
  

Upplands Väsby 

MEDLEMSBLADET 

Hösten 2021 



2 

 

24 augusti Johnny Duvert,  

Sveriges Roy Orbison, låter 

oss uppleva det glada 

60-talet. 

 

 

28 september Vissångaren och trubaduren 

Stefan Lindeborg, bjuder oss på visor av Cornelis,  

Bengt Sändh, Stefan Demert och Nils Ferlin. 

 

 

19 oktober Rosa Körbergs trio 

hälsas välkommen tillbaka. 

Det blir schlagers och natur- 

ligtvis ska vi Ooa hela natten! 

 

 

23 november Birgitta Söderström och  

Gun Bjurberg sjunger visor och spelar  svensk 
folkmusik. 

 

 

14 december  Åke Hellman 

bjuder på genuin skärgårds- 

underhållning på dragspel. 

 

Medlemsmöten 

 D
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Höstens medlemsmöten 

Alltid kl. 14 - 16 och i Messingen. 

Inträde: 40 kr. Ingen föranmälan behövs. 

Underhållning i Scenrummet och fika i Matsalen. 

Det blir också 
luciatåg med 
barn från  

Råbäckens  

förskola. 

Folkhälsomyndig-

hetens och Mes-

singens regler kan 

begränsa hur många 

vi får vara. Infor-

mation via mail och 

anslagstavlor. 
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Ordförande har ordet 

Vi bryr oss om varandra. 

Smaka på meningen! Visst känner man att den betyder något 
extra. Det är ju själva grundtanken i PRO och frivilliginsatser 
över huvud taget. 

Under sommaren har vi liksom förra året brytt oss om 
varandra och haft många aktiviteter. Går du in på vår Fa-
cebook-sida så häpnar du kanske, liksom jag. Har vi verklig-
en hunnit med så mycket? Tack till alla er som ställt upp som 
ledare eller som hjälpt till på andra sätt, vid Årsmötet och 
Sommarkalaset eller som kommit den där kvarten innan Heta stolen evene-
mangen började för att bära stolar. Eller tänt grillarna eller vaktat getterna 
eller krattat boulebanorna för spel och linedance. Listan blir lång. 

När vi mår bra kan vi också fundera över hur vi kan minska ensamheten 
även för dem som inte är med i någon pensionärsförening. Under sommaren 
har vi därför haft besök med kaffe och getklappning av personer från Bro-
backen och ett LSS-boende i Odenslunda. Se vidare sid 21. 

Heta stolen blev ju något alldeles extra. Var du en av dem som inte hade 
möjlighet att vara med? Då kan du läsa en sammanfattning på sid 18. 

Vi ser nu fram mot en höst då vi hoppas att coronaviruset inte sätter krok-
ben för vår verksamhet. Tänk att få lyssna på artister och fika tillsammans i 
Messingen igen. Tänk att varje vecka göra det vi gillar att göra i vår cirkel 
eller grupp. Tänk att  åka på utflykter och resor. Tänk att …. Härliga tankar! 

Vi har över 20 olika aktiviteter att välja mellan - för knoppen, kroppen och 
för gemenskapen. Hela 8 utflykter och 3 resor, varav 2 är subventionerade 
medlemsresor. Jag är glad att vi på det här sättet har möjlighet att ta igen det 
som coronaviruset missunnat oss. Men vi ska självfallet göra det på ett 
ansvarfullt sätt. Att bry sig, är att hålla avstånd! 

Men vi ska också börja fundera över vad vi ska göra år 
2022 då vår förening fyller 70 år. När vi fyllde 65 år firade 
vi det med en jubileumsmiddag och ett härligt sommarka-
las. Jag tycker att vi siktar på minst detta när vi blir 70 och 
jag ser framför mig att vi också anordnar några speciella 
aktiviteter. För allt detta behöver vi hjälpas åt. Har du idéer 
är du välkommen med dem! 

Vår kommun fyller också 70 år 2022 och PROs kongress hålls i juni på 
Scandic Crown. Kanske kan vi spinna vidare på dessa händelser. Varför inte 
ett garden party i parken vid Karlsro? Jag passar bollen till Oskar Weinmar. 

Och kom ihåg att det är val i september 2022. Har våra politiker ägnat sig åt 
att lösa verkliga problem för oss äldre eller har det varit symbolpolitik?  

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 med-
lem i PRO Upplands Väsby. 

På grund av Coronapandemin är det inte möjligt att veta om cirklarnas och 
aktiviteternas genomförande kommer att påverkas.  

Ledarna för respektive cirkel/aktivitet ger dig upplysning 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 
Elisabeth Ottebrand  Tel: 073-676 92 54     
Startdatum 7 september. 
 

 

 

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 15 september. 
 
 
 
 
Bowling 
Bowling är verkligen en koncentrationssport och vi har många som är ak-
tiva. Det är en omtyckt verksamhet. 
Tisdagar kl. 10.00 - 11.30 
Upplands  Väsbys bowlinghall i Sigma, 
Hammarbyvägen 16 
Kostnad 30 kr per serie. 
Marianne Lindblom Tel: 070-433 37 49 
Startdatum 14 september. 

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 
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson  Tel: 073-917 26 77 
Startdatum 10 september. 

Linedance Grupp 2 

Fredagar kl. 11.15 - 12.15 
Kampsportcenter, Vilundahallen 
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson Tel: 073-917 26 77 
Startdatum 10 september. 

 
Stick– och handarbetscafé  
Vi stickar, virkar eller gör vad vi vill. Tillsammans 
ger vi varandra tips, råd och inspiration. 
Onsdagar kl. 14.00 - 16.00 
Karlsro, Bills Backe 4 
Gunilla Engervall  Tel: 070–716 65 63   
Startdatum  15 september. 
 
 

Musikcafé 
Vi lyssnar till musik vi minns. 
Tag med något gott till kaffet som vi brygger på plats.  
Söndagar t.o.m. november kl.13.00 - 15.00  
Ingen föranmälan. 
Karlsro, Bills Backe 4 
Henry Raak Tel: 070-415 45 08 
Startdatum 5 september. 
 
 
Kortspel 
Garanterat mycket glädje och många skratt! Bra träning för minnet. 
Tisdagar kl. 14.00 
Rubinen, Dragonvägen 88 - 90 
Laila Harlin Tel: 08-590 746 43 eller 076-337 59 70 
Startdatum Preliminärt september. 

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 
ABFs nya lokaler, Anton Tamms väg 3 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
Startdatum 9 september. 

Qi gong fortsättning 
Torsdagar kl. 09.30 - 10.30  
ABFs nya lokaler, Anton Tamms väg 3 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
Startdatum 9 september. 
 
 
 
Seniorgymnastik 
Det är aldrig för sent att börja träna. Alla deltar 
efter sin egen förmåga. 

Seniorgymnastik  

Måndagar kl. 10.00-11.00 

Vilundahallens B-hall 
Inger Antonsson Tel: 076-791 83 92  
Lena Blomqvist  Tel: 070-592 98 54  
Kerstin Mohlin Tel:073-543 54 28 
Startdatum 13 september. 

 
 
 
 
 
Mat, motion och motivation (MMM) 
En bokcirkel med Professor Bertil Marklunds bok  
”Må bättre och lev 10 år längre - 10 tips” som grund.  
Torsdagarna 2/9, 9/9, 16/9, Karlsro  
Max 8 personer. Boken ingår.  
Karlsro, Bills Backe 4, eventuellt ”walk and talk”. 
Birgitta Öberg  Tel: 070-511 80 46  

Startdatum 2 september. 

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

Matttcurling 
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 22 september. 
 
 

Pingis 
Snabbhet, rörlighet och motion.  
Pingis spelas samtidigt med Mattcurlingen.  
Onsdagar kl. 13.00 - 16.00  
Vilundahallens B-hall  
Inneskor skall användas. Tag med racket.  
Ta med dig fika till pausen.  
Kerstin Mohlin Tel: 073-542 54 38 
Startdatum 22 september. 
 

 

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 matsäck och stavar. 
Stig Bellman Tel: 070-622 22 41 och  
Danne Andersson Tel: 076-778 52 18. 
Startdatum 1 september. 

Veckovis återkommande aktiviteter 
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 Konst  

Seniore di Colore  
Vi träffas och målar, umgås och diskuterar.  
Måleri i olika tekniker och målarmedia.   
Verksamheten vilande i avvaktan på lämp-
lig lokal, med vatten och avlopp. 
Ewert Jansson  Tel: 08-590 312 25 
 
 
Glädjeflickorna 
Vi ritar och tecknar tillsammans höst- och 
vårsäsongen. Blyerts, färgpennor, oljekritor, 
kolstift, tuschpennor är okej. Vi får inte an-
vända olja/akryl, aquarellfärger i lokalen. 
Torsdagar kl. 10.00 - 13.30 
Karlsro, Bills Backe 4 
Kärstin Holmberg Tel: 070-929 10 00 
Startdatum 30 september. 
 

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, Anton Tamms väg 3 
Kicki Helge Tel: 070-734 86 66  
Startdatum 14 september. 

Veckovis återkommande aktiviteter 

Släktforskning -  vägen till din egen historia  

Vem är du släkt med? Lär dig leta efter dina rötter. Teori och metodik lärs 

ut på sammankomsterna. Praktisk forskning utförs via datorer. 

Tag med egen dator! 

Tisdagar kl. 10.00 - 12.30  

Karlsro, Bills Backe 4  

7 gånger, varav 1 gång i Riksarkivet, Arninge.  

Kent Wallenbro Tel: 073-368 86 53  

Startdatum 21 september. 
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Mobiltjänster och hjälpmedel på webben  
Onsdagar kl. 10.00 – 12.15,  8 gånger. 

Nödvändiga förkunskaper för att kunna deltaga i studiecirkeln är att kunna 
använda mail och att kunna läsa hemsidor på internet. 

Deltagare måste ha tillgång till egen smartphone eller platta. 

ABF, Anton Tamms väg 3 

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

Anmälan till Peter Falk  Tel: 070-776 49 07 eller 

mail: peter.v.falk@gmail.com  

Startdatum 6 oktober. 

Ny studiecirkel ! 

Veckovis återkommande aktiviteter 

Äta tillsammans  på Restaurang 

Vill du vara med i ett matgäng som går ut och äter?  
Vi ses sista tisdagen i varje månad kl 18.00.  

Vi provar olika restauranger i Väsby. 
Anmälan till Ann-Mari Rosén Tel: 070-265 01 54. 
Max 10 deltagare. 

Startdatum 31 augusti. 

 

Äta tillsammans i Karlsro 

Onsdagar jämna veckor under tiden september till och 
med november ses vi i Karlsro och äter tillsammans.  

Vi börjar kl. 16.00. Vi äter utomhus om vädret tillåter, 
annars inomhus. 

Ingen anmälan behövs. 

Ta med något gott att äta och dricka.  

Henry Raak Tel: 070-415 45 08. 

Startdatum 8 september. 

Ordspråk m.m. 

Hungern är den bästa kryddan. Aptit är hungerns lyxutgåva.  

Bordsskick är det som inte hörs, när man äter soppa.  

Vad kallar man en nyanställd på en hamburgerrestaurang? Nyburgare.  

En nyligen utförd studie har visat att kvinnor med övervikt lever 
längre än män som råkar nämna det …. 

https://livet.se/ord/liknande/se_10600
https://livet.se/ord/liknande/se_26560
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Flyttfåglar vid Fysingen  tisdagen den 7 september  

Vandring från Åholmen, Ströms reservat ut till 
fågeltornet. Vi tittar på höstens flyttfåglar.  
Samling vid Åholmen kl. 14.00.   

Håkan Talling är vår guide.  
Tag med kikare, fågelbok och matsäck.  

Anmälan till Birgitta Engstrand  070-375 65 29 

Vid tveksamt väder ring Birgitta Engstrand. 

Utflykter 

Stadsvandring på Söder torsdagen den 2 september 

Mina drömmars stad 

Vi besöker platser i Per Anders Fogelströms stads-
serie. ”Mina drömmars stad” börjar 1860 då Hen-
ning, en pojke på 15 år, ensam kommer till Stock-
holm. Han behöver hitta bostad, jobb och nya vän-
ner. Vandringen följer platser och personer han 
möter, och tar upp de händelser han och hela sam-
hället är med om i industrialismens Stockholm. 

Vi samlas vid Väsby station, kl. 11.45 och åker tillsammans till Skanstull, 
där vår guide möter oss. Vandringen börjar kl. 13.00 och tar ca 90 min. 

Anmälan senast den 19 augusti till Agneta Engborg Tel: 073-322 02 57  
eller mail agnetaengborg2@gmail.com. 

Pris 50 kr/person betalas till PRO: PG 731924 -7 efter bekräftelse att det 
finns plats. PRO subventionerar guidningen. 

Höstsoppa på Smedby Koloniområde måndagen den 13 september 

Sopplunch hos Annelie Borg. Soppa  med grönsaker från hennes kolonilott. 
Bröd, ost och fika. 

Självkostnadspris. 

Anmälan senast 10 september till Annelie Borg 
Tel: 070-720 15 14  

Samling vid bommen kl.13.00. 

Kommer du med bil så ring Annelie så blir du 
insläppt. 

Max 10 personer.  
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Ingegerdsleden torsdagen den 26 augusti 

Vandring i lugn takt på omväxlande underlag längs 
delar av Ingegerdsleden. Vi går förbi Åfare, Stora 
Wäsby, Hammarby kyrka, Löwenströmska sjukhu-
set, Oxundasjön och Barockparken. 

Ca 10 km och 3,5 timmar med raster. 

Samling 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. 

 

Sju riddares träsk torsdagen den 23 september 

Vandring i lugn takt längs Väsbyån söderut sedan förbi 
Älvsunda, Antuna, Sju riddares träsk och Gunnes gård. 

Drygt 9 km och ca 3.5 timmar med raster.  

Samling 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 

Vandringar 

Kulturvandring på Östermalm torsdagen den 16 september 

Vi träffas i Kungsträdgården kl. 13.00 vid de berömda 
almarna. Promenaden tar oss till både parker och 
grönska, men också till spännande byggnader och plat-
ser, bl a Dramaten, Stadion, Starrbäcksvägen och Musik-
högskolan. Vi avslutar på Valhallavägen där man kan 
välja buss eller T-bana.  

Christina Bergman leder kulturvandringen.   

Max 20 personer. 
Anmälan senast 10 september till Kicki Helge  070-734 86 66. 

Vandringen är avgiftsfri. PRO betalar guiden. 

Utflykter 

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

Slagrutekurs fredagen 27 augusti 

Vill du lära dig att gå med slagruta så anordnas 

en kurs som uppföljning av Eva Svenssons Heta 

Stolen-föredrag om energier och slagruta. Du får 

öva på att hitta currylinjer, vattenåder och ley-

linjer, och även på att mäta auran med slagruta.  

Vi håller till i Karlsros trädgård kl. 10 - 14. Ta 

med fika. Ta rejäla skor så du även kan gå i högt 

gräs. 

Begränsat antal deltagare för att var och en ska hinna få bra hjälp med att 

komma igång med slagrutan. 

Anmälan till Eva Svensson  Tel: 070-78 302 87 

Utflykt till Runsa skeppssättning i Väsby fredagen 10 september 

Som en uppföljning av Eva Svenssons Heta Sto-

len-föredrag om energier och slagruta så ger vi 

oss också i väg till Runsa. Den uråldriga skepps-

sättningen är en av Sveriges största och vi visar 

och demonstrerar med slagruta de mycket speci-

ella energimönster som finns i och runt skepps-

sättningen och som man skapade i forntiden då 

man tycks ha haft större kunskap om ”energier” 

än vad vi har idag. 

Du som provat gå med slagruta på den tidigare slagrutekursen eller på före-

draget kan mäta energierna med slagrutan. Övriga kan få hjälp att testa i 

mån av tid, vilken beror på antal deltagare. 

Vi träffas på parkeringsplatsen kl. 12.30, längst norrut på Runsavägen, nära 

Runsa slott. Alternativt buss 532 från Väsby station. Besöket beräknas ta ca 

3 timmar.  

Ta bra skor eftersom vi går i terrängen. Ta med fika. 

Anmälan till Eva Svensson  Tel: 070-78 302 87. 

Visste du att? (Exempel från Historiesajten av Nina Ringbom) 

Den svenska läkaren Rune Elmqvist (1906-1996) utvecklade pacemakern, 
som kirurgen Åke Senning (1915-2000) opererade in i en patient för första 
gången 1958. Senning blev därmed den första kirurgen som utförde detta. 

Fortsättning på sid 14. 



13 

Arlanda Flygssamlingar onsdagen den 10 november 

Här samlas ca 50 plan och ett 30-tal olika motorer och 
mängder av annan mindre utrustning som speglar ut-
vecklingen under årtiondena på 1900-talet. 

Vi får en guidad visning i ca en timme. Om någon blir 
trött i benen finns det att låna en rollator och en rull-
stol. 

Inträde 50 kr/person. PRO subventionerar guidningen.  

Vi samlar ihop våra inträdespengar utanför. Tag alltså 
med kontanter! 

P-plats finns utanför byggnaden på Kabinvägen 7. 

Åker man kommunalt med Pendeltåget mot Uppsala, 
går man av på Arlanda och promenerar till bussen ut-
anför Terminal 4.  Buss BETA till Radisson Blue Ho-
tel. Där kliver man av och går 200 m till Kabinvägen 7. 

Vi har också möjlighet att äta lunch. Det är bara ca 40 meter att gå till re-
staurang  ”Bana 4:an”. 

När ni bokar resan hos mig så talar ni om på samma gång om ni vill äta 
lunch, för jag behöver boka bord hos dem. Om du mejlar, så skriv Ja, tack 
lunch. Restaurangen tar kortbetalning. 

De som åker bil får parkera den på museets p-plats, så länge de är på museet 
och restaurangen. 

Anmälan senast den 20 oktober till Teresa Gabrielsson Tel: 070-928 06 24. 

Utflykter 

Besök på Bellmanhuset onsdagen den 3 november 

Vi träffas på Väsby station vid spärrarna kl. 11.30, för gemensam resa till 
Stockholm. Vi besöker Bellmanhuset på Urvädersgränd 3, som ligger på 
Söder, kl. 13.00.  

Här bodde skalden Carl Michael Bellman under 
sin mest produktiva tid. Vi kommer att få höra ett 
föredrag om Bellmans liv och musik och om hur 
Stockholm var under 1700-talet. Vi kommer också 
att bjudas på ett smakprov ur Bellmans musik. Vi 
går också på en visning i huset.  

Pris: 50 kr som betalas kontant till undertecknad 
innan resan.  PRO subventionerar guidningen. 
Max 20 personer. 

Anmälan senast den 20 oktober till Marie-Louise Johansson  

Tel: 073-362 90 71 eller rbgmlj@gmail.com. 

mailto:rbgmlj@gmail.com
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Författarresa med Rosella - Herman Lindkvist - tisdag 5 oktober  

Avresa:  Buss 08.15 Upplands Väsby station 

Tillbaka:18.30 Upplands Väsby station 

09.30         Ankomst Kapellskär 

09.45         Ombordstigning. Fika finns att köpa 
  i caféet precis intill föreläsningen.  

10.30         Föreläsningen börjar. 

12.00         Rosella avgår och vi har bokade  
  platser i Buffén. 

                   Ordinarie kryssningsprogram samt 
  tillfälle att handla i taxfree-shopen. 

17.30         Ankomst till Kapellskär igen. 

                   Buss hem, så fort alla kommit av båten. 

Pris: 400 kr/person. 

I priset ingår: bussresa t/r, föreläsning ombord innan Rosella avgår, 
höstbuffé, inkl. vin/öl/läsk och kaffe. 

Eftersom resan är en subventionerad medlemsresa MÅSTE man vara 
PRO-medlem för att få åka med. 

Anmälan med namn, adress, telefonnummer och födelsedatum  

senast 30 augusti till Yvonne Häggblad Tel: 070-348 40 76  

eller mail yoh.haggblad@hotmail.com. 

Kom ihåg att ta med ID-kort för att gå ombord. 

Efter att det blivit bekräftat att det finns plats betalas 400 kr in på 
PROs PG 731924 -7 senast 15 september. 

Medlemsresa 

Visste du att? (Exempel från Historiesajten av Nina Ringbom) 

Eva Ekeblad (1724-1786) var den första som beskrev hur man kan göra 
brännvin av potatis, vilket skedde 1748. Samma år presenterade hon också 
potatisens användbarhet för tillverkning av bröd, stärkelse och puder.  

Svensken Aina Wifalk (1928-1983) uppfann 1978 rullatorn. Hon var själv 
drabbad av polio vid 21 års ålder och hade svårt att röra sig och att gå. 

https://historiesajten.se/visainfo.asp?id=582
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Resa till Blaxsta Vingård  torsdag den 14 september 

Blaxsta vingård ligger vid sjön 
Långhalsen, mitt i Sörmlands 
vackra landskap. Här bland runste-
nar och vikingagravar finns den ca 
3,5 ha stora vingården. Här odlar 
man välkända druvsorter som Mer-
lot, Chardonnay och Vidal Blanc. 
Den sistnämnda druvsorten om-
vandlas till det internationellt be-
römda och speciella Blaxsta Vidal 
Ice Wine. På vingården framställs 
vinerna efter en traditionell kalljäsningsmetod och är helt naturliga utan till-
satser 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 från Upplands Väsby station kl. 09.00. 

Åter Upplands Väsby station ca. kl.18.00. 

Pris: 725 kr/person. Betalas senast den 25 augusti. PG 731924-7. 

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

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

Eftersom resan är en subventionerad medlemsresa MÅSTE man vara 
PRO-medlem för att få åka med. 

Medlemsresa 

Forts. 

Britten Hubert Cecil Booth (1871-1955) uppfann den första motordrivna 
dammsugaren. Hans dammsugare var dock bättre lämpat för industriellt 
bruk än för hushållsanvändning, och 1901 fick han patent för sin uppfin-
ning. Innan Booth uppfann sin version av dammsugare så blåstes smutsen 
bort istället för att sugas upp. 
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Hjalmars Julspektakel  lördagen den 23 oktober 

Avresa:  kl. 10.15 från Upplands 
Väsby station. 

Tillbaka: kl. 18.30 till Upplands 
Väsby station. 

Föreställningen börjar kl. 15.30, 
vi äter supé innan ca kl. 13.15. 

Föreställningen är ca 2,5 timme, 
inklusive paus. Pausservering 
finns i foajén. 

Meddela eventuella allergier. 

Pris: 1 375 kr/person. 

I priset ingår: bussresa t/r, showbiljett, tre rätters supé samt smörgås och 
dryck på hemvägen. 

Anmälan till Yvonne Häggblad Tel: 070-348 40 76 senast den 1 september. 
Faktura skickas till var och en som bokat. 

Resa 

 

Om coronan tillåter så kommer vi att äta julbord 
här i Väsby. Ingen bussresa och det är nära för 
alla. 

Tid: Fredagen den 10 december, kl. 14.00. 

Plats: Scandic Lilla Blå, Hotellvägen 1. 

40 platser är preliminärbokade och kan utökas.  

Pris: 416 kr/person vilket är ett rabatterat pris.  

I priset ingår välkomstglögg, julbord samt kaffe. Dricka betalar man själv. 

Anmälan senast 15 november till Teresa Gabrielsson Tel : 070-928 06 24 
eller mail: teresagabrielsson@icloud.com. 

Betalning sker efter bekräftelse av plats till PROs PG 731924 -7. 
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Övrigt 

Öppet Hus vid Karlsro lördagen den 16 oktober 

Dags att förbereda sig för mörker och kyla. 
Då är det viktigt att ha bra rutiner och goda 
kamrater. Hjälp därför dina vänner som ännu 
inte är medlemmar i PRO att se fördelarna. 

Vad kan då vara bättre än ett Öppet Hus dit vi 
tar med oss vänner och bekanta så att de ser 
glädjen och fördelen med att vara med i PRO. 
Våra cirkelledare och aktivitetsledare berättar 
om våra cirklar, aktiviteter, utflykter och re-
sor.  

Tid: Lördagen den 16 oktober, kl. 13 - 16. 

Plats: Karlsro och parken vid Karlsro. 

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. 

Birgitta Engstrand och Anders Blomqvist 

 

Onsdagen den 22 september har alla PRO-föreningar i landet friluftsdag. Vi 
kommer att vara på Karlsro och i Vilundahallen, där olika aktiviteter, som 
du kan delta i, kommer att pågå. 

Våga pröva på något nytt. 

Program i Karlsro 

Tid: kl.11.00 -14.00. 

Föreläsning om Må bra av ”riktig” mat av Birgitta Öberg. 

Testa: Boule, Mölkky, pilkastning, linedance och gympa. 

Vi dricker kaffe och grillar korv, tipsrunda. 

Program i Vilundahallen 

Tid: kl. 12.30-16.00. 

Testa: Matttcurling, pingis och qi gong 

Vi dricker kaffe och syndar med något gott därtill. 

Hans Mohlin 

Nationell Friluftsdag onsdagen den 22 september 
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Även i sommar har vi i PRO varit getherdar. Den minnesgode minns att get-

terna lånats in från Get2Gether på Lidingö för att rensa sly bland fornläm-

ningar i sluttningen mellan Karlsro och Hembygdsgården. Liksom förra året 

var det 15 vuxna djur som kom men i år följde det också med 12 ystra kil-

lingar. Utan tvekan gjorde killingarna tillvaron roligare för både herdar och 

åskådare men inte alltid lättare för oss herdar. Här följer en bildkavalkad.  

Hans Mohlin 

Våra vänner getterna 



19 

Föreningens gymnaster och dansare är ett härdat släkte. Man startar så fort 
det är barmark och lite kyla och rusk gör inte att man avstår ett pass. Bilder-
na är uppifrån och ner från mars, april, maj och juni. För att visa att god trä-
ning även tillåter avslappning och återhämtning har bland junibilderna in-
smugit sig en bild på vår midsommarstångstårta.  

Hans Mohlin                                          Observera förändringen i klädsel! 

Gymnaster och dansare 

mars 

april 

maj 

juni 
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Sommaren har varit full av aktiviteter. Heta stolen blev ju 
något alldeles extra. Tänk att stolen som symbol för under-
hållning och berättande kunde ge ett så fint program med 
åtta härliga fredagseftermiddagar. Det intressanta är ju fak-
tiskt att stolen inte fanns under de första fem fredagarna. 

Vi lyssnade på och sjöng schlagers med Mats Hedén. 

Vi förstod med hjälp av Roland Storm att Filip den Röde och andra i  vårt 
närområde varit betydelsefulla för lag och rätt i det framväxande Sverige. 

Vi förstod likaså med hjälp av Klas Lundqvist hur Väsby växte och blev en 
storkommun med industrier och strategiskt bostadsbyggande på 1950-talet. 

Vi förundrades med hjälp av Eva Svensson över naturens dolda krafter. 

Vi tjusades av Olof Holms lek med Love Almqvists målande språk och hans 
omstörtande tankar om förhållandet mellan män och kvinnor. 

Vi insåg med Ebba Johannesson att  kvinnor visserligen fick rösträtt för 100 
år sedan men att mycket återstår för ett jämlikt samhälle. 

Mikael Borrman berättade om vad barn till berömda fäder tyckt om dem och 
fick oss att förstå att männen oftast inte prioriterat familjen och barnen. 

Vi avslutade med flaggan i topp och med musikalisk glädje i Grand Finale 
med Från visa till musikal med Knappen och Frugan. 

Slutsats: Vi har gärna ett kulturprogram även nästa sommar. 

Hans Mohlin 

Tillbakablick på sommaren 
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Vinkbussen 

Närtrafiken i Upplands Väsby, linje 959, är inte nedläggningshotad. 

Vad som kommer att ske framöver är att linjen kommer att omvandlas till 
anropsstyrd Närtrafik, vilket innebär att den inte kommer ha fasta hållplatser, 
utan trafikera gatuadresser inom utvalda områden där det bor många äldre 
och till de målpunkter många av de äldre har behov av att resa till. 

Den anropstyrda Närtrafiken kör portnära på de gator där den trafikerar, vil-
ket gör att den kommer närmare resenären och därmed kan fler äldre få till-
gång till Närtrafiken jämfört med den linjelagda, i vilken resenären behöver 
gå till hållplatsen, vilket kan vara ett hinder för många.  

Jag hade kontakt med KPR Upplands Väsby i början på detta år och bad dem 
inkomma med synpunkter kring var de tycker att Närtrafiken ska trafikera. 
Dessa synpunkter kommer vi ha med oss när vi ska detaljplanera hur den an-
ropstyrda Närtrafiken ska trafikera.  

Arbetet har dragit ut på tiden, då vi har fått möjligheten att utveckla ett digi-
talt verktyg (databas) för att kunna mer objektivt och noggrant bedöma beho-
vet av Närtrafik utifrån demografisk statistik, avstånd till hållplats för den 
allmänna kollektivtrafiken samt analys av målpunkter för färdtjänst- och 
sjukresor.   

Linje 959 kommer att trafikera precis som den gör idag, till dess att vi är 
klara med planeringen om hur den ska läggas om, och då kommer en stor in-
formationssatsning rulla ut i god tid innan, så att äldre i Upplands Väsby ska 
få god kännedom om förändringen, när den startar, var den anropstyrda När-
trafiken kommer att trafikera och hur resenären gör för att beställa resor.  

Det är sannolikt att omläggningen från linjelagd till anropstyrd trafik sker 
först i slutet av 2021 eller i början av 2022.  

Johanna Mathson SL 

Information 

Att äta tillsammans på Himmel & Pannkaka 

Varje tisdag och torsdag kan alla som känner för att  äta lunch tillsam-
mans med andra, göra det vid kompisbordet i restaurangen. Vid bordet 
sätter vi oss som vill ha sällskap. Här är det två dagar i veckan en person 
från PRO eller SPF. Kompisbordet startar  den 16 september. 

Kompisbordet är ett initiativ av föreningen Gemenskap i Väsby .  

Gemenskap i Väsby ordnar också på kvällstid den 23 september, 4 no-
vember och 15 december en god och prisvärd middag med trevlig under-
hållning på restaurangen. 

Hans Mohlin  
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PRO har mottagit Tack för uppvaktningen från följande jubilarer 

Marjeta Kågren 
Margareta Jonsson 
Agneta Ekroth 
Astmy Spinnars 
Ann-Louise Illes 
Bengt Nilsson 

Inger Antonsson 
Hasan Jawad 
Siv Skarp 
Kerstin Kery 
Lena Bergsten 
Maj-Britt Åbb 

Lillemor Palmgren 
Signhild Nilsson 
Ann-Mari Svärdh 
Ing-Britt Duvert 
Mary-Anne Jonsson  
Ralf Finskas  

Tid/

Dag 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Fm    

09-12 

 

Gympa 

 

 

 

Boule 

Litteratur 

Bowling 

Släkt-
forskning 

Boule 
Målning 

Prome-
nader 

Mobil-
tjänster 

 

Boule 

Qi gong 

Qi gong 

MMM 

Boule  

Målning 

Linedance 

Linedance 

 

 

Boule 

 

 

 

Boule 

 

 

 

Boule 

Lunch 

12-13 

Boule Målning 
Boule 

Boule Målning 
Boule 

Boule Boule Boule 

Em    

13-18 

 Kortspel Handar-
bete 

Mattcur-
ling 

Pingis 

Spanska 

Äta till-
sammans 

   Musikcafé 

Veckoschema 
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Augusti 
24 Medlemsmöte (sid 2) 
26 Vandring Ingegerdsleden (sid 11) 
27 Slagrutekurs (sid 12) 
31 Äta tillsammans  på Restaurang (sid 9) 

September 
  2 Stadsvandring på Söder (sid 10) 
  7 Flyttfåglar vid Fysingen  (sid 10) 
10 Utflykt till Runsa skeppssättning (sid 12) 
13 Höstsoppa på Smedby Koloniområde (sid 10) 
14 Resa till Blaxsta Vingård  (sid 15) 
16 Kulturvandring på Östermalm (sid 11) 
22 PROs Nationella Friluftsdag (sid 17) 
23 Vandring Sju riddares träsk (sid 11) 
28 Medlemsmöte (sid 2) 
28 Äta tillsammans  på Restaurang (sid 9) 
Oktober 
  5 Författarresa med Rosella  (sid 14) 
16 Öppet Hus (sid 17) 
19 Medlemsmöte (sid 2) 
23 Hjalmars Julspektakel  (sid 16) 
26 Äta tillsammans  på Restaurang (sid 9) 
November 
  3 Besök på Bellmanhuset (sid 13) 
10 Arlanda Flygssamlingar (sid 13) 
23 Medlemsmöte (sid 2) 
30 Äta tillsammans  på Restaurang (sid 9) 
December 
10 Julbord på Scandic Blue Hotel (sid 16) 
14 Medlemsmöte (sid 2) 

De aktiviteter, som re-
gelbundet återkommer 
varje eller varannan 
vecka under hösten, 
redovisas av utrym-
messkäl inte i Kalen-
dariet. 

 

Beskrivning av dem 
med tider, startdatum, 
lokaler m.m. framgår av 
sidorna 4 - 9.  

 

Se också veckoschemat 
på motstående sida. 

Kalendarium 

 

 

Nya 

  i  

styrelsen 

     

 

 

     Ulla Brockman     Kassör             Peter Falk Ledamot 
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Föreningslokalen Karlsro 
Expeditionen: Besök efter kon-
takt med  Medlemsansvarig. 
 

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 
 

Facebook 
PRO Väsby 
 

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 

Styrelsen 

Ordförande  
Hans Mohlin   072-399 88 56  
mail: hans.mohlin@telia.com 
 
Kassör  
Ulla Brockman  073-945 44 02   
mail: ullbro@gmail.com 
 
Sekreterare   
Maria Duran   070-773 97 98  
mail: liadur@hotmail.com 
x 
Studieorganisatör och Vice ordförande 
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 
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

