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 Svartbäcken 

2022-04-20  
 
Till medlemmar i PRO Svartbäcken! 

 

 

50-årsjubileum 

Den 27 november 2022 fyller PRO Svartbäcken 50 år.  

Detta datum för 50 år sedan delades Uppsala Pensionärsförening med drygt 3000 medlemmar i 

PRO Fjärdingen, PRO Kungsängen och PRO Svartbäcken.  

Styrelsen planerar nu för att fira de 50 åren. Vi vill gärna redan nu få veta om Du vill vara med och 

fira PRO Svartbäckens jubileum. Vi föreslår en middag med underhållning, söndag den 27 

november, på eftermiddagen.  

Vi vill börja med att ta reda på medlemmarnas intresse, innan vi bokar någon lokal och planerar 

vidare. Vi har reserverat pengar i budgeten för 2022 för att kunna subventionera middagen och 

räknar med en avgift på 200 kronor för middag och underhållning.  

Anmäl ditt intresse till föreningens e-post eller mobil senast den 10 maj. Styrelsen återkommer 

med mera information om tid och plats, om program och om definitiv anmälan och betalning. 

 

Välkommen till programmen för resten av våren 2022: 
 

Tisdag 17 maj, kl. 13.00, Vårlunch på Katalin. Pris 150 kr, betalning kontant eller kort. 

Minimum 30 deltagare. Information om Godsmagasinet och dess historia, renovering mm.  

Efter lunchen är det fritt att gå omkring i butikerna och vi erbjuds 10 % rabatt på allt vi vill handla. 

Ev. avslut med kaffe på Broströms café. Anmälan senast 12 maj till föreningens e-post eller mobil. 

 

Tisdag 24 maj, kl. 10-14. Förmiddagsbio + lunch på O´Learys, Gränbystaden.  

Film: TISDAGSKLUBBEN. Paketpris 185 kr. Begränsat antal platser, ”först till kvarn”. 

Anmälan så snart som möjligt till föreningens e-post eller mobil. 

 

Tisdag 31 maj. Utflykt med Lennakatten. Avresa kl. 09.20 från Uppsala C (Stationsgatan) 

och åter kl. 14.15 i Uppsala. 

Biljettpris 150 kr/person. Betalas vid avresan med swish eller kontant. 

Anmälan senast 24 maj till Håkan Ekström, 070-838 16 21 eller ekstrom.hakan@gmail.com  

 

Tisdag 7 juni, kl. 13. Guidad vandring i Botaniska trädgården. 
Samling kl. 12.45 vid ingången till Tropiska växthuset, Villavägen 8. 

Avgift 40 kr, betalas kontant eller med swish vid entrén. Max 25 deltagare. 

Anmälan senast 1 juni till föreningens e-post eller mobil. 
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Onsdag 15 juni, kl. 16-20. PUB-kväll på O´Learys, Gränbystaden, med mat och aktiviteter. 

Pris 195 kr + öl eller vin.  

Anmälan så snart som möjligt till Håkan Ekström, 070-838 16 21 eller ekstrom.hakan@gmail.com 

 

Onsdag 29 juni, PRO-kryssning till Skokloster med M/S Kung Carl Gustaf, i samarbete 

med PRO Fålhagen, PRO Eriksberg och PRO Södra Hagunda.  

Ombordstigning 10.30, Avgång 11.00, Åhmans Sommarbuffé serveras på båten.  

Åter Uppsala 16.30. Pris per person 475 kr, inkl. Åhmans buffé´. 

Anmälan senast 1 juni till Håkan Ekström, 070-838 16 21 eller ekstrom.hakan@gmail.com  

Betalning senast 1 juni till Åhmans matresa, bankgiro 5296-6033.  

 

Boule. Under vintern spelas boule på tisdagar, kl. 09-12, i boulehallen i Fyrislund. 

Sommartid måndagar och torsdagar kl. 10-13 i Kastellparken i Nyby. Kontakta ledarna Rose-Marie 

Lundgren, tel. 070-320 97 93, eller Birgitta Sjökvist, tel. 070-354 92 93. Välkomna att prova på! 

 

PRO Svartbäcken samverkar med ABF i Uppsala län. 

 

Anmäl Dig i förväg för att styrelsen ska kunna planera och för att vi ska kunna informera om det 
blir några ändringar i programmet. 
Kostavvikelser? Är Du gluten- eller laktosintolerant eller har andra särskilda kostbehov? 
Säg till när Du anmäler Dig till något arrangemang, så att vi kan försöka tillgodose Dina 
önskemål. 
Anmäl till föreningens e-post svartbacken@pro.se eller mobil 070-333 80 62. 
Lämna namn, telefonnummer och vilket program Du vill delta i. 
 

 

Välkommen! 

Styrelsen för PRO Svartbäcken 

svartbacken@pro.se 

070-333 80 62 
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