kr. 
SL-biljetter bekostar man själv. 
Samling vid Väsby station kl. 12.00. 
 

Anmälan till Birgitta Engstrand senast den 2 maj Tel: 070-375 65 29. 

Utflykter 
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Vandring längs Birgittaleden onsdagen den 27 maj 

Vandring i lugn takt i kuperad terräng längs Birgitta-
leden 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. 

Vandringar 

Kommer du ihåg Riksmarschen?  
Riksmarschen var en tävling inom 
motionsidrott i Sverige på 1940-talet. 
Upprinnelsen var en allmän önskan 
om att stärka folkets hälsa och foster-
landskänsla under andra världskriget. 
Startåret var 1940 och Sveriges städer 
tävlade mot varandra. Arrangör var 
Svenska Gångförbundet och startav-

giften var 25 öre. Damerna gick 10 km och herrarna gick 15 km. 
Hans Mohlin 

mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motionsidrott
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/1940-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget
https://sv.wikipedia.org/wiki/1940
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_G%C3%A5ngf%C3%B6rbundet
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Torsdagen den 27 februari kl. 13.00-15.00 i Messingen. 

Entertainer: ”Östen med resten” i Scenrummet. 

Pensionärsorganisationerna ställer ut i matsalen. 

Gratis kaffe med bröd och fri entré. 

Evenemang 

Viner från Bourgogne och Rhone fredagen den 21 februari 

Välkommen till vinprovning i Karlsro med Anna-Clara Edin, Munskänk 
från Sigtuna. Vi provar 5 olika viner från två av Frankrikes vindi-
strikt.  Anna-Clara visar bilder och berättar om vinerna samt vindistrikten. 
Fredagen den 21 februari  kl. 18.00-20.00.  
Kostnad: 150 kr. 
OBS! Tag med 5 egna glas! 
Anmälan senast 17 februari till Birgitta Engstrand Tel: 070-375 65 29 eller 
birgitta.a.engstrand@gmail.com. 

 

Tisdagen den 24 mars kl 18.00 har vi våffelkväll i Karlsro. Till det 
facila priset av 40 kr dricker vi kaffe och äter våfflor med tillbehör. 
Anmälan senast den 20 mars till Kerstin Mohlin Tel: 073-542 54 38. 

mailto:birgitta.a.engstrand@gmail.com
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 Resa till Blaxsta Vingård  torsdagen den 23 april 

Blaxsta vingård ligger vid sjön 
Långhalsen, mitt i Sörmlands 
vackra landskap. Här bland run-
stenar och vikingagravar finns 
den ca 3,5 ha stora vingården. 
Här odlar man välkända druvsor-
ter som Merlot, Chardonnay och 
Vidal Blanc. 

Den sistnämnda druvsorten om-
vandlas till det internationellt be-
römda och speciella Blaxsta Vi-
dal ice wine. På vingården framställs vinerna efter en traditionell kalljäs-
ningsmetod och är helt naturliga utan tillsatser av svavel, färg och aromer. 

Vi får avsmaka 3 olika viner inklusive lunchbuffé.  

Guidning  av vingården och vinfabriken.   

Ett vin kommer vi att avsmaka vid guidningen. Till buffén kommer det att 
serveras 2 Blaxsta-viner, ett till maten och ett till desserten.  

Utöver mat och dryck kommer guiden Göran att beskriva nya trender och 
andra intressanta smaker och framställningssätt av viner. Skillnaderna på 
syntetiska och naturliga viner, kommersiella viner etc.  

Avresa Upplands Väsby station kl. 09.20. Åter Upplands Väsby kl.18.00. 

Pris: 850 :-/person. Betalas senast den 25 mars 2020. PG 731924-7. 

Betala inte in förrän ni har fått bekräftat att ni fått plats. 

Anmälan till Eva Lisserow Tel. 070-954 93 80. 

Resor 

Hur ska man kunna välja om man inte har kunskap? 

I många sammanhang hör man talas om LOV, lagen om valfrihetssystem. 

LOV gäller t. ex. när vi ska välja hemtjänstföretag eller vård- och omsorgsboende. 
Vad bra, tänker man, tills man inser att det  nästan är omöjligt att välja. Man vet för 
lite. 

Hur ska vi kunna välja när hemtjänstföretagen och boendena inte beskrivs på ett sätt 
som gör jämförelser möjliga? Det är lättare att välja ny bil än att välja hemtjänst-
företag eftersom man då kan titta i biltidningar. Något liknande finns inte för hem-
tjänstföretag. Här får man chansa och hoppas på tur. 

Detta försöker vi i PRO ändra på.  I kommunens pensionärsråd, KPR, och i samråd 
av olika slag påtalar vi bristerna. Det är inte mycket som hänt men vi tar chansen 
varje gång den dyker upp. Vi spottar på stenen, snart är den kanske tillräckligt blöt. 

Hans Mohlin 
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 Medlemsresa den 1 och 2 juni till Wij Trädgårdar & Växbo Lin  

Avresa båda dagarna med buss kl. 07.50 från Upplands Väsby station. Vi 
stannar längs vägen för kaffe och frukostfralla.   

Wij Trädgårdar i Ockelbo, ett 
centrum för nordisk träd-
gårdskultur, är platsen för 
både vild natur och trädgårdar 
ritade av berömda arkitekter 
och formgivare. Här är ros-
trädgården, örtagården, sko-
gens trädgård, skuggträdgår-
den, köksträdgården och stu-
denternas trädgårdar. Vi får 
en guidad visning av parken. Turen är ca 45 min lång och ger inspiration 
och kunskap om trädgårdarnas historia och bakgrund.  

Efter rundvandringen får vi en liten stund att på egen hand gå runt. Området 
är inte särskilt kuperat, med undantag av stigningen upp till Trädgårdens 
Hus. Gångarna mellan de olika trädgårdarna är inte asfalterade men klarar 
rullator. Därefter väntar lunch i form av Trädgårdens buffé som står upp-
dukad i Trädgårdens Hus. Här tar vi för oss av varmrätten och vi har ett kött, 
fisk och vegetariskt alternativ att välja på när vi sätter 
oss till bords.  

Vi fortsätter mätta och belåtna upp till Växbo Lin där 
vi får en intressant genomgång av fabriken samt tid 
till shopping. I Växbo finns landets bäst bevarade 
miljöer från linberedningens glansdagar och Växbo 
Lin är nu Skandinaviens enda linspinneri 
och väveri. I fabriken spinner man på 
fyra vävstolar lingarn som sedan vävs 
till dukar, metervara, servetter, handdu-
kar, disktrasor och mycket annat, allt i 
100 % lin. Det finns även ett exklusivt 
sortiment av kläder och accessoarer som 
bara erbjuds i fabriksbutiken.  

Vi far vidare en kort bit till Växbo kvarn 
och krog där det serveras eftermiddags-
kaffe med Hälsinge ostkaka. Åter Upp-
lands Väsby ca kl. 19.30. 

Pris 300 kr för medlemmar, övriga personer ordinarie pris i mån av plats. 

Biljetter säljs i Karlsro onsdagen den 22 april mellan kl. 10.00 -12.00 samt 
torsdagen den 23 april mellan kl. 11.00 -12.00. Tag med medlemskort. 

Resor 
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NORMANDIE 8 dagar 18–25 september  (sista anmälning 31 januari) 

Här i medlemsbladet lämnas av utrymmesskäl en förkortad beskrivning av resan. 
Den fullständiga beskrivningen finns på vår hemsida under Resor. 

Dag 1. Arlanda – Rouen  
Vi flyger till Paris och beräknas vara framme kl. 08.50. Vår reseledare tar oss till 
vår buss för färd mot Normandie och vårt hotell Ibis Rouen Centre Rive Droite. På 
kvällen bekantar vi oss med varandra under en gemensam middag.  
 

Dag 2. Rouen – Trouville-sur-Mer  
Stadspromenad för att se platsen där Jeanne d’Arcs dramatiska öde ut-
spelade sig. Därefter till Trouville-sur-Mer där vi bor på Mercure 
Trouville Sur Mer i fem nätter.   
 

Dag 3. Utflykt normandiska kusten  
Heldagsutflykt längs normandiska kusten. Vi besöker staden Sainte-Mère-Église 
och klippan Pointe du Hoc. Vi går på krigsmuseet Airborne, och ser landstignings-
stranden Omaha Beach och amerikanska krigskyrkogården. Middag på kvällen. 
 

Dag 4. Utflykt Bayeux och Arromanches  
I Bayeux gör vi ett besök på Bayeuxmuseet med den be-
römda tapeten från 1000-talet som skildrar slaget vid Has-
tings 1066. Vi åker sedan till kuststaden Arromanches 
med spillrorna av Winston Churchills landstigningshamn. 
 

Dag 5. Trouville-sur-Mer 
Frukost på hotellet och hela dagen fri för egna aktiviteter.  
 

Dag 6. Fécamp 
Vi åker via kabelbron Pont de Normandie till Fécamp. Här 
besöker vi Benediktinerpalatset, hem för den berömda 
benediktinerlikören skapad 1510. Vi stannar i Étretat för att 
beundra kalkstensklipporna som stupar ner i havet. Middag 
på kvällen.  
 

Dag 7. Trouville-sur-Mer – Paris  
Frukost och avfärd mot Paris. På vägen besöker vi Claude 
Monets underbara trädgård i Giverny. Vi fortsätter sedan 
till Paris och gör en båtfärd på Seine. Vi checkar in på The 
Playce Hotel i Montmartre. Gemensam middag.  
 

Dag 8. Paris– Arlanda 
Vi lämnar hotellet under morgonen och åker till Paris flygplats för hemresa.  
 

Pris: Per person i delat tvåbäddsrum (vid 20 res.) 13 995 kr, (vid 30 res.) 12 195 kr.  

I resan ingår: Flyg tur och retur Arlanda – Paris Charles de Gaulle, 7 övernattningar 
inkl. 7 frukostar, 4 middagar, alla utflykter enligt programmet, svensktalande rese-
ledare. 
 

Anmälan: Eva-Britt Änggård Tel: 073-982 00 53. Uppe namn, adress, telefonnum-
mer, e-postadress, fullständigt personnummer samt eventuella allergier.  

Resor 
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 NORRA WALES 5 dagar 18 - 22 maj 

Här i medlemsbladet lämnas av utrymmesskäl en förkortad beskrivning av resan. 
Den fullständiga beskrivningen finns på vår hemsida under Resor. 

Wales är Storbritanniens vilda hörn och känt för sin rika historia, kultur och natur 
och sina vänliga människor. 
 

Dag 1 Arlanda- Llandudno 
Avgång från Arlanda med SAS kl. 
07.35 med ankomst kl. 09.05 lokal tid. 
Vi bor fyra nätter på Grand Hotel i den 
trevliga kuststaden Llandudno. Detta är 
utgångspunkt för våra utflykter runt 
norra Wales tillsammans med vår 
svenska guide. 

Vi startar vårt äventyr med Llangollen som är en charmig by med flera sevärdheter, 
bl. a. den smala llangollenkanalen som leder fram till Pontcysyllteakvedukten som är 
en akvedukt över floden Dees dalgång och upptagen på Unescos världsarvslista. 
  
Dag 2 – 4 Norra Wales 
Under dessa tre dagar tar vi oss bl. a. upp på den berömda 
hängbron över Menai Strait till ön Anglesey och till den 
trevliga staden Beaumaris samt till byn Llanfairpwllgwyn-
gyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.  Vi besöker 
Caernarfon, där vi ser Wales största slott, uppfört av Ed-
ward I. En av dagarna åker vi in i Snowdon Nationalpark 
till Llanberis för att ta det kugghjulsdrivna tåget ända upp 
till toppen av Wales högsta berg, Snowdon 1190 m högt.  
 

Dag 5 LLandudno – Chester- Manchester 
Frukost och avfärd mot England och Man-
chester, men först börjar vi med ett besök i 
den 2000-åriga staden Chester. Här hittar vi 
Storbritanniens bäst bevarade ringmur, 
många vackra korsvirkeshus, en romersk 
amfiteater, Eastgate Clock samt den 900-
åriga gamla katedralen. Vi fortsätter till flyg-
platsen och vårt SAS-flyg som avgår kl. 
18.30.  
 

PRIS 8990:-/person. I priset ingår: 
Flygresa inkl. flygskatt Arlanda-Manchester t/r. Bussresa och transfer i Wales, del i 
dubbelrum, fyra frukostar, en middag, utflykter enligt resans program inkl. entré till 
borgen i Caernfon, Portmeirion och Slate Museum, tåget upp till Mount Snowdon, 
svensktalande guide/reseledare. (Linbanan i Llandudno ingår ej i priset). 
 

Om vi blir tillräckligt många ingår även transport Upplands Väsby - Arlanda t/r. 
Bokning med namn, adress och telefonnummer till Yvonne Häggblad på telefon 
070-348 40 76 eller mail yoh.haggblad@hotmail.com senast 3 mars 2020. 
Resan ska vara betald senast 60 dagar innan avresa på PG 731924-7. 

Resor 
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Utställning av konst i Karlsro 
 

I Salongen i Karlsro hänger vi fortlöpande konst av våra tre målerigrupper. 
Grupperna visar sina tavlor under cirka en månad. Varje ny hängning inleds 
med vernissage då intresserade har möjlighet att träffa konstnärerna.  
 

Våren inleds på följande sätt: 

1 - 29 februari Glädjeflickorna 

1 - 28 mars  Seniore di Colore (Tema Djur och natur) 

29 mars - 30 april Aquarellerna 
 

Vernissage: lördagen 1 februari, söndagen 1 mars och söndagen 29 mars. 
Välkomna kl. 11.00 - 14.00! 
 

Vid Väsby konstrunda den 9 -10 maj ställer våra grupper ut på olika ställen, 
bl. a. på Karlsro och på Hembygdsgården. 

Lite av varje 

Efterlysning! Föreningens sånggrupp söker kompmusiker. 
 

Kontakta Kerstin Mohlin  Tel: 073-542 54 38 eller  
mail: kerstin.mohlin@telia.com. 

Intresseförfrågan 

Hjälp med att sy 
Finns det något intresse att använda symaskinen? 
Ska vi starta en cirkel till hösten? ABF har symaskiner. 
Intresserade, hör av er till mig, så kan vi diskutera vad ni i 
så fall skulle vilja sy. 
Kontakta Lena Blomqvist Tel: 070-592 98 54. 
 
Gjuta i betong 
Skulle det vara roligt att prova på gjutning i betong? 
Om du är intresserad, hör av dig till mig. 
Kontakta Lena Blomqvist Tel: 070-592 98 54. 
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PROs Balans- och Fallträning hösten 2019 

Vi kan alla snubbla eller halka inomhus och utomhus. De flesta vet att mattkanter och 
sladdar kan få oss att stå på öronen. Snö och dåligt plogade och sandade gångbanor 
får oss att dratta på ändan. 

Risken att falla och slå i huvudet eller bryta handleder, armar och lårben är stor för 
äldre personer visar en skrämmande statistik. Över 1000 pensionärer avlider årligen 
till följd av fall och mångdubbelt fler behöver sjukhusvård. 

För att minska risken att halka och skada sig har ett femtontal medlemmar i PRO trä-
nat balans och benstyrka en gång  i veckan under hösten. Men det unika är att de 
också tränat att falla – att ta hand om sig själva de sista hundradelarna av fallet. 

Träningen har skett i Kampsportcenter i Vilundahallen och 
letts av Claudia Wedemo som är en av Sveriges bästa 
kvinnliga judoutövare. Orsaken att de varit i Kampsport-
center är att brottarmattan där passar bra att träna fall på 
eftersom det inte gör ont när man dunsar i. 

Mycket av träningen har ägnats åt balansen och benstyr-
kan och är till för att förebygga fall. Musklerna i magen 
och nacken har tränats för att man ska orka hålla upp hu-
vudet och förhindra att det slår i marken. På det sättet har 
träningen känts meningsfull när deltagarna vetat vad den 
syftar till. När de testar själva fallet får de ett kvitto på att 
de har en bra chans att klara sig ute i verkligheten.   

En tvådelad kurs som vänder sig till både dem 
som tränat under hösten och till nybörjare star-
tar den 29 januari (se sid 8). Man får inte bra 
balans eller starka ben på bara en 10-
veckorskurs utan man bör helst  träna kontinu-
erligt. Det är faktiskt riktigt bra och rolig gym-
nastik. Att våga falla ger extra krydda åt trä-
ningen men är inget man måste göra. 

Text: Hans Mohlin  Bild: Kerstin Mohlin 

Reportage 
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VÅRDCENTRALSPATRULLEN I STOCKHOLMS LÄN 2019 

Äldre är sammantaget den grupp som behöver mest hälso- och sjukvård. 
Men hur väl fungerar vårdcentralerna för oss, särskilt de äldremottagningar 
som finns vid de flesta av länets drygt 200 vårdcentraler? 
 

Kort ur Sammanfattningen 
Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, 
SKPF Pensionärerna och Riksförbundet PensionärsGe-
menskap RPG har undersökt länets vårdcentraler med 
fokus på äldremottagningarna. Ca 150 pensionärer har 
genomfört personliga intervjuer med 130 vårdcentraler 
(66% svarsfrekvens) i Stockholms län under vår och 
försommar 2019. Några kompletterande intervjuer 
gjordes i augusti.  Lever man upp till de kriterier/krav, 
som ställs på äldremottagningarna? Vårt svar blir 
”njae”. Det finns förbättringsområden även om det 
fungerar hyggligt i många avseenden. 
 

Nästan alla vårdcentraler har en äldremottagning. Det som fungerar är di-
rektnummer utan knappval till en sjuksköterska. Däremot är tiden, då man 
kan ringa varierande - från 30 minuter per dag till hela dagen. En timme/dag 
(kravet) är för litet om man har många äldre och många listade på mottag-
ningen. 
 

Väntetiden till läkarbesök (icke akut) är ett bekymmer och kanske den all-
varligaste kritiken.  Mer än hälften får vänta två veckor eller mer. Vård-
garantin talar om att man har rätt till medicinsk bedömning av legitimerad 
vårdpersonal inom 3 dagar. För äldremottagningarna gäller kontakt med så-
dan samma dag eller dagen efter. Ska kontakten vara mer än en bedömning 
av om ärendet är akut eller kan vänta, så fungerar inte garantierna. 
 

Geriatriker är en bristvara. Endast 13% har en sådan anställd och 4% har en, 
som kommer vissa tider. Vi anser att det är viktigt med geriatrisk specialist-
kompetens. Fler behöver utbildas och anställas! Några vårdcentraler kanske 
kan dela på en geriatriker? 
 

Regelbundna, fördjupade läkemedelsgenomgångar utfördes av 88%. Alla 
borde ha rätt till detta! Felmedicinering kan ge svåra biverkningar. 
 

Intresset för oss äldre varierade. Ett par menade att äldremottagning var nå-
got som politikerna hittat på och att man själv jobbade på som vanligt. Att 
äldremottagningen gick in i den vanliga ruljangsen på mottagningen verkade 
ofta vara fallet. Vi över 65 står ändå för ca 80% av vårdkonsumtionen, så vi 
borde vara en viktig grupp. 
 

Kerstin Mohlin 

Bra att veta 

http://www.rpg.org.se/
http://www.rpg.org.se/
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Vad sa du? Va … 

Hos många kommer hörselnedsättningen gradvis. Det 
kan göra att du inte är medveten om att hörseln har för-
sämrats. Det här är vanliga symtom på nedsatt hörsel: 

• Du tycker att andra pratar otydligt och svagt. 

• Du har svårt att höra när många pratar samtidigt. 

• Du har svårt att höra när din omgivning är bullrig. 
 

Ibland kan närstående märka av först att du har nedsatt 
hörsel. Det kan till exempel vara att de tycker att du har högt ljud när du ser 
på tv eller att du ofta frågar om vad de har sagt.  Det tar i genomsnitt 8 år in-
nan man förstår och kommer iväg till en audiolog. 

Den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är att kroppen och hörselorganen 
åldras. Den här typen av hörselnedsättning gör att du har svårt att höra ljusa 
toner, till exempel fåglar och insekter. Du kan också ha svårt att höra konso-
nantljud. Det beror på att konsonantljud ofta innehåller toner som är ljusa. 
Det här påverkar förmågan att uppfatta tal. Hos en del går denna utveckling 
snabbare än hos andra. Det kan bero på hur mycket buller vi har utsatts för, 
men också arvsanlag. Ofta är mönstret liknande hos syskon och andra i fa-
miljen. 

Det finns ett starkt samband mellan dålig hörsel och demens. Långtidsminnet 
slås ut i större utsträckning om man har en hörselnedsättning än om man är 
normalhörande. När man inte kan höra ordentligt lagrar man inte information 
i långtidsminnet. Man plockar heller inte fram information lika ofta från 
långtidsminnet, vilket betyder att man ”gymnastiserar” långtidsminnet 
mindre. Och vi vet att funktioner som inte används förfaller.  

Har man en hörselnedsättning som ännu inte är så grav 
så rekommenderas man ändå att göra en hörselundersök-
ning tidigt och eventuellt få en hörapparat utprovad.   

Du som bor i Region Stockholm och vill prova ut hör-
hjälpmedel kan välja vilken hörselmottagning du vill gå 
till. Du kan kontakta mottagningen direkt, utan remiss.  

I Region Stockholm betalar du en avgift på 600 kronor. Avgiften tas ut i 
samband med utprovningen och ingår i ett speciellt högkostnadsskydd för 
hjälpmedel. 

Kerstin Mohlin 

- Jag tror att vår farfar har börjat höra lite bättre. 
- Vad roligt. Varför tror du det? 
- Jo, för när åskan slog ner i huset ropade han: Kom in… 

Bra att veta 

https://www.1177.se/Stockholm/lankbiblioteket/stockholm/lankar-till-andra-webbplatser/hjalpmedelsguiden---vardgivarguiden/hogkostnadsskydd-for-hjalpmedel/
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PRO Upplands Väsby har mottagit ”Tack för uppvakt-

ningen” från följande jubilarer: 

Teddy Fagerberg  
Barbro Boshuis  
Björn Johansson  
Monica Hagman 
Inga-Britt Lindbom 
Inga Luthman 
Wania Johnson 
Ingrid Rydén 
Bror Franzén 
Märta Körsén 
Britta Stenberg Tyrefors  
Sören Källman 
Lars Roos 
Inger Carlsson 

Monica Jansson 
Monica Teir 
Anne-Marie Granåker 
Britt Granström 
Gunvor Norén 
Siv Adolfsson 
Gunilla  Eriksson 
Roland Eliasson 
Kerstin Edeborg 
Elisabet Wilmo 
Margit Johansson 
Birgit Strand 
Ove Björkvall 
Eivor Andersson 

Berit Östman 
Birgitta Karlsson 
Birgitta Jacobsson 
Gerd Ericsson 
Åke Söderkvist 
Ingvar Andersson 
Ulla Tiberg 
Marie-Louise Enqvist 
Gunnar Lindroth 
Per-Erik Björklund 
Nina Varadi 
Maja Andersson 
Ellen Görling 
Barbro Enblom 

I en förening behöver alla hjälpas åt, var och en efter sina förutsättningar. En viktig 
insats som gör att vi kan hålla kostnaderna nere är utdelning av Medlemsbladen. 
Man är så kallad Brevduva. Vi behöver fler Brevduvor. 
 

Vi behöver också ett par personer till Valberedningen. 
 

Har du lust att hjälpa oss så kontakta Annemarie Skorus Tel: 08-590 927 08. 
 

Hans Mohlin 



23 

Kalendarium 

Januari 

18  Öppet Hus i Karlsro kl. 14.00 - 17.00 (sid 3) 

28  Medlemsmöte kl. 14.00 - 16.00 i Messingen (sid 2) 

29  Öppen föreläsning i ABF om Carl Jonas Love Almqvist kl. 14.00 (sid 4) 

31  Sista anmälningsdag för resan till Normandie18 – 25 september (sid 17) 

 
Februari 
  1  Vernissage i Karlsro kl. 11.00 - 14.00 Glädjeflickorna (sid 19) 

12  Utflykt till KA Almgrens väveri kl. 12.00 (sid 10) 

21  Vinprovning i Karlsro kl. 18.00 - 20.00 (sid 13) 

25  Medlemsmöte med Årsmöte kl. 14.00 - 16.00 i Messingen (sid 2) 

27  Seniormässan i Messingen kl. 13.00 - 15.00 (sid 13) 

  
Mars 

  1  Vernissage i Karlsro kl. 11.00 - 14.00 Seniore di Colore (sid 19) 

  2  Utflykt till Rydells Blommor kl. 11.00 (sid 10) 

  3  Sista anmälningsdag för resan till Norra Wales (sid 17) 

24  Medlemsmöte kl. 14.00 - 16.00 i Messingen (sid 2) 

24  Våffelkväll kl. 18.00 - 20.00 i Karlsro (sid 13) 

29  Vernissage i Karlsro kl. 11.00 - 14.00 (sid 19) 
 
April 

21  Medlemsmöte kl. 14.00 - 16.00 i Messingen (sid 2) 

22  Biljetter till Medlemsresan i Karlsro kl. 10.00 – 12.00 (sid 15) 

23  Biljetter till Medlemsresan i Karlsro kl. 11.00 – 12.00 (sid 15) 

23  Resa till Blaxsta Vingård kl. 09.20 (s 14) 

  
Maj 

  7  Vårvandring på Kungsholmen kl. 13.00 (sid 11) 

18  Studiebesök på Gunnes Gård kl. 10.00 (sid 11) 

18 - 23 Resa till Norra Wales (sid 16) 

26  Fågelmorgon med frukost kl. 07.00 i Karlsro (sid 11) 

26  Medlemsmöte kl. 14.00 - 16.00 i Messingen (sid 2) 

27  Vandring längs Birgittaleden kl. 10.00 (sid 12) 

30  Busstur i Love Almqvists hembygd (sid 4) 

 
Juni 

  1  Medlemsresa till Wij Trädgårdar och Växbo Lin kl. 07.50  (sid  15) 

  2  Medlemsresa till Wij Trädgårdar och Växbo Lin kl. 07.50  (sid  15) 

16  Sommarkalaset 

De aktiviteter, som re-

gelbundet återkommer 

varje vecka under vå-

ren, redovisas av ut-

rymmesskäl inte i Ka-

lendariet. Beskrivning 

av dem med tider, 

startdatum, lokaler 

m.m. framgår av si-

dorna 4 - 9. 

Kallelse till 

Årsmöte! 
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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 maj. Där presenteras  
sommarens aktiviteter, utflyk-
ter och resor. 
 

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  08-590 927 08  
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

