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24 maj, tisdag kl. 14.00 - 16.00, Messingen 

Medlemsmöte 

Björn Hemstad kommer tillbaka och underhåller med  

När rocken var ung och vi med den. 

 

10 juni, fredag kl. 17.30 - 22.00, Messingen 

Jubileumsbankett 

Trerättersmiddag 

Erik Linders Trio underhåller 

 

 

21 juni, tisdag kl. 13.00 - 16.00, Karlsro 

Kaffekalas 

Underhållning av Stefan Lindeborg och 

Jacke Sjödin. Kaffe med sommartårta  

och annat gott. Fritt inträde.  

 

 

Höstens medlemsmöten 

23/8, 20/9, 11/10, 8/11 och 13/12 (beskrivs i höstens medlemsblad) 

Sommarens medlemsmöten 
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Ordförande har ordet 

2022 är ett jubileumsår på många sätt. Vår förening 
fyller 70 år den 2 juni. I samma veva firar kommunen 
också att man genom sammanslagning av landskommu-
nerna Ed, Fresta och Hammarby i januari 1952 bildade 
Upplands Väsby kommun.  

Vi tänker fira vår födelsedag på två sätt. Dels med en ju-
bileumsbankett den 10 juni i Messingen då deltagarna 
kan smörja kråset med en trerättersmiddag. Dels med ett 
extra tilltaget kaffekalas den 21 juni i trädgården vid 
Karlsro. Målet är en majstångstårta som överträffar  Pa-
trik Sjöbergs världsrekordnotering på 242 cm. Läs mer på sid 14-15. 

Kommunen firar sitt jubileum den 2-4 juni med aktiviteter i Messingen och i 
Blå parken. Vi ska försöka bidra till muntrationerna genom att snabblåna in 
några getter från Get2Gether på Lidingö för att kunna bjuda barnfamiljer 
och andra på Öppen Hage med getklappning och annat mys. Platsen blir  
Terrängparken, d.v.s. inhägnaden på västra sidan av stationen.  

Ingen kan ju ha missat att det är val i september. Partiledarna håller på riks-
planet som vanligt på att bjuda över varandra. Spelar ingen roll vad det är 
för fråga. Partiledardebatter och utfrågningar av länspolitiker ger oss också 
viss insyn i vad man vill satsa på och var resurserna ska tas. 

Frågorna på lokalplanet blir ofta inte alls lika penetrerande. Vad vill parti-
erna i Väsby egentligen? Vad har de för planer då det gäller oss äldre? Det 
tänker vi försöka ta reda på genom att under juli bjuda in politiker till Heta 
Stolen. Varje fredag i juli kommer vi att ha ett eftermiddagsmöte där vi un-
der ca 20 minuter lyssnar på partiernas företrädare och därefter kopplar av  
med föredrag eller artistuppträdanden.  

Många åker till sina landställen på sommaren. Risken att känna ensamhet 
ökar bland dem som blir kvar. Vi har därför laddat upp med en mängd akti-
viteter. Läs igenom det här medlemsbladet. Jag är säker på att du hittar något 
som passar dig. Har du inte prövat på tidigare, så är det helt ok att bara kon-
takta aktivitetsledaren och hoppa med. Sommaren är en bra försöksperiod. 

Naturligtvis kommer vi också att ha de ”vanliga kvällsövningarna”. Varan-
nan onsdag grillar vi mellan 16 och 18 i Karlsros trädgård. Det blir säkert 
lika trevligt och småmysigt som vanligt. Kräftkalaset är planerat till den 10 
augusti och surströmmingsskivan blir den 24 augusti. 

Den 17 - 19 juni håller PRO sin kongress på Scandic Infra City i Bredden. 
En ny riksordförande ska väljas och jag hoppas att det blir en person som 
verkligen kan få nyblivna pensionärer att inse att ett medlemskap i PRO är 
det bästa som man kan unna sig när man slutat jobba. Håll tummarna! 

Hans Mohlin 
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Så här gör du när du vill delta! 

Du anmäler dig genom att ringa till angiven cirkel- och aktivitetsledare. 

Deltagandet är avgiftsfritt! Kostnader för material kan tillkomma.  

För att få delta måste du vara medlem i PRO Upplands Väsby. 

 
Seniorgymnastik 
Det är aldrig för sent att börja träna.  
Måndagar kl. 10.00 - 11.00  
2 och 16 maj 
Karlsro, Bills Backe 4 
Lena Blomqvist  Tel: 070-592 98 54 
 
Linedance 
Övning för hjärnan, kroppen, glädje i själen.  
Torsdagar kl. 11.00 - 12.00 
2, 9 och 16 juni 
4, 11, 18 och 25 augusti 
Karlsro, Bills Backe 4 
Marita Johansson  Tel: 073-917 26 77  
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
 
Boule 
Vi kör när vädret och underlaget tillåter. Vi träffas vid boulebanorna på 
Karlsro. Det finns alltid plats för nya deltagare.  
Onsdagar och torsdagar kl. 11.00 - 13.00 
Karlsro, Bills Backe 4 
Medtag eget fika och kaffebröd. 
Malena Kelter Tel: 070-234 99 53 
 
Qi gong  i maj 
Qi gong bygger på den 5000-åriga kinesiska medicinen med rörelser.  
Torsdagar kl. 10.00 - 11.00  
5, 12 och 19 maj 
Bills Backe 4 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
 
Qi gong i juni - augusti 
Fredagar kl 10.00 - 11.00  
3, 10 och 17 juni,  
1 juli och varje fredag  
fram t.o.m. 12 augusti 
Bills Backe 4 
Leif Bejhed Tel: 072-222 50 51 

Veckovis återkommande aktiviteter 
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Grillkvällar och fester 
Onsdagar kl. 16.00 - 18.00.  
1, 15  och  29 juni 
13 och 27 juli 
Tag med det ni vill äta, grilla samt dryck.  
Kräftfest den 10 augusti,  
Surströmmingsfest  den 24 augusti.  
Grillarna tänds kl. 16.  
Karlsro, Bills Backe 4 
Henry Raak Tel: 070-415 45  
 

Promenader 

I Runbyskogen  
Promenadernas längd och hastighet anpassas efter deltagarna.  
Onsdagar kl. 10.00  
t.o.m. 15 juni 
Samling på P-platsen vid terrasshusen.  
Buss 562 till Runby backar, mot vattentornet. 
Tag gärna med matsäck och stavar.  
Stig Bellman Tel: 070-622 22 41  
 
Lugna sommarpromenader   
Onsdagar kl. 10.00 
Start 22 juni t.o.m. 17 augusti 
1 - 1,5 tim med gemensamt fika i det gröna. 
Vi träffas kl. 10.00 vid stationen (bron)  
så vi inte fryser i väntan på kompisar. 
Halina Norberg Tel: 076-882 61 80  
 
 
 
Öppet i Karlsro för olika aktiviteter  
Fika, Mölkky m.m. eller bara sitta och prata. 
Välj det som passar dig bäst. 
Söndagar kl 11.00 - 14.00 
Start 5 juni   
Karlsro, Bills Backe 4 
Henry Raak  Tel: 070-415 45 08 
 

 

Veckovis återkommande aktiviteter 
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Rita, teckna och måla tillsammans  
Tisdagar  kl.11.00 - 14.00 

Start 31 maj  

Vill du pröva att måla under sakkunnig 
ledning?  Under ett antal veckor 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. Staff-
lier finns att låna.  

Karlsro, Bills Backe 4 
Kärstin Holmberg Tel: 070-929 10 00 

Veckovis återkommande aktiviteter 

För våra medlemmar 
Bli fin i håret och få pigga fötter utomhus i trädgården vid Karlsro. 
 
Klippning: Tisdagar kl. 10.00 - 16.00 
jämna veckor. 
Start  31 maj 
Pris: 200 kr 
 
Fotvård: Onsdagar kl. 10.00 - 16.00 
jämna veckor. 
Start 1 juni 
Pris: 250 kr 
Boka tid:  
Kärstin Holmberg Tel: 070-929 10 00 

Annan återkommande aktivitet 

Heta Stolen 

Fredagar 1 - 29 juli och 5 augusti, kl. 15.00 - 17.00 i parken vid Karlsro. 

Under sex fredagar kommer vi att under ca 20 minuter lyssna 
på partiernas företrädare och ställa frågor till dem om partier-
nas satsningar för att förbättra hemtjänsten, möjligheten att få 
plats på äldreboenden m.m. Därefter blir det föredrag eller 
artistuppträdanden. Arrangemanget sker i samarbete med 
Hembygdsföreningen m. fl. 

Ett av föredragen handlar om ”nära döden upplevelser”. Spännande! Plane-
ring pågår. Aktuell information på föreningens hemsida och Facebook. 

Välkomna! 
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Vandringar 

Birgittaleden torsdagen den 12 maj  
Vandring i lugn takt i kuperad terräng längs Bir-
gittaleden, ca 9 km.  
Samling torsdagen den 12 maj kl. 10.00  
vid Bollstanäs skola, busshållplatsen Buss 545. 
Ta med matsäck. 
Anmälan till Vanja Edwinson Tel 076-221 00 04 
eller mail vanja.edwinson@gmail.com  
 
 
Prästgårdsmarken - Hembygdsgården - Barockparken,  
torsdagen den 9 juni  
Vandring i lugn takt längs Väsbyån söderut ge-
nom Prästgårdsmarken, förbi Hembygdsgården, 
Åfare och Barockparken, ca 9 km. 
Samling torsdagen den 9 juni kl. 10.00  
på Love Almqvists torg. 
Ta med matsäck.  
Anmälan till Vanja Edwinson Tel: 076-221 00 04 
eller mail vanja.edwinson@gmail.com 
 
 
Edssjön torsdagen den 7 juli 
Vandring i lugn takt längs Edssjön, ca 9 km. 
Samling kl. 10.00 vid Eds kyrka. 
Ta med matsäck. 
Anmälan till Vanja Edwinson Tel: 076-221 00 04  
eller mail vanja.edwinson@gmail.com  
 
 

Ingegerdsleden torsdagen den 25 augusti 
Vandring i lugn takt på omväxlande underlag 
längs delar av Ingegerdsleden. Vi går förbi Åfare, 
Stora Wäsby, Hammarby kyrka, Löwenströmska 
sjukhuset, Oxundasjön och Barockparken, ca 10 
km 3,5 tim med raster.  
Samling kl. 10.00 på Love Almqvists torg.  
Anmälan till Vanja Edwinson Tel: 076-221 00 04 
eller mail vanja.edwinson@gmail.com  
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Utflykter 

Vårfåglar i Rosersbergs slottspark tisdagen den 10 maj 

Vårpromenad i parken. Vi tittar på fåglar, 
djur och växter. Slottsparken har en fin 
bokskog med vitsippor. Håkan Talling är 
vår guide.  

Tag med kikare, fågelbok och matsäck. 

Samling kl. 10.00 vid Rosersbergs slotts-
parkering. 

Anmälan till Birgitta Engstrand,  

Tel: 070-375 65 29  

eller mail: birgitta.a.engstrand@gmail.com. 

Vid anmälan ange om du har plats i bilen eller behöver samåkning.  

Vid tveksamt väder ring Birgitta Engstrand. 

Besöket är gratis. 

Öppet hus  lördagen den 14 maj 

Vi har öppet hus mellan kl 13.00 och 
16.00 och håller till i Karlsro och i vår 
park. 

Vi vänder oss främst till de personer som 
ännu inte insett fördelarna med att vara 
medlemmar i PRO, men också till dig 
som är medlem och som vill bredda ditt 
kunnande om allt det som vi gör inom 
föreningen.  

Tag med en vän eller bekant! Det är 
kanske det bästa du kan göra för honom/henne.  Att gå med i PRO är som att  
vaccinera sig mot ensamhet. Kompisskapet är ett viktigt skydd. 

Seniorgympa, qi gong, gåfotboll och linedance står på programmet. Du kan 
prova på om du känner för det. Det är lättare än du tror. 

Du får också information om resor, utflykter och promenader samt hur du 
kan förhindra fall och att skada dig. 

Vi har korvgrillning och fika och alla med blå  PRO-keps svarar på dina frå-
gor. 

Vi säljer även biljetter till Jubileumsbanketten under dagen. 

Välkomna! 

mailto:birgitta.a.engstrand@gmail.com
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Bodatomtens hantverksgård måndagen den 30 maj 

Vi träffas vid hantverksgården kl. 
13.00. 

Där möter vi Göte Rydh som 
byggt upp en hel by av gamla 
byggnader såsom Lanthandel, 
Smedja, Bensinstation m.m. Göte 
har även tillverkat olika maskiner 
och mobila verk. 

Vi blir guidade runt och han berät-
tar om sina olika skapelser.  Efter 
rundturen blir vi bjudna på kaffe 
och bulle.  

Anmälan senast den 20 maj till Marie-Louise Johansson. 
Tel: 073-362-90-71 eller mail: rbgmlj@gmail.com . 
Lämna telefonnummer om du mailar. Max 20 personer.  

Man kan bara komma dit med bil. Jag vill att ni som ska med och kör bil och 
kan ta passagerare, meddelar mig det. För vägbeskrivning? Ring mig! 

Pris per person 150 kr som betalas till PRO,  PG 731924-7, efter bekräftelse 
att det finns plats. Skriv på inbetalningen ditt namn och Bodatomten. 

Hjälp dig själv med placebo, tankens kraft, fredagen den 20 maj  

Kl. 10.00 - 17.30 i Karlsro. 

Alla har väl hört tals om placebo, den extra 
förbättring av hälsan som sker när vi tror att 
vi fått en verksam medicin, trots att det bara 
var overksamma sockerpiller. 

Ämnet är noga studerat i forskningen, men 
man använder sig tyvärr inte av placebons 
positiva effekter i någon större utsträckning.  

På den här kursen får vi lära oss tekniker för 
hur vi själva kan utnyttja bl. a. placeboeffekten och förstärka den kraftigt och 
därigenom skapa positiva resultat för oss själva.  
Det kan dessutom ske för många olika områden, t.ex. för hälsan, ge oss har-
moni och glädje, minska oro, ofta ge viss smärtlindring, men också förbättra 
möjligheten att få olika saker att ske eller inte ske. 

Det finns helt otroliga möjligheter! 
Anmälan görs till Eva Svensson Tel: 070-78 302 87 eller mail: jc@adante.se. 

mailto:jc@adante.se
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Vinön i Hjälmaren torsdagen den 25 augusti 

Kl. 08.00 Avresa med buss från Upplands 
Väsby Station. 

Vid ankomst till färjan i Hampetorp tar vi ett 
busskaffe med smörgås. Efter kaffet fortsätter 
färden över till Vinön, Hjälmarens pärla. Att 
stiga iland på Vinön är som att komma till en 
annan tid eller en annan lugnare och lite vänli-
gare värld.   

Här väntar vår Vinövärd som tar oss på en gui-
dad busstur över ön med ett stopp vid norra ba-
det där vi går ut på norra udden för att se och 
höra om Hjälmaren och livet i och kring Sveri-
ges fjärde största ö.  Hjälmaregös serveras till 
lunch på Vinöns Värdshus. Efter lunchen finns 
möjlighet att besöka Hantverksboden och Boha-
get som ligger intill värdshuset.  

Mitt på ön finns Hembygdsföreningens lokaler, skolhuset med Vinöns café, 
det nyrenoverade Missionshuset, museibod m.m. Efter en gemensam presen-
tation av området har vi tid på egen hand att gå runt till de olika besöks-
målen.  

Återfärd till Hampetorp för vidare färd hem igen.  Åter i Upplands Väsby ca 
kl. 19.00.  

Pris: 795 kr 

I priset ingår bussresa,  busskaffe med smörgås, besök på Vinön med guide 
som är med hela vistelsen på Vinön, lunch inkl. måltidsdryck samt kaffe och 
kaka. 

Anmälan görs till Eva Lisserow senast den 20 juli 2022.  

Tel: 070-954 93 80  eller mail elisserow@gmail.com.  

Faktura skickas till var och en som bokat. 

Resor 

OBS! Föreningen kan ta emot betalningar via Swish 1236882831.  
Vi kommer att öka användningen av detta betalningssätt allteftersom. Redan 
nu kan vi använda Swish som alternativ till PG-inbetalning och vid betal-
ning av entréavgift vid medlemsmötena.  
Ulla Brockman, Kassör 
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Resor 

Kryssning Oslo-Köpenhamn  3 september till den 6 september  

Buss avgår från Upplands Väsby station lördagen den 3 september kl. 08.30. 

Vi gör stopp för fika och lunch längs vägen. Framåt tidig kväll checkar vi in 

på ett centralt beläget hotell. Middag på egen hand.  

Efter frukost lastar vi bussen för avfärd. Vi gör en rundtur med bussen där vi 

ser bl.a. Vigelandsparken, Holmenkollen och lite av centrala Oslo. Vi gör ett 

stopp vid Aker Brygge. En populär plats vid vattnet med gott om restau-

ranger och caféer. Lunch äter vi på egen hand. Vi samlas igen kl. 13.30 för 

avfärd mot hamnen och fartyget m/s Pearl Seaways.  

När fartyget sakta börjar färden ut genom den vackra Oslofjorden är det 

dags för gemensam middag och trevlig underhållning ombord.  

Efter sjöfrukost anländer vi till Köpenhamn kl. 10.00. Tillsammans med vår 

reseledare gör vi en kort rundtur, vi passerar bl.a. Rådhusplatsen, Nyhavn 

och Amalienborg. Vi stannar utanför Tivoli så att du på egen hand kan upp-

täcka Köpenhamn under några timmar. Upplev Ströget, Europas längsta gå-

gata som kantas av butiker, caféer och stora varuhus.  

Kl. 15.00 lämnar Pearl Seaways Köpenhamn och ombord serveras en ge-

mensam middag och vi kan även denna kväll njuta av fartygets underhåll-

ning och faciliteter ombord.  

Vår frukost äter vi under inseglingen genom Oslofjorden. Kl. 10.00 är vi i 

hamn och påbörjar vår färd hemåt. Vi stannar för fika och lunch och beräk-

nas vara hemma igen ca kl. 19.00.  

I priset ingår: Bussresa, del i dubbelrum/hytt insides, kryssning Oslo-

Köpenhman T/R, tre frukostar, två middagar, reseledare. Tillval per person: 

enkelrum/hytt insides 1 310 kr, del i utsideshytt 400 kr, enkelrum/hytt utsi-

des 1 710 kr. 

Anmälan görs till Eva Lisserow senast den 22 Juli 2022. 

Tel 070-954 93 80 eller mail: elisserow@gmail.com. 

Lämna uppgifter om namn, adress, telefonnummer, mail och födelsedatum 

samt vad för sorts logi ni önskar. Faktura kommer att skickas till er. 

Pris FÖR PRO-medlemmar 3 995:-  FÖR ICKE PRO-MEDLEMMAR 

PRIS 4 395  KR . 



12 

 

Wij Trädgårdar och Ockelbos sommarmarknad, 

fredagen den 1 juli och söndagen den 3 juli 

Färden går till Wij Trädgårdar som har 
fått pris som Sveriges vackraste park 
samt Stora turistpriset. Wij är ett unikt 
centrum för nordisk trädgårdskultur i 
Ockelbo. Här varvas odling och mat 
med konst och hantverk. 

Lunchen serveras i Trädgårdsköket och 
sedan tar en guide med oss och berättar 
om denna vackra plats med sin bloms-
terprakt. 

Under eftermiddagen fröjdas vi på som-
marmarknaden i Ockelbo. 

Ockelbo marknad startades 1981 och har 
under åren varit en så kallad ”traditionell 
marknad”, alltså en marknad där mark-
nadsstånden varit den huvudsakliga de-
len. Från att första året varit ca 80 knallar 
har man idag ca 500 försäljare på mark-
naden. 

Avresa: kl. 08.00 från Upplands Väsby 
station, åter ca kl. 17.30. 

Pris: 595 kr per person 

I priset ingår: bussresa, busskaffe och fralla, entré, guidad visning, lunch 
samt besök på Ockelbo sommarmarknad, ca 2 timmar. 

Anmälan senast den 27 maj med namn, adress och telefonnummer till 
Yvonne Häggblad, Tel: 070-348 40 76 eller  

mail: yoh.haggblad@hotmail.com. 

Betalning skall göras till PROs PG 731924-7, efter bekräftelse att ni har 
plats på resan. Skriv på inbetalningen ditt namn och Wij Trädgårdar. 

Resor 

mailto:yoh.haggblad@hotmail.com
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Resor 

Nynäshamns skärgård och Dragets kanal måndagen den 8 augusti  
och fredagen den 12 augusti 

Följ med på en härlig båttur med 
M/S Flora som tar oss genom 
Dragets kanal och kryssning i 
Nynäshamns skärgård. Vi passe-
rar kanalen och fortsätter båtfär-
den söderut, mellan Arnholmarna 
där vi kan se Landsorts fyr i hori-
sonten. Vidare genom Tatt-
marsund och in i Rassa vikar, till-
baka till Nynäshamn. 

Kl. 10.00 Avresa från Upp-
lands Väsby station. 

Kl. 11.30 Lunch serveras på restaurang Nynäshamns Hembygdsgård. 

Kl. 13.00 Avgång från hamnen i Nynäshamn med M/S Flora.  

  Båtturen tar ca 2 timmar inkl. guidning ombord samt   
  kaffe med dopp. 

  Hemresa: Åter i Upplands Väsby ca kl. 18.00. 

Pris: 595 kr per person.  

I priset ingår: bussresa, lunch inkl. måltidsdryck och kaffe, båttur 2 timmar 
inkl. eftermiddagskaffe och besök på Nynäs rökeri. 

Anmälan senast den 25 juli med namn, adress, telefonnummer till Yvonne 
Häggblad, Tel: 070-348 40 76 eller mail yoh.haggblad@hotmail.com.  

Betalning skall göras till PROs PG 731924-7 efter bekräftelse att ni har plats 
på resan. Skriv på inbetalningen ditt namn och Nynäshamn. 

Kampanjstart för bättre pension, äldreomsorg och tandvård 

Nu äntligen börjar PROs utåtriktade stora opinionsbildningskampanj, den 
som vi hoppas ska bli till en rejäl ”snackis” i hela regionen. För första gången 
går PRO ut i en helt ny typ av manifestation. Det blir minst ett 50-tal små 
demonstrationer, där vi tillsammans kommer att möta 100 000-tals stockhol-
mare.  

Vi PROare kommer att synas utanför pendeltåg- och tunnelbanestationer, 
bussterminaler samt på broar över vägar i hela Stockholms län. De som går, 
cyklar och åker förbi i bilar och kollektivtrafik kommer att enkelt kunna se 
våra skyltar när de passerar. Med våra krav, på plakat och banderoller om 
pensionerna, äldreomsorg och tandvård, finns vi där mitt i rusningstrafiken. 

Datum för kampanjen: 4 och 19 maj, 7 juni och 24 augusti. Häng på! 

mailto:yoh.haggblad@hotmail.com
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Jubileumsbankett fredagen den 10 juni i Messingen  

Kl. 17.30 - 22.00  

Middag med underhållning av Erik Linders orkester 

MENY 

Klassisk Toast Skagen med stenbitsrom, dill och citron 

Rostat majskycklingbröst med potatisterrin och tillbehör 

Vispad cheesecake i glas med rabarber och jordgubbar 

Pris 400 kr inkl. bordsdryck 

Vitt och rött vin 50 kr /flaska 

 

Biljetter kan köpas:  

14 maj under Öppet Hus i Karlsro kl. 11.00-13.00.  

16 maj på Expeditionen i Karlsro kl. 11.00-13.00. 

Hjärtligt välkomna! 

Jubileum 
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Kaffekalas tisdagen den 21 juni 

Kaffekalaset blir sommarens 

höjdpunkt. Två bra underhål-

lare och vi fikar  och äter av 

vår långa majstångstårta med 

grädde och färska jordgubbar.  

Dessutom finns det en massa 

annat gott att smaka på. Allt 

gratis för oss medlemmar! 

Start: kl. 13.00 

 

Trubaduren Stefan Lindeborg underhåller 

med visor. 

Jacke Sjödin, Uppsalaprofilen, ordkonstnä-

ren och musikern är kvick och rolig. 

Vi kommer också visa gravhögen med den 

”döde”, hans båt, vapen och gåvor. 

Hjärtligt välkomna! 

Jubileum 
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Artister som underhållit oss 2017 - 

Kommer du ihåg? 
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 Artister som underhållit oss 2017 - 

Kommer du ihåg? 
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Artros 

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Ungefär en av fyra personer över 
45 års ålder har artros. Sjukdomen är vanligast hos äldre. 

I en led möts två eller flera ben. Ytorna på benen som möts kallas ledytor. På led-
ytorna sitter brosk. Brosket i lederna är hårt och glatt och gör att benets yta inte slits 
eller skadas. Brosket gör också att benets ytor lätt kan glida mot varandra, vilket un-
derlättar rörelsen i leden. 

I en frisk led finns det en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket. 
Men när du får artros bryts det ner mer ledbrosk än det byggs upp. Det gör att bros-
ket blir tunnare och att det till och med kan saknas brosk på vissa ledytor, vilket kan 
leda till irritation i leden. Även mjukdelar såsom ledband och muskler påverkas av 
artros. Leden kan så småningom bli stel, göra ont eller svullna. 

Symtom 

Symtom på artros kan till exempel vara följande: 

• Du kan känna dig stel på morgonen eller en stund efter att du har suttit stilla, 
när du börjar röra på dig igen. Stelheten brukar släppa inom cirka en halv-
timme. 

• Du kan få ont när du belastar leden. Du kan även få ont när du vilar. 

• Leden kan bli svullen. 

• Du kan få svårt att röra på kroppsdelen. 

• Du kan få knäppande ljud från till exempel knät eller höften. 

Undersökningar 

Du behöver inte röntgas för att få diagnosen artros. Diagnosen ställs framför allt ef-
ter dina besvär och den undersökning som läkaren eller fysioterapeuten gör. Ibland 
görs även en röntgenundersökning, men det kan ta lång tid innan förändringar i led-
brosket syns på röntgenbilder. 

Att leva med artros 

Artros kan påverka livet olika beroende på i vilken led du har sjukdomen och hur 
svåra dina besvär är. Din livskvalitet påverkas också av vad du gör åt besvären. Ett 
stillasittande liv leder ofta till ökade besvär från artros och ökar risken för följdsjuk-
domar som diabetes och högt blodtryck. 

Behandlingar 

Exempel på behandling som en fysioterapeut kan ge dig är smärtlindring med tens, 
akupunktur vid knäartros och stödbandage. Du kan också få prova olika gånghjälp-
medel som käpp, kryckor, stavar eller rollator.  

Det viktigaste är att du lär dig mer om artros och kommer igång med fysisk träning. 
Starkare muskler gör ofta att du får mindre ont och förbättrar din rörelseförmåga.  

Besvären kan komma och gå i perioder och du kan se träningen som en livslång me-
dicinering utan biverkningar. Det är bra att hitta en träningsform som du tycker är 
kul och som ger dig motivation att fortsätta träna. Det är inte skadligt att ha lite ont 
under eller efter träningen.  

Informationen är ett utdrag från 1177 Vårdguiden: Artros - ledsvikt.  

Bra att veta 

https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/skelett-och-leder/
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Maj 
10 Vårfåglar i Rosersbergs slottspark  (sid 8) 
12 Vandring Birgittaleden (sid 9) 
13 Rügen, Usedom och Greifswald 12-16 maj (Vårprogrammet) 
14 Öppet hus (sid 8) 
20 Sista anmälningsdag Bodatomtens hantverksgård (sid 9) 
20 Hjälp dig själv med placebo, tankens kraft (sid 9) 
24 Medlemsmöte, Björn Hemstad  (sid 2) 
27 Sista anmälningsdag Wij Trädgårdar och Ockelbos sommarmarknad (sid 12) 
30 Bodatomtens hantverksgård (sid 9) 
Juni   
  9 Vandring Prästgårdsmarken - Hembygdsgården - Barockparken (sid 9) 
10 Jubileumsbankett (sid 14) 
21 Kaffekalas (sid 15) 
Juli 
  1 Wij Trädgårdar och Ockelbos sommarmarknad (sid 12) 
  3 Wij Trädgårdar och Ockelbos sommarmarknad (sid 12) 
  7 Vandring Edssjön torsdagen (sid 7) 
20 Sista anmälningsdag Vinön i Hjälmaren (sid 10) 
22 Sista anmälningsdag Kryssning Oslo-Köpenhamn  (sid 11) 
25 Sista anmälningsdagen Nynäshamns skärgård och Dragets kanal (sid 13) 
Augusti 
  8 Nynäshamns skärgård och Dragets kanal (sid 13) 
12 Nynäshamns skärgård och Dragets kanal (sid 13) 
25 Vandring Ingegerdsleden (sid 7) 
25 Vinön i Hjälmaren (sid 10) 

Kalendarium 

 

Håkan Talling  
Jan Olov Bengtsson  
Lars Pettersson  
Nashat Jurwa  
Bertil Böhlander  
Anette Appelgren  
Agneta Eriksson  
Igors A Alksnis  
Ing -Mari Jonsson  
Kerstin Grönberg  
Barbro Österberg  
Kerstin Jeppsson  
Ulla-Britt Palm  

Margaretha Tidström  
Sune Hasselström  
Bengt Thorburn  
Inger Nilsson  
Lilli-Ann Bäcklund  
Iréne Molander  
Ernst Siltala  
Lennart Stål  
Anna Segerberg  
Monica Bergheim  
Ann Lind  
Viola Erjerstedt  
Arja Tukkanen  

Marie-Louise Basely  
Marie-Louise Johansson  
Marianne Nikolitse  
Maj-Britt Eidissen  
Marija Vignevic  
Sinikka Holm 
Anita Eriksson 
Margareta Hofslagare 
Doris Andersson 
Ingvor Söderberg 
Håkan Söderberg 
Kate Johansson 
 

PRO har mottagit Tack för uppvaktningen från följande jubilarer 
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Föreningslokalen Karlsro 
Expeditionen: Besök efter kon-
takt med  Medlemsansvarig. 
 

Besöksadress 
Karlsro, Bills Backe 4 
 

Husvärd 
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 
 

Facebook 
PRO Väsby 
 

Medlemsbladet  
Nästa nummer kommer ut i 
början av augusti. Där present-
eras  höstens cirklar, aktivite-
ter, utflykter och resor. 
 

Redaktionsgrupp 
Hans Mohlin 
Kerstin Mohlin 
Susanne Bergman 

Styrelsen 

Ordförande  
Hans Mohlin   072-399 88 56  
mail: hassemohlin@gmail.com 
 
Kassör  
Ulla Brockman  073-945 44 02   
mail: ullbro@gmail.com 
 
Sekreterare   
Maria Duran   070-773 97 98  
mail: liadur@hotmail.com 
 
Studieorganisatör och Vice ordförande 
Birgitta Engstrand  070-375 65 29 
mail:  birgitta.a.engstrand@gmail.com 
a 
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 
Eva-Britt Änggård  073-982 00 53 
mail: eva-britt.anggard@hotmail.com  

Ledamot 
Peter Falk   070-776 49 07 
mail: peter.v.falk@gmail.com  

 

Karlsro 

mailto:ullbro@gmail.com
tel:%20+46703756529
tel:%20+46703806792
mailto:eva-britt.anggard@hotmail.com
mailto:peter.v.falk@gmail.com

