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INFOBLAD                                                                    

STORVRETA                            Februari 2021              
EN FÖRENING I TIDEN NÄRA DIG 

Hej Alla medlemmar i PRO Storvreta.    

Efter att ha varit ordförande i PRO Storvreta i drygt 6 år så har jag nu 

bestämt mig för att inte ställa upp till omval. Det har varit en mycket 

lärorik och spännande tid men nu har jag kommit fram till att lämna över 

till någon annan att överta ordförandeskapet. Jag avgår den 1 mars och jag 

vill framföra mitt varma TACK till alla medlemmar och förtroendevalda 

Ingegerd Wåhlin    som stöttat mig under ordförandetiden. Jag önskar föreningen all lycka i 

/Ordförande/         framtiden och att pandemin försvinner så vi kan träffas under normala    

           former framöver. Hälsningar Ingegerd Wåhlin                        

Vaccination.  Styrelsen har bearbetat olika kanaler inom PRO;s organisation beträffande 

hur och var vi inom +65;års gruppen skall vaccineras. Vi har tagit upp frågan den vägen när 

det är många föreningar inom PRO vars medlemmar samt övriga äldre på olika orter som 

berörs. Vi är tveksamma vilken effekt det kan få, om vi alla måste ta oss in till Uppsala eller 

andra centralorter för att bli vaccinerade.  Alla i den här gruppen kommer att få ett brev som 

anger var och när du skall vaccineras.                                                        

Medlemsavgifter. Det har visat sig att vissa har erhållit felaktig information om hur 

avgiften skall betalas in. Ni som normalt betalar via bankgiro och erhållit följande uppgift på 

talongen ”Denna faktura betalas med Autogiro”. Se upp, detta är en felaktig notering! Har ni 

inte anmält att betalningen ska betalas via autogiro, glöm vad som står på talongen och betala 

som vanligt till PRO;s bankgiro. Ni som normalt betalar medlemsavgiften via autogiro men 

saknar text om att den kommer att regleras via Autogiro, vänta med betalning för att se om 

medlemsavgiften har reglerats från ditt bankkonto.                                                                                                         

Försäkringar. Som medlem är du från den 1 Januari 2021 försäkrad via vår 

samlingsförsäkring i Folksam. Det är en Deltagarolycksfallsförsäkring som gäller när Du 

deltar i PRO;s verksamhet, vid färd till- och från aktiviteten samt när Du deltar i resa 

arrangerad av PRO. Som förtroendevald eller utsedd av styrelsen är du också försäkrad via 

en Organisationsförsäkring. Denna försäkring gäller även för egendom m.m.  

Medlemsförsäkringar PRO. Tillsammans med Folksam arbetar PRO för 

att utforma försäkringar vilka är anpassade till oss PRO medlemmar. Det skall 

vara bra försäkringar till rimliga kostnader så att vi känner oss trygga också 

efter pensionsdagen. Försäkringarna det gäller är PRO Hemförsäkring, PRO 

Medlemsbarn (inkl. barnbarn), PRO Sjukförsäkring 60+ samt PRO Olycksfall 60+.      

Samlar du dina försäkringar hos Folksam får du 10% rabatt på bilförsäkringen samt på båten, 

husbilen, hunden, katten, fritidshuset. Undersök med Folksam om du kan sänka dina 

nuvarande kostnader för försäkringar. Folksam svarar på dina frågor på telefon 0771-

950 950. Du kan också gå in på folksam.se/pro för att se villkoren för olika försäkringar. 

http://www.pro.se/storvreta
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Funderingar över året 2020 

 

Ett märkligt år 2020 med en isolering som ingen hade kunnat föreställa sig. 

Det fina program som tagits fram föll som en gråsten till havets botten, och endast en skärva 

blev kvar. 

Januari tog sin början med rykten om ett otäckt virus från öster. 

Men vem kunde ana vilka dimensioner detta virus skulle föra med sig.  

Så en aning blåögda, presenterar styrelsen hela vårens program för 

medlemmarna i en kavalkad på Trivselträffen i Januari. 

Alla var glada, ett nytt år, så trevligt, snart har vi vår igen och blir sommaren solig och varm 

tro? 

Den 13/2 åker styrelsen till Gysinge för att prata nya idéer, Vi åkte i väg i en frusen vintersol, 

där frosten låg över de öppna vidderna och där gran och tall tagit på sig sin gråvita kappa. 

Vi åkte över broarna där den forsande älven tog sig fram, och så var vi framme vid målet. 

Allt medan idéerna stöttes och blöttes närmade sig pandemin vårt land och i våra tankar och i 

pausdiskussionerna. Vad skulle hända?  För precis 100 år sen hade Spanskasjukan brutit ut i 

Sverige! Hur gjorde man då? 

Viruset kom allt närmare vårt land, människor dog, i vecka 13 bestämde styrelsen att stänga 

ned allt, enligt de restriktioner som kommit fram. Nu var det 2 meters regeln som 

gällde och vi fick instruktioner om hur vi tvättar händerna och desinficera oss,   

70+ Akta er. Hjälp! Skräckrapporter från äldreboenden. Frågor, kan vi handla, 

kramar var inte att tänka på, barnbarn och barn, grannar och vänner, 2 meters regeln,             

2 meters regeln! Va! hostar Du … ta en test, antikroppar jaha... Flock immunitet, så han 

pratar Tegnell, munskydd då??? Ja vad då, törs man gå till Vårdcentralen? Har Du feber 

snuva då. Jaha, ok, gå in då. Tänk på reglerna. 

Våren kommer och nu kommer Månads Bladet, och vi går frågepromenader med GPS -ens 

hjälp. Att sjunga ute är kul, känns nästan som vanligt. 
 

…Sommar, Sommar, sommar vist är det ändå mycket vi kan glädjas åt. Om 

vi ser till vår egen lilla vrå av världen, Storvreta. Många av oss har en 

trädgård att påta och lukta i och titta på fågelungar som prövar sina vingar 

och flyger genom vattnet från fontänen. Vi kan ta vår bil till landet, gå på 

promenader träffas med en kaffekorg om än med avstånd medan solen lyser 

och det är varmt och skönt, tänk, då försvinner tankar på eländet. 
 

Sommarvärmen håller i sig in i hösten vi lever med nya rutiner. Några tappra träffas och 

spelar boule eller i vincirkeln med avstånd och rätt tillåtet antal. 

Men ilska börjar sprida, sig folk börjar lessna, black fredag, handla julklappar, till fjällen i 

jul. Men håll ut då. En andra våg är här. Men hoppet finns i fjärran, 4 olika vaccin är på gång. 

Hur 2021 kommer att se ut?  Ja vi springer nog till vaccinationen. Vaccinet som på rekordtid 

tagits fram, vissa tvekar men vad har man att välja på, pest eller kolera, ja man vill inte ha 

något av dessa. Visste ni att 1853 gick koleran i Uppsala och då fanns det också 

skarpa restriktioner. 

Alla längtar efter att få träffas igen som vanligt. 

Ett år äldre har vi blivit men vi ska väl inte behöva presentera oss igen.  

Nedtecknat av Birgit Ahlgren.  
 

- Har du hört att myggen söker sig till folk med en särskild blodgrupp? 

- Men hur kan de veta vilken blodgrupp det är? 

- De tar stickprov. 

http://www.pro.se/storvreta
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ROCKEN BLIR ETABLERAD I SVERIGE 

Den socialdemokratiska regeringen och myndigheterna i Sverige upplevde 

Radio Nord som en provokation redan från det att Kotschack i 

november 1959 första gången presenterade sina planer på att bryta 

radiomonopolet. En rad olika åtgärder vidtogs för att försöka stoppa 

projektet. Presumtiva annonsörer skrämdes bort med hot om repressalier av olika 

slag. Sveriges Radio tilldelades skyndsamt extra anslag för att omedelbart kunna börja med 

vad man kallade Melodiradio, där en musikunderhållning som tidigare ansetts otänkbar 

plötsligt tilläts breda ut sig över programtablåerna. Tillkomsten av dagens Sveriges Radio 

P3 påskyndades genom konkurrensen från Radio Nord, som också kom att inspirera Sveriges 

Radio till tätare nyhetssändningar och fler sportnyheter. 

Rocken bli etablerad i Sverige. Även Sveriges Radio, som 

ansågs vara ganska långsamma på nya trender, satte igång 

programmet spisarparty, som spelade ”delvis Presley, 

delvis Jazz”. I samma veva började tidiga svenska 

rockpionjärer att spelas på radionätet. Till exempel kunde 

Little Gerhard, Boris och Ragge höras regelbundet på radio 

samt synas på galor. Vid den här tiden var fortfarande 

termen ”rock” inte riktigt etablerad i Sverige, och många 

var osäkra på vad som faktiskt var rock och inte. Det här skulle dock komma att ändras 

ganska snabbt. Under 60-talet kom sedan svenska stjärnor som Jerry Williams och The 

Violents. Jimi Hendrix var samtidigt en av de artister som började bli riktigt stora i Sverige, 

och hans spelning på Gröna Lund 1968 anses av många vara legendarisk. 

 

STORVRETABYGDEN. Vi fortsätter och saxar lite ur boken Storvretabygden så att 

vi lära oss Storvretas historia. 

Storvreta ligger i gränslandet mellan Uppsalaslätten och den milsvida skogsbygden. Detta 

läge ger oss tillgång till natur- och kulturupplevelser av skilda landskapstyper. Utom slätten 

och skogen tillkommer dalgången utefter Fyrisån som just i denna del av åns lopp bjuder en 

särpräglad och intressant miljö med få motsvarigheter i Uppland. I denna gamla kulturbygd 

är natur- och kulturlandskapen väl invävda i varandra. Allt ifrån den första invandringen har 

de naturliga förutsättningarna varit goda för odling och bebyggelse och sedermera för 

samhälls-bildningen. På frågan varför Storvreta samhälle ligger just här, kan man läsa 

följande svar. Den naturliga springkällan som förut fanns här måste haft stor betydelse för 

människor i trakten redan från urminnes tid. Till den uppenbara praktiska nytta källan 

innebar kan också i denna naturföreteelse ha legat en mystisk dragningskraft. Det är inte 

osannolikt att by bildningen skedde nedanför denna källa just för källans skull. På detta enkla 

sätt fick byborna tillgång till dricksvatten och kanske 

hoppades man också därigenom på gudarnas bevågenhet. 

Källan finns upptagen på 1763 års storskiftes karta. Den 

låg i nordöstra hörnet av det markområde som senare 

blev tomten Ärentunavägen 15. Nästa steg i samhällets 

utveckling kom på 1870-talet då järnvägsingenjörer 

planerade järnvägens sträckning och stationernas 

placering. 

http://www.pro.se/storvreta
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Erlander_III
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio%C3%A5ret_1959
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monopol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Radio
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melodiradio
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Radio_P3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Radio_P3


 

PRO Storvreta             www.pro.se/storvreta             Facebook: PRO Storvreta             E-post: storvreta@pro.se 

Vad är det för träd? 
Utan löv kan det vara lite svårare att känna igen 

rönnen, aspen och eken.  

Eller förresten eken har ju en ganska 

karakteristisk form, i alla fall de stora 

ekarna. Och björken är ju också ganska lätt att 

känna igen på stammen. Men hur är det med de 

andra?                     

Har du tittat närmare på trädens knoppar någon 

gång? Testa så får du se, det är faktiskt ganska 

spännande. Nästa års knoppar bildas redan på 

sommaren. I dem finns det som ska bli nya blad   Vackra vinterträd, men vad är det för sort?                     

och blommor till våren.                                                        

Lär du dig knopparna på de vanligaste träden så blir träden lätta att känna igen även på 

vintern. För alla knoppar ser olika ut. Asken, som tappar sina blad först på hösten och får 

blad sist på våren, har stora kolsvarta knoppar. Lind har runda knoppar som är alldeles röda 

och alens knoppar är violetta. Rönnen har knoppar som är ludna, för att skydda mot kylan.  

 

Ask, foto: Botaurus, Wikimedia commons. Lind, foto: Sten Porse, Wikimedia commons. Al, foto: MüBe, Wikimedia 

commons. Rönn, foto: Botaurus, Wikimedia commons. 

På en fullsatt buss i Köpenhamn kommer en stor kraftig svensk och ställer sig på en dansk mans fot 

och dennes liktorn.  Dansken säger: - Gå af tån! 

- Go'afton, säger svensken och lyfter på hatten.                           

- Gå af tån, for helvidde! Svensken ser nu ut som ett frågetecken. ... ... ... 

- HAN STÅR PÅ MAJ!                                             

Då säger svensken: - Det gör den på mig med, men inte fan gormar jag för det!! 
 

 Klubbrabatten. Du som önskar ett rabatthäfte kan 

beställa det av Ulf Lindberg tel. 0706- 45 08 88.   Kostnaden 

på 200kr betalas in på bankgiro 411-0813 alt. Swish 123 566 

48 91. 

Vilket ord blev det?                                           

Stryk fem tecken i nedanstående rad så att de återstående bokstäverna 

utan att ändra ordningsföljden, bildar ett vanligt svenskt ord."                       

C F I E T M T R E O C N K E E R N                   
Tag bort F – E – M   T – E – C – K – E – N. 

Då får du CITRONER. 

http://www.pro.se/storvreta

