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INFOBLAD                                                                    

STORVRETA                            JANUARI 2021              
EN FÖRENING I TIDEN NÄRA DIG 

 

Hej Alla medlemmar i PRO Storvreta.    

God fortsättning på det nya året. Hoppas att jul och nyår har varit bra trots 

restriktioner. Nu ser vi ljuset i tunneln då vi under våren troligtvis kommer 

att kunna bli vaccinerade och därmed kunna starta upp våra aktiviteter 

igen. Vi ser fram emot detta då det finns ett behov att kunna träffas på ett 

normalt sätt med våra nära och kära. Styrelsen rekommenderar att alla 

Ingegerd Wåhlin    våra medlemmar vaccinerar sig för Covid-19 när erbjudandet kommer. 

/Ordförande/        Detta för att skydda oss själva och varandra.                                               

           HÅLL UT LITE TILL OCH VAR RÄDDA OM ER. 

Från styrelsemöte 11 Januari 2021. Styrelsemötena fortsätter med distans inom 

lokalen men också till de som deltar via internet. Trevligt att vi på detta sätt kan hålla oss till 

godkänt antal och fortsätta vårt styrelsearbete. Däremot kunde vi konstatera att läget i 

samhället har skärpts ytterligare. Detta medför att vi har väldigt svårt att planera vår 

verksamhet. Vi beslutade att något program för våren kommer inte att tas fram. Ni kommer 

att få löpande information via detta blad, hemsidan och Facebook.                               

Dragning på Höstens friskvårdskort kommer att ske på styrelsemötet 8 februari. Under 

Januari startar vi med ett nytt upplägg för friskvård. Mer om detta längre finns att läsa längre 

fram i bladet. Styrelsen planerar ej för något årsmöte i februari. Hur det blir med våra 

studiecirklar återkommer vi i Februaribladet. Vi har en öppen fråga beträffande Storvreta 

vårdcentral. Om du har några synpunkter på vårdcentralen så hör av dig till någon i styrelsen 

så att vi kan föra den vidare till den träff vi planerar med verksamhetsansvarig.          

Styrelsen önskar att ni alla medlemmar ställer upp när valberedningen kommer och söker nya 

personer till styrelsen samt kommittéer. Hjälp också valberedningen med namn på en ny 

ordförande. 

PRO PENSIONÄREN. När Januari numret kommer, 

var då uppmärksam på att fakturan för ditt medlemskap 

ligger med i tidningen, så att du inte kastar den och fördröjer 

inbetalningen. Föreningen behöver era medlemsavgifter, då 

vi spår att vår ekonomi kommer att prövas under 2021. 

LOKALA FÖRMÅNER. Restaurang Vreten har tagit 

tillbaka sitt erbjudande om rabatter till PRO;s medlemmar. 
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Kommer ni ihåg? Vilket liv det blev!  

Klockan var strax efter tio på förmiddagen, onsdag den 8 mars 

1961. Fartyget Bon Jour låg ankrat på internationellt vatten utanför 

Nynäshamn. Det var dags. Sveriges mest betydelsefulla piratradio 

drog i gång sändningarna med Radio Nord-valsen "Kärleken i 

rymden", specialskriven av Evert Taube och framförd av 

nationalskalden själv med kör och orkester.                      

- men vilket liv det blev. 

Sveriges Radios högsta chefer höll krismöten. Riksdagen 

debatterade och regeringen rasade. I ett hemligt PM övervägdes 

drastiska åtgärder: störnings-sändare, ny lagstiftning - eller helt enkelt att kapa fartyget! 

- Politikerna blev överraskade. De var inte beredda på utvecklingen, säger Lars-Åke 

Engblom, medieprofessor i Jönköping.                  

Man kunde ratta in våglängden 495 meter mellanvåg på radion och höra svenska diskjockeys 

spela Elvis Presley, Drifters, Paul Anka, Petula Clark och Ray Charles. Men också svensk 

populärmusik som Anita Lindblom, Lill-Babs, Siw Malmkvist, Little Gerhard och Ann-

Louise Hansson. Men att Radio Nord ville vara så bred 

som möjligt - för att kunna sälja så mycket reklam som 

möjligt - stod klart på en gång. Programmen bandades i 

stan och droppades vid båten Bon Jour i vattentäta 

aluminiumbehållare från flygplan som flög lågt. Sveriges 

Radio kände sig hotat. Det fanns bara två kanaler och 

nästan ingen populärmusik. Ledningen agerade snabbt 

och fick gehör hos regeringen som gav extrapengar till 

populärmusik. Tage Danielsson fick i egenskap av 

underhållningschef på radion uppdraget att efter internationellt mönster starta en s.k. 

musikskvalkanal inom företaget. Den 22 maj 1962 antog riksdagen en ny lag som förbjöd 

Radio Nord: "Lagen om förbud i vissa fall mot rundradiosändningar på öppna havet med 

mera". Jack Kotschack spelade som sista skiva "Stick i väg, Jack!" med Monica Zetterlund 

vid midnatt den 30 juni 1962.  
 

Två pojkar var på väg hem från söndagsskolan. Fröken hade pratat om djävulen.             

-Du, allt det där pratet om djävulen, vad tror du om det egentligen?                                     

-Ja, du vet hur det är med storken och jultomten. Det är nog pappa det här också. 

 

FRISKVÅRD. För att vara med i dragningen av Friskvårdskortet för Hösten 2020 skall 

du lämna in ditt kort senast Onsdag 20 Januari till Åke Wenström, Hemmansvägen 14 eller 

till någon annan i styrelsen.                            

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte i December att prova något nytt. Vi ersätter därför 

Friskvårdskortet med ett nytt upplägg som vi kallar Friskvård med Joker. Vi utför minst tre 

friskvårdsaktiviteter i veckan under fyra veckor, som inte behöver inte vara i följd. Utförda 

aktiviteter skall sedan rapporteras in och du erhåller två tvåsiffriga nummer mellan 01 och 99 

som har slumpats fram. Kontrollera sedan Lördagens Jokerdragning på TV4 eller i tidningen 

vilket Jokernummer det är. Är de två sista siffrorna i jokernumret lika med ett av de två 

numren du har erhållit är du en vinnare i Friskvård med Joker.                                       

Vinsten är tre Trippelskrap lotter med chans att vinna 1 miljon.  
 

Det nya kortet ser ut så här och det går bra att starta med detta kort vecka 3 den 18/1.  

http://www.pro.se/storvreta
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STORVRETA   

 Friskvård med Joker.                        
Styrelsen har beslutat att försöka få flera att motionera och provar därför 

Friskvård med Joker. Vi vill att du motionerar vid minst tre tillfällen per 

vecka. Fyll i den kod på aktivitet du utförd och vilken dag på detta kort som är 

ett stöd för dina aktiviteter. När du varit aktiv minst tre dagar i veckan i                                 

fyra veckor lämnar du in kortet månadsvis och du erhåller då två tvåsiffriga 

nummer.  

Du kan lämna in uppgifterna vid våra Trivselträffar alt maila ulf.hj.lindberg@telia.com 

eller SMS;a 070-645 08 88  dina uppgifterna med veckonummer samt vilka koder som 

gäller vecka för vecka. Du får tillbaka kortet med de två tvåsiffriga nummer, som är 

framslumpade, samt vilka veckor numren gäller.                                                                                          

Korten delas ut vid våra träffar eller via Åke Wenström tel. 073-987 55 07 eller gör ett 

eget kort. Inget krav att det skall vara veckor nr. i följd. Du kontrollera, under de 

veckor som dina nummer gäller, lördagens Jokerdragning i TV4 eller i tidningen. Är 

de två sista siffrorna i Jokernumret lika med ett av det nummer du fått så är du en 

vinnare av tre trippel-skraplotter med chans att vinna mera. Vinsterna erhålles vid våra 

träffar eller hämtas hos Berit Sjulander. Du behöver inte hålla reda på om du är en 

vinnare utan vi följer upp det löpande och redovisar på våra träffar samt på Hemsidan 

månadsvis. 

 

Du skall motionera minst tre gånger i veckan efter dina förutsättningar. Syftet 

är att vi alla skall må bra för att inte säga må bättre. Glöm inte balansövningar. 

Aktiviteter som kan utföras är: 

Koder. 1. Cykla 20-30minuter. 2. Promenera, Stavgång 2,5km eller 30-40min.        

3. Simning 45min. 4. Gymnastikpass 5. Styrketräning 45min. 6. Balans och 

styrketräning (varje övning utföres 8-12ggr. Kan utföras i hemmet). 7. 

Städning/Trädgårdsarbete i 60min. 8. Dans/kulturevenemang. 9. Lösa 

korsord/sudoku/studier. 10. Sång i 60 min.   11. Golf. 12. Boule i 60 min. 13. 

Gåfotboll. 14. Övriga aktiviteter, ange vad…………..  

 

 

Vecka nr. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 

        

        

        

        

 

………………………………………  …………………….. 

Namn     Telefon 

 

Mina lottnummer är: ………….   och ………….   

 

Som gäller under följande veckor:   ………..     …………     …………     ………… 

http://www.pro.se/storvreta
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”Utan kunskap om vår historia blir vi ett folk som 
svävar fritt utan identitet”                   
Alf Åberg (Ur en SvD-intervju 910614) detta är tagit ur skriften 

STORVRETABYGDEN Forntid – Nutid som Storvreta 

biblioteks- och kulturförening gav ut 1990, nuvarande 

Storvreta-Ärentuna Kultur- och Hembygdsförening. Vidare kan 

man saxa följande i skriftens Förord ”Storvreta samhälle har 

under de senaste decennierna ändrat karaktär. Det gamla 

hemtrevliga, i många avseenden självförsörjande samhället med 

bostad och arbete inom samhällets gränser, där alla kände alla, 

har blivit ett pendlarsamhälle, en kransort till den stora staden 

Uppsala. Avståndet till staden är dock så stort att samhället inte 

kan fortleva på samma sätt som en stadsdel inom stadens hank och stör. Storvreta måste 

byggas upp och anordnas som ett samhälle med eget kulturellt och socialt liv. 

Samhällskänslan måste återskapas och stärkas och en egen identitet utvecklas. Ett medel för 

detta är att studera och sprida kännedom om bygdens historia.”  Förordet är skrivit av 

dåvarande ordförande Helmer Wallner. Programgruppen har tagit fasta på orden i detta 

Förord och vill under 2021 på olika sätt lära oss om Storvretas historia. Till vår hjälp har vi 

bland annat tagit den nämnda skriften.  

Storvreta samhälle har sina rötter i bosättningar från sen stenålder men i huvudsak från 

bronsåldern som efter ett par årtusenden utvecklades till en jordbruksby, vilken efter 

ytterligare ett årtusende blev ett stationssamhälle. Under innevarande sekel har det 

omvandlats till dagens Storvreta, som Uppsala kommun benämner som en prioriterad ort 

inom kommunen. En ort som under de närmaste 10-15 åren står för en omfattande om och 

utbyggnad. I kommande blad, träffar och utflykter kommer vi att lära oss mera om de olika 

utvecklingsperioderna och vad som finns runt omkring och i Storvreta. 

  

JULKLAPPSLOTTERI.                                                                  
Följande nummer är vinnare och erhöll ett Paket:                   

2. Gerd Ohlsson 3. Bengt Hellund 5. Eva Arvidsson                   

6. Berit Sjulander 10. Eva Arvidsson 11. Elisabeth Wallen               

13. Elisabet Hansson 15. Staffan Larsson 17. Jan Thorén                  

21. Anna-Lena Eklöf 23. Ulf Hansson 24. Britt-Marie Lindström    

31. Ulf Lindberg 33. Ulla-Britt Morén 34. Ulla Nordström               

36. Ulla Nordström 42. Bo Aringskog 46. Lennart Andersson          

47. Kjell Tverin 50. Berit Ek 52. Gerd Ohlsson 53. Solveig Carlsson 

57. Solveig Carlsson 59. Siv Blomkvist 60. Kerstin Wennberg         

61. Inger Blomstedt 62. Inger Blomstedt 64. Börje Westergren 68. Britt-Marie Lindström  

70. Sally Ekman 71. Marianne Lindberg 73. Märta Fröberg 85. Anita Heinonen                   

87. Gunvor Nyrén   88. Elisabeth Wallen 91. Sally Ekman 92. Pelle Ericsson                       

94. Anita Heinonen 95. Agneta Persson 97. Pelle Ericsson 100. Berit Sjulander 

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 
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