
 

 

 

 

Upplands Väsby 

MEDLEMSBLADET 

Sommaren 2019 

 



 

Tisdagen den 28 maj 

Upplev det glada 60-talet igen.  

Underhållning i Scenrummet med Johnny Duvert, 

Sveriges Roy Orbison. Därefter trevlig samvaro med 

information, kaffeservering och lotterier i Matsalen.  

 

Höstens medlemsmöten 

20 augusti 

24 september 

22 oktober 

19 november  Höstmöte (gratis inträde) 

26 november  Entusiasternas eftermiddag 

17 december 

Detaljerade uppgifter om artister, föredragshållare m.m. presenteras i Höst-

programmet som kommer ut i början av augusti. 

Omslagsbild: Mölkky vid Karlsro, Hans  Mohlin 

 

Medlemsmöten 

Alltid kl. 14 - 16 och i Messingen 

Inträde: 40 kr. Ingen föranmälan behövs.! 

Tisdagen den 18 juni kl. 13.00 

Årets kaffekalas i Karlsro 

Allsång  lotterier, Mölkky m.m. 

Fri entré 



Ordförande har ordet 

Det känns härligt att kunna presentera ett sommarprogram som 

har fler resor, utflykter och aktiviteter än något tidigare som-

marprogram. Jag är säker på att alla kan finna något att delta i. 

Många av aktiviteterna har vi i Karlsroparken, d.v.s. gamla 

tomten till Karlsro. Karlsro är navet i det vi gör i sommar. 

Du känner igen flera av aktiviteterna – linedance, Qi gong, seniorgymnastik, 

boule, etc. Det blir också Sommarcaféer och Grillkvällar. Till Sommar-

caféerna har jag bjudit in de personer som Vänner i Väsby går ut med på pro-

menader. Passar säkert inte vid alla promenader men förhoppningsvis vid en 

del. Här kan vi göra en insats och knyta nya kontakter. 

En aktivitet som du absolut inte får missa är årets Kaffekalas den 18 juni. Vi 

minns alla vårt Kaffekalas 2017 vid Gula Villan då föreningen fyllde 65 år. 

Och ingen av de 170 som var med vid invigningen av Karlsroparken kan väl 

glömma det Kaffekalaset som vi hade 2018. I sommar tänker vi komplettera 

kaffedrickandet med  allsång och Mölkkyspel. Vädret blir säkert lika varmt 

och vackert som förra året.  Har du lust så hjälp till med kaffekokningen. 

Kanske har just du en vän, en granne eller någon i din bekantskapskrets som 

du vet skulle må bra av att komma ut och ”träffa lite folk”. Inget märkvär-

digt, bara prata lite, kanske över en kopp kaffe. Gör slag i saken nu i sommar 

och kontakta personen och kom till Karlsro.  

PRO, SPF, Röda Korset, Svenska kyrkan, Kommunen med flera i Väsby 

samverkar sedan våren i Tillsammans mot ensamheten. Vår erfarenhet av, 

hur vi lyckats med att fånga upp ensamma och kanske få med dem på aktivi-

teter under sommaren, kan bli värdefull kunskap i höstens projektarbete. 

Du märker när du kommer till Karlsro att våra tre konstgrupper visar sina 

tavlor i husets bottenvåning. Vad kan vara bättre än att kombinera en fika-

stund med konst? Kom förbi och titta in! 

Under sommaren har du också möjlighet att fotografera eller måla av Karlsro 

för att delta i tävlingen Bästa bild på Karlsro. Under samma tid kan du också 

skriva texten till tävlingen Karlsrosången. Segrarna utses i september. 

Jag hoppas vi ses på någon resa, utflykt eller annan aktivitet i sommar. 

Hans Mohlin 



Sommaraktiviteter i Karlsros trädgård 

Allt beror naturligtvis på vad vädret tillåter eftersom det är utomhusaktivite-

ter. Håll tummarna för bra väder!  Vid dåligt väder går vi inomhus eller så 

ställer vi in. 

 

Grillkvällar 

Torsdagarna den 6 juni, 27 juni, 11 juli, 
25 juli,  8 augusti  och 22 augusti,  
kl. 16-19.  
Tag med det ni vill grilla samt dryck.  
Grillarna tänds kl. 16. 
Henry  Raak  070-415 45 08 
 
 
Sommarcafé  

Tisdagarna den 18 juni, 2 juli, 16 juli, 30 
juli, 13 augusti och 27 augusti,  
kl. 13-15.  
Social samvaro med en kopp kaffe är ald-
rig fel. Vi bjuder på kaffe och kaka. 
Kerstin Mohlin  08-594 752 35 

 
Linedance 

Torsdagarna 13 juni, 4 juli och 6 augusti 
kl. 11-12.  
Vem har sagt att linedance måste ske in-
omhus? Det går lika bra på våra släta fina 
boulebanor.  
Kom och prova på! 
Kerstin Mohlin  08-594 752 35 

Boule 

Hela sommaren måndagar, onsdagar, tors-
dagar och fredagar kl. 11-13.  
Vi tränar och tävlar. 
Nybörjare är välkomna att prova på! 
Sven-Olof Antonsson  070-621 23 72 



Qi gong 

Torsdagarna den 2 maj, 9 maj, 16 
maj  och 23 maj kl. 10-11.  
Kom och prova på! 
Annika Daag  073-320 05 75 
 
 

Mölkky 

Hela sommaren onsdagar kl. 13-15. 

Start den 8 maj. 
Kom och prova på! 

Henry  Raak  070-415 45 08 

 

 

 

 

Seniorgymnastik 

Måndagarna den 17 juni, 8 juli och 
12 augusti,  kl. 10-11. 

Kom och prova på! 

Inger Antonsson  076-791 83 92 

 

 

 

Akvarellmålning 

Tisdagen den 11 juni, kl. 10-12.  

Kom och prova på! 

Kicki Helge  070-734 86 66 

Känner du för att bara komma och sitta i trädgården en 

stund, kanske läsa en tidning. Gör det. Meningen är ju att 

vi ska ha trevligt och få lite guldkant på sommaren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vackra veteranfordon 

Vi upprepar de senaste årens glada visning av gammal teknik i skön form. 

Lördagen den 15 juni med start kl. 13 

visar vi vid Karlsro upp våra gamla 

klenoder. Vi återkallar minnen från 

den tid då bilarna, motorcyklarna och 

mopparna var nya och ägarna unga 

och vackra. 

Du behöver inte ha någon egen raritet, 

det räcker med att du är intresserad. 

Det är bara att dyka upp.  

Självklart bjuder vi alla på fika med bröd .                                     Välkomna!  

Hans Mohlin 

 

Kurs i Hjärt-Lung-Räddning med Hjärtstartare 

Kursen genomförs i Karlsro måndagen 

den 20 maj med start kl 10.00. 

Instruktörer från Attunda 

Brandkår leder utbildningen. 

Antalet deltagare är begränsat. 

Kursen är avgiftsfri. 

Anmälan Hans Mohlin senast den 15 maj. 

mail: hans.mohlin@telia.com 



Vandring längs Birgittaleden 

Onsdagen den 3 juli kl. 10.00 

Vandring i lugn takt i kuperad terräng längs Birgittaleden 

mellan Bollstanäs skola och Fresta kyrka.  

Samling vid Bollstanäs skola kl. 10.00 (Buss 545) 

Ta med matsäck. 

Anmälan till Vanja Edwinson senast den 1 juli. 

Tel:076-221 00 04  mail: Vanja.edwinson@gmail.com 

 

 

Onsdag den 10 juli kl. 10.00 

Vandring i lugn takt längs Väsbyån söderut genom 

Prästgårdmarken, förbi Hembygdsgården, Åfare och 

Barockparken. 

Samling på Love Almqvists torg, kl 10.00. 

Medtag matsäck. 

Anmälan till Vanja Edwinson senast den 8 juli. 

 

Vandring på Söders höjder 

Onsdagen den 11 september kl.12.00 

Följ med på en promenad från Zinkensdamm till Slussen. 

Vi tittar på hus från 1700- och 1800-talet. Industri- och 

konstnärsmiljöer, och inte minst beundrar vi utsikten från 

Stockholms högsta punkt! Vi fikar när vi känner för det. 

Samling vid Väsby station kl 12.00. 

Anmälan till Birgitta Engstrand senast den 5 september. 

Tel: 070-375 65 29,  mail: birgitta.a.engstrand@gmail.com 

mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
mailto:birgitta.a.engstrand@gmail.com


 Handikappresa till Ultuna onsdagen den 29 maj 

För dig som inte kan åka med på 
våra ordinarie resor eller kan 
åka kommunalt, erbjuder vi en 
tur till Ultuna matverkstad med 
specialbuss.  

Bussen kan ta max 6 rullstolar 
men ytterligare ca 10-15 perso-
ner.  Medhjälpare  väljer man 
själv och de får också åka med. 

På Ultuna matverkstad äter vi 
lunch bestående av god, välla-
gad husmanskost. Hemkomst ca kl. 15. 

Samling kl. 09.45 vid Dragonvägen 86, Väsby Centrums utgången vid Café 
Astrid. 

Resan är kostnadsfri. 

Anmälan senast den 20 maj till Ann-Mari Rosén, tel. 070-265 01 54 eller 

Gunilla Nordqvist , tel. 070-686 87 22.  

Kostnadsfri dator-utbildning 

Under v 28, 29 och 30 anordnar Upplands Väsby kommun tillsammans 

med PRO och SPF dator-utbildning för pensionärer. Utbildningen pågår un-

der 5 dagar och är anpassad efter deltagarnas vana vid datorer. Utbildningen 

är kostnadsfri och datorer finns i salarna. Egna datorer kan också användas. 

Du kan själv påverka kursens innehåll! 

Utbildningen sker i kommunens lokaler Anton Tamms väg 1. Du kan välja 

vecka och om du vill gå mellan kl. 09-12 eller kl. 13-16. Handledarna är 

kunniga gymnasieungdomar från Upplands Väsby. 

Anmälan (namn och tel.nr.) görs till Hans Mohlin.   

Tel. 073-720 12 96; mail: hans.mohlin@telia.com. 

Sista anmälningsdag är den 21 maj. 

Efteranmälningar till eventuella restplatser kan göras fram t.o.m. 1 juli. 



Musikskådespel på  Wira Bruk lördagen den 6 juli 

I detta musikskådespel får 
vi följa med in i 1700-talets 
Wira Bruks bybors tillvaro, 
se deras vardagliga slit i 
sina arbeten och med famil-
jen. Vi får lära känna byns 
överhuvud Daniel och hans 
vapendragare Nils och se 
hur de smider både stora 
och små planer för att för-
bättra bybornas tillvaro. 
Självklart blir det inte alltid 
som man har tänkt sig.  

Kärleken går inte att styra över och högre makter har oftast andra planer. 
Wira Spelen innehåller allt ifrån glädje, sorg och spänning till romantik och 
humor. Ett fängslande Musikskådespel för alla generationer och åldrar. 

Sitt idylliska utseende till trots var Wira Bruk under Sveriges stormaktstid 
landets främsta vapensmedja. Bruket har en historia som sträcker sig ända 
tillbaka till omkring år 1630 då Claes Fleming, en av stormaktstidens bety-
delsefulla maktmän, startade smidesverksamhet här.  

På 1700-talet var Wira Bruk en av landets viktigaste och främsta vapen-
smedja. Wira Bruk levde under denna tid gott på närliggande krig och oro-
ligheter. Liksom alla andra byar påverkades Wira Bruk av upplysningens och 
romantikens strömmar. Idéer kom och gick, men när krigen blev allt kortare 
och färre sjönk Wira in i glömskan. Då som nu blev unga flickor och pojkar 
kära i varandra, och än idag slås höet med liar. Det var dessa små världs-
omfattande tilldragelser som la grunden för spelen och mycket från vår pjäs 
är hämtat från historiskt riktiga källor.  

Pris: 350 kr  

I priset ingår bussresa  tur och retur och inträde till Wiraspelen. 

Medtag matsäck, kläder efter väder och sittunderlag.  

Wiraspelen spelas i alla väder utom åskväder. 

Samling 12.45. Avresa från Väsby station med buss kl. 13.00. 

Anmälan senast den 20 juni till Teresa Gabrielsson. 

Tel: 070-928 06 24;  mail: teresagabrielsson@icloud.com  

tel:%20+46709280624


Boule 2000 år 2019 

Än en gång håller PRO Väsby 

Bouleförening i trådarna för 

Boule 2000, en veterantävling 

för dam- och herrlag som tra-

ditionsenligt äger rum på vå-

ren och hösten i några av 

Stockholms centrala och 

norra förorter.  

Årets version omfattar 18 lag 

från 7 föreningar, fördelat på 

dam- och herrserie. Nytt för i 

år är att vissa lag är mixade, detta för att så många som möjligt ska få chan-

sen att spela. Tävlingen spelas som en grundserie med borta- och hemma-

möten (2-3 matcher/möte).  

Finalspelet äger rum i parken 

vid Karlsro, Bills Backe 4, 

Upplands Väsby, den 17 sep-

tember med start kl. 10.00. 

Avslutningstiden är svår att 

sätta, då spelomgångarna inte 

spelas på tid i år. Information 

under seriens gång kommer 

att läggas in på föreningens 

hemsida. 

 

Text och bild: Malena Kelter 

Gammal kärlek rostar aldrig 

Den gamle mannen på ålderdomshemmet fick en fråga av vårdbiträdet: 

- Du kallar fortfarande din fru älskling, sockertopp och min pärla? Vad är 

hemligheten med att bevara sin kärlek efter hela 70 år? 



Skördefest på Åland den 21 september 2019 

Avresa från Upplands 
Väsby station kl. 07.00. 
Åter ca kl. 21. 

Pris: 880 kr/person 

I priset ingår:  Bussresa, 
båtresa Kapellskär-Marie-
hamn t/r, brunch på m/s 
Rosella på utresan, guide 
på Åland, bistro buffé 
inklusive vin/öl/läsk och 
kaffe på hemresan. 

Övrigt: Valuta på Åland är euro, vissa gårdar tar kort, dock ej swish.  

Anmälan  till Eva-Britt Änggård senast den 10 augusti. 

Tel: 073-982 00 53. 

Pengarna sätts in på pg 731924-7. 

 

Russindisco den 17 maj på Messingen 

Varför kallas det Russindisco? Jo, för det är för personer som är 50+.  

De är söta på insidan men börjar bli rynkiga och skrynkliga på utsidan.  

 

En fartfylld kväll på Messingen! Bakom 
skivspelarna står Madelein Månsson - DJ 
Gloria, 75 år fyllda och Sveriges förmod-
ligen äldsta kvinnliga DJ. Kom och dansa 
till rolig och härlig musik från 50-talet till 
idag – disco, rock, latin, bugg, soul med 
kortare "avbrott" för styrdans och en och 
annan tryckare.  

Under kvällen blir det också 
dansuppvisning med PROs 
linedancegrupp Restless Legs. 
Scenrummet öppnar kl. 18.00. 

Servering från Tornvillan med barmeny med öl, vin och tilltugg. 



Lite  om Qi gong 

Vi har intervjuat Annika Daag 

som leder våra två Qi gonggrup-

per i PRO. 

När kom du i kontakt med Qi 

gong första gången?  

Det var i januari 2007, jag hade 

fått tips av vår massör på jobbet, 

när jag anmälde mig till en kurs i Jichugong enligt Biyn-skolan. 

Vad fick dig att fastna för Qi gong? 

Hela kroppen får en genomkörare på ett mjukt sätt. När man blir guidad 

från skivan går det att slappna av, slippa tänka och samtidigt få en form av 

meditation. 

Utövar du Qi gong varje dag? 

De första åren gjorde jag rörelserna varje morgon innan jobbet- det hjälpte 

mig även i min sorgeprocess efter att vår son dog 2007. Nu blir det oftast tre 

gånger i veckan i samband med grupperna som jag leder. På sommaren är 

vi ett gäng damer som utför Qi gong utomhus i Hälsingland. 

Vet du om några kändisar som utövar Qi gong? 

Marie Bergman är mycket aktiv och deltar i föreningen med att skapa musik. 

 



Vilka passar Qi gong för? 
Alla som är intresserade... de yngre föredrar antagligen mer hårdför trä-
ning. 

Måste man ha särskilda kläder när man utövar qi gong?  
Nej inga speciella kläder men bra dock med mjuka skor eller helst i strump-
lästen inne eller barfota utomhus. 

Finns olika typer av qi gong? Vilken utövar du? 
Ja, Senior Qi Gong ibland Jiuchigong. 

Vet du om det är medicinskt belagt att Qi gong är bra för något speciellt? 
Kroppen blir rörligare på ett mjukt sätt. Har du svårt för vissa rörelser stå-
ende kan du göra dem sittande. Vid regelbunden träning motverkar det sjuk-
domar och främjar hälsan. 

Under maj månad kommer vi att ha Qi gong i trädgården i Karlsro. Varför 
inte prova på denna sköna träningsform? Datum hittar man under sommar-
aktiviteterna. 

 

Lite fakta om Qi gong 

Qi gong kan översättas som "Qiövning" eller 
"rörelse av Qi". Metoden består av mental kon-
centration, enkla rörelser och andning för att 
förbättra cirkulationen av energi i kroppen. Qi 
gong utvecklades i Kina som en av fem huvud-
metoder inom traditionell kinesisk medi-
cin med syfte att förebygga samt behandla 
sjukdomar. Kinas filosofiska och andliga tra-
ditioner samt kampkonst har också bidragit till 
qigongens utveckling. 

Historia 

Tidiga former av Qi gong finns nedskrivna sedan minst 2300 år tillbaka i 
kinesiska klassiker som innehåller träningsråd i ämnet. Qi gong kallades 
då neigong eller daoyin. Det finns även ett flertal daoistiska texter som inne-
håller referenser till Qi gong både från 300-talet och 500-talet f. Kr.  Histo-
riskt förmedlades Qi gongen inom familjen eller mellan lärare och elev och 
hölls till stor del hemlig.  (Material från Wikipedia). 

Text och bild: Kerstin Mohlin och Wikipedia. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Qi


 

Valet till EU- Parlamentet ge-
nomförs under maj månad i alla 
unionens länder men varje land 
bestämmer själv hur detta val 
ska organiseras. 

 
Via vårt nordiska samverkans-
organ, Nordiska Samarbetskom-
mittén, är PRO medlem i ”AGE 
Platforme Europé”, en europe-
isk paraplyorganisation av pens-
ionärs – och seniororganisationer. AGE Platforme har inför valet gjort en 
extra satsning på att engagera medlemsorganisationerna i olika valaktiviteter.  

I år är det många som anser att valet är särskilt viktigt mot bakgrund av vad 
som händer i många EU länder. AGE lyfter också fram att makten för EU- 
Parlamentet har ökat över åren. Det har förvandlats från en mer konsultativ 
församling till ett riktigt parlament med lagstiftningsmakt. Följande punkter 
kan sammanfatta denna makt. 

 Lagstiftningen i form av direktiv och förordningar 

 Budgetmakt. Budgeten beslutas gemensamt av parlamentet och Mi-
nisterrådet 

 Tillsynsmakt. Parlamentet utövar tillsyn över alla EU:s institutioner. 
Det kan godkänna eller avvisa nomineringar av kommissionärer och i 
slutändan få hela kommissionen att avgå. 

 Egna resolutioner, där man efterfrågar särskilda lagstiftningsinsatser 
eller tar ställning i frågor där parlamentet inte har beslutanderätt. 
Dessa ställningstaganden har i första hand betydelse för att markera 
parlamentets inställning. 

Det är viktigt att du röstar!! 

Valet till EU-parlamentet genomförs söndagen den 26 maj i Sverige. I Upp-

lands Väsby startar förtidsröstningen redan den 8 maj. Det finns en röst-

ningslokal i Väsby Centrum och en röstningslokal vid Väsby station, som är 

öppna ända fram till valdagen 



Många av de beslut som fattas av EU, gäller såväl ministerråd som parla-
ment, har betydelse för de nationella parlamenten. Varje land i EU och även 
länder med särskilda avtal med unionen, måste ta hänsyn till vad EU beslutat 
om och anpassa sin lagstiftning efter detta.. 

Varför är valet särskilt viktigt i detta år. Samtidigt med den ökande makten 
för parlamentet, skärps också de politiska konflikterna. Högernationalistiska 
krafter vill beskära den positiva roll EU kan spela för att skapa mer jämlika 
villkor inom och mellan nationerna i unionen. EU är inte längre endast en 
marknad för varor, tjänster, arbetskraft och kapital, utan strävar även efter att 
förbättra levnadsvillkoren för invånarna i unionen. Grunden för det nya sam-
arbetet benämns den sociala pelaren. Denna syftar inte till att ersätta med-
lemsländernas olika system för social välfärd. Tanken är istället att länderna, 
genom årliga jämförelser med varandra, ska utveckla och förbättra med-
borgarnas sociala trygghet.  

Texten tagen från PROs hemsida. 

Kerstin Mohlin 

Med varandra, för varandra 

I sommar kommer vi att ha 6 Grillkvällar och 6 Sommarcaféer. 

Vi kan då behöva hjälpas åt med att ställa ut bord och stolar.  

Kaffekokning och framdukning vid Kaffekalaset och övriga 

Sommarcaféer behöver också flera hjälpande händer. 

Har du möjlighet och lust så kom en halvtimme innan. 

Styrelsen 

 



Besök på Flygvapenmuseet i Linköping och Löfstad slott 

Tidigt på morgonen den 11 april 

klev vi ombord på vår buss till Lin-

köping. När vi passerat Södertälje 

blev vi överraskade av att det hade 

snöat söderöver. Nåväl, vad gjorde 

det! Vi satt ju varmt och gott i bus-

sen. 

 

Första stoppet blev välsmakande kaffe och smörgås på Stavsjö krog och café. 

Sen till Linköpings Flygvapenmuseum.  

På museet mottogs vi av våra guider. 

På ett mycket kunnigt sätt berättade 

de att de första flygplanen i Sverige 

ägdes av adelsfamiljer.  De två första 

planen som Svenska armén ägde 

köptes in på 1920-talet med medel  

som skänktes till staten. Flygvapnet 

bildades 1926. Under 1930– och 

1940-talet gjorde man en storsatsning 

på flygvapnet och startade tillverk-

ning en av flygplan i Linköping. 

Vi såg många modernare stridsplan, Flygande tunna, Lansen, Draken,  m. fl. 

Det som slog oss var att planen var så små i början. 

Vi såg även resterna av den DC3:a som sköts ner av ryssarna och som under 

lång tid låg på havsbotten strax utanför Gotland. 

Efter en god lunch på museet for vi vidare till Löfstads slott, som ägts av fa-

miljen Piper,  von Fersen, Lilja. (Samma familj,  då arvet även gått på den 

kvinnliga sidan). Sista ättlingen  Emily Piper dog 1926. Hon fick inga barn 

och  i sitt testamente  gav hon slottet till Östergötlands museum. Slottet är 

bevarat  precis som det var 1926 med möbler,  tavlor och allt. 

Det var stor skillnad på högadel och övrigt folk på den här tiden. Guiden be-

rättade att när grevinnan fyllde 60 år lät hon sig fotograferas med slottets  



personal. Det var 130 personer. 

Jämför det med dagens hemtjänst 

- där är det tvärtom. 

Interiören var elegant. En salong 

för herrarna med cigarrbord och 

diverse spel och en salong för da-

merna med släktporträtt på väg-

garna. Bibliotek med en stor sam-

ling böcker och kontor.  

Guiden berättade att när greven hade skrivit post, lades det ner i en låda på 

skrivbordet framför honom. En betjänt uppmärksammades och han gick och 

ringde postkontoret i Kimsta 5 km bort. Postkontoret skickade ett barn att 

hämta posten och ge det till postmästaren för leverans. En sträcka på 1 mil. 

Det här skedde tre gånger om dagen. 

Något för Post Nord att ta efter? 

Text och bild: Kerstin Mohlin 

Bästa bild på Karlsro och Karlsrosången 

Under sommaren har du möjlighet att fotografera eller måla av Karlsro för 

att delta i tävlingen Bästa bild på Karlsro. 

Under samma tid kan du också skriva texten till ditt bidrag till tävlingen 

Karlsrosången.   

Bidragen ska lämnas senast  1 september till Hans Mohlin. 

Segrarna utses vid Medlemsmötet 24 september! 



Nya styrelseledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

Studieorganisatör      Ledamot 

Birgitta Engstrand                      Anders  Blomqvist 

 

PRO Upplands Väsby har mottagit ”Tack för uppvaktningen” från följande 

jubilarer: 

 

 

Ing-Britt Andersson 

Kerstin Andersson 

Bengt Bjurman 

Gillis Eriksson 

Hilding Eriksson 

Inga-Lill Eriksson 

Anna-Lisa Hammar 

Ruth Hedberg 

Karin Hedin 

Per-Gunnar Henriksson  

Gunvor Holmqvist 

Seved Jönsson 

Britt-Mari Karlsson 

Göran Karlsson 

Anna Löfqvist 

Hans Mohlin 

Yvonne Schillerström 

Ing-Britt Sollner 

Raimo Tuukkanen 
Alf Wiberg  



Kalendarium 

Maj 

  9  Qi gong kl. 10-11 
  9  Utflykt till Wenngarn kl. 09.45 
16  Qi gong kl. 10-11 
17  Russindisko i Messingen kl. 18 
20  Kurs Hjärt-Lung-Räddning kl. 10.00-12.30 (anmälan senast15 maj) 
21 Sista anmälningsdag till Kostnadsfri dator-utbildning (v 28, 29, 30) 
23  Qi gong kl. 10-11 
28  Medlemsmöte i Messingen kl. 14-16 
29  Handikappresa till Ultuna kl. 09.45 (anmälan senast  20 maj) 
 
Juni 
  6 Grillkväll kl. 16-19 
11 Akvarellmålning kl. 10-12 
13 Linedance kl. 11-12 
15 Vackra veteranfordon kl. 13-15 
17 Seniorgymnastik kl. 10-11 
18 Sommarens Kaffekalas kl. 13-15 
27 Grillkväll kl. 16-19 
 

Juli 
  2 Sommarcafé kl.  13-15 
  3 Vandring längs Birgittaleden kl. 10.00 (anmälan senast 1 juli) 
  4 Linedance kl. 11-12 
  6  Musikskådespel på Wira Bruk kl. 12.45 (anmälan senast 20 juni) 
  8  Seniorgymnastik kl. 10-11 
10 Vandring i Väsby kl. 10.00 (anmälan senast 8 juli) 
11 Grillkväll kl. 16-19 
16 Sommarcafé kl. 13-15 
25 Grillkväll kl. 16-19 
30 Sommarcafé kl. 13-15 
 
Augusti 
  6 Linedance kl. 11-12 
  8 Grillkväll kl. 16-19 
10 Sista anmälningsdag för Skördefest på Åland 21 september 
12 Seniorgymnastik kl. 10-11 
13 Sommarcafé kl. 13-15 
20 Medlemsmöte i Messingen kl. 14-16 
22 Grillkväll kl. 16-19 
27 Sommarcafé kl. 13-15 
 

Genomförandet av aktiviteterna vid 

Karlsro beror naturligtvis på vad 

vädret tillåter eftersom det gäller 

utomhusaktiviteter.  

Håll tummarna för bra väder!   

Vid dåligt väder går vi inomhus 

eller så ställer vi in. 

Boule 
Hela sommaren måndagar, onsdagar, 
torsdagar och fredagar kl. 11-13.  
 
Mölkky 
Hela sommaren onsdagar kl. 13-15. 



Styrelsen 

Ordförande  
Hans Mohlin   073-720 12 96  
mail: hans.mohlin@telia.com 

 
Kassör och Vice ordf. 
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, Informationsansvarig  
Kerstin Mohlin    08-594 752 35  
mail: kerstin.mohlin@telia.com  

 
Ledamot, Lotteriansvarig 
Henry Raak   070-415 45 08 
mail: henry.raak@hotmail.se 

 
Ledamot 
Anders Blomqvist  070-380 67 92 

mail: blomqvist.anders@uvtcmail.se 

 

Post  
PRO Upplands Väsby   
Box 43  
194 21 Upplands Väsby 

 

e-mail   
upplands.vasby@pro.se 

 

Telefon 
onsdagar kl 11-12 

076-557 92 45 

 

Besöksadress  
Karlsro, Bills backe 4 

 

Hemsida   
www.pro.se/upplandsvasby 

 

Medlemsbladet  
Nästa nummer kommer ut i 
augusti. Där presenteras  hös-
tens aktiviteter, utflykter och 
resor. 

   

tel:%20+46703756529
tel:%20+46703806792

