
 
 

 

Månadsträff med SPF i Vansbro Kulturhus 

 

Den 8:e okt. var träffen förlagd till Kulturhuset i Vansbro. 

Temat för dagen var ” SYNEN” optiker Olle Runo från 

Vansbro informerade om synen, förändringar som kan uppstå 

samband med åldrandet. Vid 45-50 årsåldern inträffar ofta förändringar 

i synskärpan och många kan vara i behov av fram för allt läsglasögon. 

Vid sådan synundersökning är det ofta lämpligt att optikern mäter trycket i 

ögat. Högt tryck under längre period kan bidra till att man utvecklar Glaukom  

eller i vanligt tal ” Grön starr” Optikern redogjorde för olika typer av glasögon 

Det kan vara glas med inslipad läsruta som ger ett stort läsfält, eller Progresiva 

glas med annan slipning för seende på både avstånd och nära håll. 

En vanlig förändring på ögat är att det drabbas av Grå starr . Ögonlinsen grumlas 

varför en operation och en ersättning av linsen görs. Det är i dagsläget en mycket 

enkel operation och läkaren gör ingreppet på 15 minuter. Det resulterar som regel 

i mycket bra syn igen. Det största problemet är att så många drabbas av grå starr 

och att väntetiden ofta är lång, 6-7 månader. 

Optiker Olle Runo redogjorde på ett mycket enkelt och intressant sätt vad som 

kan hända och ske med synen. 

 

Den andra programpunkten var sång och musik av Kristina Warg härstammande från 

Nås men som haft sin tjänst som lärare i Gagnef. 

Hon framförde kända sånger och visor till gitarr på ett mycket professionellt sätt. 

Hennes senvana var inte att ta miste på då jag känner till att hon under många år 

medverkade i ” Björbo Revyn” som artist. 

 

Efter avtackning av de båda aktörerna var det dags för sedvanligt lotteri med många nöjda 

besökare och vinnare. 

Det var 65 personer varav 4 medlemmar från Malungs SPF som återvände hem efter en 

trevlig eftermiddag. 

 

Vid pennan Lennart Hane 


