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Omslagsbild: Med Jan Jarlows tavla
”Schackspelaren” som bakgrund intervju-
as i det här numret Kerstin Ahlqvist, re-
sultatenhetschef på Ångaren, Täby kom-
muns enda kommunala omsorgsboende.
Läs mer om Ångaren på sid. 20.
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Jarlabankes verkställande utskott: Christel
Eborn, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman.



VU har ordet
Text: Gunvor Vretblad

Nu har vi kommit en bit in på det nya
året och vårens programverksamhet är
igång.

Tisdagen den 21 februari är det årsmöte i
SPF Seniorerna Jarlabanke. Kom och del-
ta, gör din röst hörd! Läs vår verksam-
hetsberättelse och se om den motsvarar
vad du tänkt att vår förening ska ägna sig
åt. Och kom gärna med idéer som ökar
våra möjligheter att träffas. För mera in-
formation om årsmötet se sid 5 och 14.

Vill du hotta upp din engelska? Under
hösten hölls en studiecirkel i engelsk kon-
versation på försök. Den slog så väl ut att
vi startar en cirkel till. Utan stora preten-
tioner talar vi om ämnen som vi väljer
gemensamt. Vill du vara med? Eller vill
du kanske hellre tala om litteratur, lyssna
på klassisk musik, lära dig teaterhistoria...?
Se KURSER och CIRKLAR sid 30-31.

Vi vill informera om att Förbundet sjö-
satte ett nytt medlemsregister i höstas. Det
har varit en hel del problem med det och
många av de funktioner som fanns i det
gamla registret, och som vi föreningar

hade stor nytta av, saknades. Det gäller t.ex.
möjligheten att gruppera medlemmar geo-
grafiskt, för vår ”brevduveutdelning”, el-
ler att få information om vänmedlemmar.
Registret är fortfarande under utveckling
och flera av problemen ska lösas, enligt
löfte. Men i väntan på det är arbetet för
våra registeransvariga synnerligen besvär-
ligt och det har blivit extra problematiskt i
och med årsskiftet när medlemmar ska
registreras. Om du får dubbla inbetalnings-
kort eller om medlemsbladet fallerar är vi
tacksamma om du hör av dig så att vi kan
rätta till de felaktigheter som uppstått. En
liten påminnelse: Du har väl betalat med-
lemsavgiften för 2017? Om inte – vad
snäll och gör det snarast.

Och – välkommen på årsmötet den 21
februari!
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Fåglar, fåglar, fåglar…
Text och foto: Bodil Svensson

Vinterhalvåret ger oss en ordentlig chans
att få studera småfåglar på nära håll - ja,
för all del även lite större fåglar såsom
skator och nötskrikor som inte drar sig
för att mumsa i sig matbitar från mesar-
nas matbord.

Men fåglarna är inte bara till lyst för ögon
och sinne.

De är inspirationskälla för författare,
konstnärer, kompositörer, fotografer och
filmare men är också knutna till sägner och
vidskeplighet. Hur många av oss har inte
lyssnat efter vårens första gök för att kun-
na konstatera vilket håll ropen kommer
från – norrgök/sorgegök, östergök/
tröstegök, södergök/dödergök och väs-
tergök/bästergök…

Ugglans ”klävitt” kunde förebåda död och
korpar samlade i stora flockar betydde nöd-
år. Det sägs också att den första sädesärla
man mötte betydde tur om man såg den
bakifrån, såg man den svarta haklappen
först så förebådade det sorg och död.

Vissa fåglar ansågs förr vålla sjukdom el-
ler motgång om de inte fick vara ifred.
Dödade man en skata fick man ont i be-
net och att döda, skada eller ofreda en
korp var farligt. Förstörde man ett korp-

Fåglar, mina vänner
kom närmare
sitt här i träden
se på mig med era outgrundliga ögon.
Lär mig något om livet och döden,
Solens och sommarens gnistrande löv.

(Birger Norman)

bo miste man genast en ko. Det sas också
att fåglar kunde vara förklädda folkväsen
eller själar efter avlidna.

Gråsparven har ock-
så funnits med inom
mytologin. I Norden
liksom i Västeuropa
i övrigt har sparven
betraktats med obli-
da ögon. I Frankri-
ke ansågs att det var

djävulen som skapat den. Arten har i alla
tider setts som en varslande fågel.

I södra Sverige och i Danmark kom stor-
ken med barnen i näbben medan örnen i
sin tur troddes om att röva bort barn.
Att ha fåglar i närområdet sågs dock som
positivt, speciellt om det var småfåglar
inpå gårdarna och man skyddade och vär-
nade dem.

Hur värnar och skyddar man då dessa
bevingade vänner? Bland annat genom
utfordring förstås. Om fåglars vanor skrev
1967 radions alltför tidigt bortgångne få-
gelkunnige redaktör Torgny Swiss Östgren
så här: ”Nötkråkor, nötskrikor och flertalet
mesar, åtminstone de som lever ute i barrskogar-
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na, samlar för vinterbruk. Det struntar blåme-
sar och talgoxar i. De försöker i stället lura ut
var skafferimesarna har gömt sin föda. De är
också påpassligt framme vid foderbord och föns-
terbleck. Att talgoxarna ibland hackar i och
äter av fönsterkittet beror på att de vill åt fettet
(linoljan). För att få ha kittet ifred kan du lägga ut
fettrika frön i närheten. De får säkert syn på dem.

Det är inte bara ekorren som har svårt att kom-
ma ihåg var han har placerat sina hasselnötter
och ekollon. Det är likadant med nötskrikan,
som på grund av sin tankspriddhet ofta kallas
ekplanteraren.”

Naturskyddsföreningen har en del tips att
komma med när det gäller utfordring:

”Fåglar har olika favoriträtter. Att titta på
näbben är ett sätt att lista ut vilken sorts mat
som en fågel föredrar. Smala näbbar kan pillra
fram insekter, kraftigare är bra på att knäcka
hårda fröskal. Många fåglar äter emellertid lite
av varje. Det viktiga är att de får i sig mycket
energi, särskilt om det är riktigt kallt. Därför

föredrar också många fröätande fåglar riktigt
feta frön som solros- och hampfrö.

När man matar fåglar är det viktigt att tänka
på att fåglarna helst ska ha buskar i närheten
att gömma sig i. Samtidigt är det bra om bus-
karna inte skymmer ända ner på marken. Då
blir de lätt gömställen också för katter. Det är
också viktigt att hänga upp maten, så att inte
fåglarna kliver och bajsar i maten. Då sprids
lätt sjukdomar och parasiter.”

Har man kvar av höstens äpplen blir det
godis för
ko l t ras tar
och siden-
svansar t.ex.
I skrivande
stund landar
en grupp på
åtta siden-

svansar på gräsmattan för att låta sig väl
smaka av höstens numera lätt ankomna Katja-
äpplen (ovan).

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2017 äger rum tisdagen den 21 februari kl. 13.00

i Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13, plan 3.
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar (före-
dragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning

m.m.) finns tillgängliga på kansliet och på hemsidan
från och med den 9 februari.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning.
(Läs mer under Månadsträffar sid. 14)

Välkommen!

Forts. sid. 6
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KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
är en kanal till och från socialnämnden

som ska samla in de äldres synpunkter och
erfarenheter samt sprida information.

SPF Jarlabanke har två ordinarie ledamöter
och en ersättare.



Nötväcka, som
f.ö. är Blekinges
landskapsfågel.

Forts. från sid.  5

I slutet av januari är den årliga fågelräk-
ningen av Sveriges småfåglar anordnad av
Sveriges Ornitologiska förening aktuell.
Kommer resultatet i Täby kommun när
det gäller topp tre att bli detsamma som
2016 och 2015? Då toppades listan av talg-
oxe, koltrast och som nummer tre pilfink.
I stort sett har det varit samma tre i topp
åren 2009 – 2016 utom 2010 när björk-
trasten återfanns på förstaplats, 2009 in-
togs tredjeplatsen av gråsiskan och 2008
var det en helt annan ordning – nämligen

skata, grönsiska (nedan) och grönfink, tre
arter som 2016 låg först på femte, sjätte
respektive sjunde plats.

Rödhakar finns det några som hållit sig
kvar över vintern, men de har hamnat nere
på 29 respektive 27 plats de senaste två
åren. Trädkryparen har också varit synlig
under samma period, men bara ett par
individer har observerats. Samma sak gäl-
ler snösiska, bergfink och kungsfågel. Men,
vem vet – kanske några av oss har tur vid
årets fågelbord och kan glädjas åt att få
besök av några sällsynta individer.

Mer om Sveriges fåglar finns att läsa på
t.ex. http://birdlife.se/ (Sveriges Ornito-
logiska förening) eller www.fageln.se (En
fågelbok på nätet).
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3 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.

Nära till bussar och Roslagsbanan.

APOTEK Apoteksgruppen, Apoteket Skeppet <apoteksgruppen.se> 0771-760 760

BANK Handelsbanken <handelsbanken.se/nasby_park> 08-633 28 70

BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek <bibliotek.taby.se> 08-555 587 34

BILSERVICE Manar Bilservice/Mekonomen, Eskaderv. 2 i garaget 08-630 01 03

BLOMMOR Näsby Parks Blomsterhandel <nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21

BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel <nasbypark.com> 08-756 36 30

BRÖD, KONDITORI Gateau <gateau.se> 08-630 09 60

Park Kafé <parkkafe.se> 08-121 471 12

DATA DataOne <dataone.se 08-756 07 00

FASTIGHETSMÄKLARE Fastighetsbyrån BM Koch <bmkoch.com> 08-756 95 19

Magnusson Mäkleri AB <magnussonmakleri.se> 08-756 30 32

Skandia Mäklarna AB Täby <skandiamaklarna.se/taby> 08-756 20 15

FRISKVÅRD Roslagskliniken-Naprapat, Eskaderv. 8 08-758 78 84

FRISÖR Salong Trend Drop In (tidsbokning) 08-630 05 55

Theo Klippet 08-756 35 22, 08-756 35 23

FOT/HUDVÅRD Cliniquette <cliniquette.com> 010-206 91 11

Hudverkstan <hudverkstan.se> 08-756 76 54

HÄLSA Balance Näsby Park <balancetraining.se> 08-409 216 90

KEMTVÄTT, SKRÄDDERI Näsby Park Kemtvätt, Skrädderi 08-756 32 62

KIOSK MYWAY <myway.se> 08-756 47 20

KYRKA Näsbyparks Kyrka <tabyforsamling.se> 08-580 035 28

LEKSAKER MiniMe 070-499 68 51

LIVSMEDEL Hemköp Matextra <hemkop.se> 08-544 43 170

LÄKARE Aleris Husläkarmottagning Näsbypark <aleris.se> 08-544 40 920

MODE BK Herr och BK Dam <bkherr.se> 08-732 50 44

Souri´s 08-756 92 42

MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskolan <ntm.se> 08-732 00 59

RESTAURANG Restaurang Eskader <restaurangeskader.se> 08-630 09 86

Park Kafé <parkkafe.se> 08-121 47 112

RÖDA KORSET Kupan Röda Korset <redcross.se/taby> 08-756 20 60

SJUKGYMN., AKUPUNKT. Eva Mårder 08-756 54 47

SKOMAKARE Näsby Park Sko & Nyckelservice, Eskaderv. 6 08-756 89 92

TANDLÄKARE Sofia Sölver/Royne Thorman 08-756 38 80

Joanna Radberger 08-768 52 48

TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner <johansenradiotv.se> 08-756 64 90
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Socker och sockerberoende
Text: Stig Nohrlander

Det finns inga positiva effekter på
hälsan av att äta socker!

Hur kan man påstå något sådant? Socker som
är så gott och nyttigt!

Det är det statliga Livsmedelsverket, som
påstår att det inte finns positiva effekter
på hälsan av att äta socker. Tvärtom kan
intag av socker öka risken för övervikt
och fetma och leda till diabetes 2, ålders-
diabetes. Dessutom ökar risken för hjärt-
och kärlsjukdom samt cancer.

Men socker är ju ett viktigt näringsämne. Man
måste äta kolhydrater, och socker är 100 %
kolhydrater. Annars överlever man inte.

Tyvärr är detta inte sant. Den kost vi nor-
malt äter innehåller fett, kolhydrater och
protein, och av dessa är fett och protein
essentiella näringsmedel, dvs. de måste
tillföras kroppen eftersom kroppen inte
själv kan producera dessa. Men kolhydra-
ter kan vår kropp producera, och det i
tillräckliga mängder. Vi kan leva ett helt
liv utan att äta ett enda gram socker. Socker
är inte essentiellt, det behöver inte
tillföras.

Om nu socker inte behövs och det inte
har några positiva effekter på hälsan, var-
för äter vi då så mycket socker i vårt land?
Jo, vi tycker att det är gott! Det har sam-
ma förmåga som tobak, alkohol och he-
roin, nämligen att gynnsamt påverka hjär-
nans belöningscentrum. Tyvärr har sock-
er samma effekt som tobak, alkohol och
heroin, nämligen att det successivt behövs



allt mer socker för att ge önskad njutnings-
effekt.

Man kan bli sockerberoende. Tyvärr är det
mycket vanligare än vad vi tror, och det
finns många, som förnekar sitt sockerbe-
roende, precis som alkoholisten förnekar
sitt beroende av alkohol. Det är avgöran-
de viktigt att få insikt, och ibland räcker
information, men ibland krävs behand-
ling, precis som vid alkoholmissbruk.

Modern forskning pekar klart och tydligt
på farorna med sockermissbruk: ökad risk
för fetma, diabetes och Alzheimers-de-
mens. När det gäller fetma och diabetes
finns övertygande bevis, men utvidgad
forskning beträffande demens erfordras.

I nästa nummer av medlemsbladet kom-
mer frågan om FETMA att behandlas.

Under många år har Stig Nohrlander in-
gående studerat de tre folksjukdomarna
fetma, diabetes 2 och demens
(Alzheimertyp). Riskerna för att få dessa
tre sjukdomar kan påverkas. Nyckeln he-
ter kunskap, information. Man bestäm-
mer ju själv över sitt liv, vilken mat man
ska äta t.ex., men det kan ju faktiskt vara
vitalt att få information om riskbeteen-
den. Stig Nohrlander har följt utveckling-
en när det gäller dessa sjukdomar och
lärt sig hur viktigt det är att ta till sig forsk-
ningsresultat och slutledningar för att
kunna påverka riskerna att bli drabbad.
Den kunskapen vill han nu förmedla till
Jarlabankes medlemmar i en serie om
sockrets påverkan när det gäller fetma,
diabetes 2 och demens. Serien inleds i det
här numret med en översiktlig artikel om
riskfaktorn SOCKER.
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Seniorklubb i Täby kyrkby startar
Text och foto: Bodil Svensson

Du som är 70+ och däröver och som vill fort-
sätta med gympapass, men som inte längre gillar
att kravla på golvet och – framförallt kanske –
har svårt att komma upp från golvets horisontal-
läge, du har nu chansen att gå med i Friskis &
Svettis Seniorklubb som drar igång tisdagen
den 7 mars kl. 10.00 i Täby kyrkby. Här satsar
man på träning i grupp med siktet inställt på styr-
ka, rörlighet, balans och kondition, men utföran-
det ser lite annorlunda ut. Här görs t.ex. armhäv-
ningarna mot väggen istället för golvet och ba-
lans tränar man genom att gå fot för fot på ut-
lagda linor. Cirkelträning på tio stationer i två varv
totalt och därefter kaffe med bulle och social sam-
varo. Musiken är också anpassad – många gamla
goda låtar från förr. Vill du veta mer, kontakta
Friskis & Svettis i Täby.

Lotten Kihlström (ovan) är träning-
sansvarig och höll i januari en intro-
duktionskurs för tänkta ledare.
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Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri 
 provträning hos Friskis&Svettis Täby.  
Varmt välkommen! (gäller tom 2013-03-31)

Denna biljett ger dig rätt till en kostnads-
fri  provträning hos Friskis&Svettis Täby. 
Varmt välkommen! (gäller tom 2013-03-31)

NAMN:

E-POST:

NAMN:

E-POST:

taby.friskissvettis.se    08-753 60 10 taby.friskissvettis.se    08-753 60 10 

PROVA-PÅ-JYMPA PROVA-PÅ-GYM

SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY
Viktig och kul träning, anpassad till dig som är äldre. 
Att röra på sig stärker inte bara hjärtat. Sömnen 
 förbättras, självkänslan stärks och viktigast av allt,  
du blir pigg och glad.  
Varmt välkommen till vår seniorträning!
Besök vår hemsida för tider och priser.

LET’S
PARTY!

Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri
provträning hos Friskis&Svettis Täby.

Varmt välkommen! (gäller t.o.m. 2017-04-30)

Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri
provträning hos Friskis&Svettis Täby.

Varmt välkommen! (gäller t.o.m. 2017-04-30)
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Till minne av Erik Jönsson
Erik Jönsson avled den 9 december,
några få dagar före sin 99-årsdag. Han
var en av de verkligt stora gestalterna
i SPF Jarlabanke i Täby. Erik var myck-
et initiativrik och aktiv i vår förening,
speciellt under 1990-talet och början
av 2000-talet.

Erik hade varit pensionär ett antal år in-
nan han gick med i Jarlabanke omkring år
1990, och han började sin bana i vår sty-
relse som sekreterare. Vid mitten av 1990-
talet blev Erik och jag arbetskamrater i
styrelsen, han som vice ordförande och
jag som klubbmästare, och det blev in-
ledningen till en nära vänskap och ett nära
samarbete i många år mellan oss.

Erik var ett stort stöd i bl.a. Jabada-grup-
pen, Jarlabankes datoranvändargrupp, i
Musikalisk salong och i Digitalkamera-
gruppen, icke minst i ateljéfotoenheten.

Bilden av Erik
i denna min-
nesruna är ta-
gen på kansliet
vid ett ateljéfo-
toarbete.

Men Eriks sto-
ra insats för oss i Jarlabanke heter Med-
lemsbladet. Det var Erik, som tog initiati-
vet, och det var han som ledde arbetet
med det allra första medlemsbladet, nr 1/
1996, omfattande december 1996 och ja-
nuari 1997. Det medlemsblad som min-
nesorden över Erik införs i har nr 1/2017
och årgång 22.

Vi är stolta över vårt medlemsblad, och
vi är stolta och tacksamma för den be-
römliga insats Erik Jönsson har gjort för
oss. Saknaden bland oss äldre i Jarlabanke
som minns Erik är stor.

Tänkvärda tankar
”Ord som rymmer innan de passerat läpparna, tankar som liksom dunstar bort innan
de fått form, hela hjärnan som blivit ett kalhygge, detta förbannade åldrande!
Så kommer jag på att skogsskövlarna brukar kalla kalhyggen för föryngringsytor och
då blir jag glad igen.”
Lars Ragnar Forssberg, journalist och författare, senast aktuell med ”Fenomenet GW”,
2016.

Stig Nohrlander
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Allégårdens hemtjänst: Allégården:
Hemtjänst Vårdboende
Matleveranser Demensboende
Tjänster med RUT-avdrag Dagverksamhet

Restaurang

Vad kan Vårdstyrkan erbjuda dig?
08-732 24 80 :: www.vardstyrkan.se

Delaktighet :: Insyn :: Respekt :: Utveckling



14

Jarlabankes träffar och ett flertal av
föreningens kurser och cirklar sker i
samarbete med Studieförbundet

Vuxenskolan.

Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare i
Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby C kl.
13.00. Kaffe och enkel smörgås. Under-
hållning.  Aktuell information från föreningen.
Vin- och blomlotteri. Kostnad 60:-/person.
Alla pensionärer är välkomna.
Ansvariga: Carola Plannthin, 756 54 00,
c a r o l a p l a n n t h i n @ h o t m a i l . c o m
och Christel Eborn, 070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com

Träffar



Tisdagen den 21 februari
Årsmöte
samt underhållning
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar (föredragningslista,
verksamhetsberättelse, resultat- och ba-
lansräkning m.m.) finns tillgängliga på
kansliet och på hemsidan fr.o.m. den 9/2.
Enligt traditionen bjuder föreningen på
kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning:

och får ledtrådar i ord och ton till olika
författare och poeter.
En föreställning av Caroline Langen-
heim som är en trägen arbetare i musi-
kens vingård, såväl i Sverige som utomlands.
Hon är verksam som sångerska, artist och
kompositör i flera olika konsertprogram.

Tisdagen den 14  mars
Äventyr med Ericsson
Rolf Skagerborg, ledamot i Jarlabankes
styrelse, berättar mera om sina 40 år på
Ericsson och om länder som han lärt kän-
na under sitt arbetsliv. Rolf  drog en stor
och intresserad lyssnarskara när han i hös-
tas berättade om ”Fyrtio år med Ericsson
jorden runt”. Nu är han tillbaka med nya
berättelser.

Tisdagen den 11 april
Dialogmöte om Täbys framtid i
ett seniorperspektiv
Täbys invånare blir allt äldre. Hur ser kom-
munens planering ut i frågor som rör oss
seniorer, t.ex. vård- och omsorgsboenden,
närservice, det planerade badhusets till-
gänglighet och nya bostadsområden som
Näsby slott och Täby park?
Martin Nilsson, fastighetsstrateg på Täby
kommun, berättar och vill också få syn-
punkter samt frågor.

”Musikaliska nedslag i
litteraturhistorien”

Kom och briljera med din bokliga bild-
ning eller luta dig tillbaka och njut av fö-
reställningen som är en kombination av
konsert, föredrag och frågesport. Vi rör
oss genom vår gemensamma kulturskatt
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Träffar

Torsdagsträffar
Träffarna sker på Ångaren, Eskaderv. 5
(samlingssalen) och inleds med kaffe och
dopp kl. 14.00 följt av någon program-
punkt. Kostnaden är 40:-/person.
Alla pensionärer är välkomna.
Ansvarig: Lena Sandström, 076-780 58 59,
lena.sandstrom39@gmail.com

Forts. sid. 16

23 mars
Hjärnstress – kan det drabba mig?
Christina Doctare, läka-
re och författare, berättar
om ett angeläget ämne
och om hur vi kan göra för
att slippa stress som äldre.
Christina Doctare är även
debattör, föreläsare och
f.d. KD-politiker. Hon har varit skol-,
barn- och bataljonsläkare, medicinalråd vid
Socialstyrelsen och expert vid internatio-
nella krigstribunalen i Haag. Hon har ar-
betat med rehabilitering av krigsskadade i
Bosnien och drivit en mottagning för
stressade och utbrända människor.
Som läkare har Christina Doctare mött

Eva-Karin Gyllenberg är se-
dan 1980 reporter på Dagens

Nyheter och har i över 30
år skrivit om Stockholm ur
olika perspektiv. Hennes
bok ”Stockholm på tre-

kvart” innehåller många bil-
der och Eva-Karin berättar

om olika konstprojekt, som

Tisdagen den 9 maj
Stockholm på trekvart

visserligen blivit av, men många gånger till
en betydligt högre kostnad än vad det var
sagt från början – ofta i kombination med
flera års försening. Eva-Karin berättar
också om sina möten med två älskade kul-
turpersoner. 2016 utkom Eva-Karin med
två böcker för alla som är roade av frå-
gesport: StockholmQuiz och SverigeQuiz
med 444 frågor i varje.

hjärnstressade människor i kriget på Bal-
kan - men hon har också sett samma slags
hjärnstress i vårt land där människor upp-
lever andra former av oförutsägbarhet,
förluster och utsatthet. Utbränd! Gått in i
väggen! Olika namn på de symptom, or-
sakade av hjärnstress, som håller på att bli
vår nya folksjukdom. Vad vet vi om den?
Hur drabbar den och kan vi undvika den?

27 april
Täby Seniorband
Det svängde om musiken när Täby Se-
niorband i fjol gästade Jarlabanke på
Ångarens scen. Säkerligen blir det likadant
när bandet nu återvänder för att under-
hålla med musik från förr.

I Täby Seniorband ingår bl.a. Lennart
Mattsson, piano, Sören Lindgren, klarinett och
Tore Randin, saxofon.



16

Träffar
Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under vå-
ren 2017 anordnas följande träffar:
21/3 14.00 Allégården: Marianne Kock

med pianist underhåller med visor
och gamla slagdängor.

18/4 14.00 Furan: Sten Eriksson gitarr
och visor.

30/5 14.00 Broby gård: I Ord och
Ton. Sång och gitarr.

Ansvariga: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com och Anita
Holmberg, anita41holmberg@gmail.com
070-392 2199.

Näsbyparks kyrka
Gudstjänst varje söndag kl. 11      Lördagsmusik varje lördag kl. 13
Ur programmet:
Söndag 12/3 kl. 11 Högmässa, mottagande av vår nya präst Örjan Bildt
Söndag 26/3 Jungfru Marie bebådelsedag kl 11: Musikgudstjänst,
   Monteverdis Magnificat med körer och tromboner
Stilla veckan mån 10/4, tis 11/4, ons 12/4 kl. 19 Korsvägsandakter
Skärtorsdag 13/4 kl. 19 Skärtorsdagsmässa
Långfredag 14/4 kl. 11 Långfredagsgudstjänst med musik
Påskdagen 16/4 kl. 11 Högmässa med trumpetsolist
Söndag 7/5 maj kl 11: Familjegudstjänst
Söndag 4/6 Pingstdagen kl 11: Musikgudstjänst,
   Lars-Erik Larssons Förklädd gud, text av Hjalmar Gullberg

Öppet hus måndagar kl 11-15
OBS! Nu i sällskapsrummet i Näsbyparks kyrka! OBS!
På Kuttervägen:
Lufsarna och övrig barn- och ungdomsverksamhet

Reservation för ändringar. Se affischer och annonser i
SvD, DN och Mitt i samt på församlingens hemsida
www.tabyforsamling.se.

Efterlysning av IT-kompetens
SPF håller på att införa ett nytt datasys-
tem för att hantera föreningarnas med-
lemmar. Det är baserat på Microsoft Dy-
namics CRM, vilket ger stor flexibilitet
men också har en del brister. För oss funk-
tionärer i SPF Jarlabanke som arbetar
med medlemsregistret innebär det stora

förändringar. Vi har deltagit i utbildning
och har kontakt med SPF:s support men
efterlyser ändå personer lokalt som har
erfarenhet av detta system eller liknande
för att kunna ge oss råd och handgrip-
lig hjälp.
Kontakta Lars Gustafsson, 070-565 05 68
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Äldreomsorg
Bättre resultat önskas i brukarundersökningen
Text: Gunvor Vretblad
Rapport från KPR den 7 dec 2016:

Täbys resultat i den nationella brukarunder-
sökningen presenterades. Täby ligger hygg-
ligt till men kommunen har som målsätt-
ning att komma bland topplaceringarna i
2018 års undersökning. Resultaten i bru-
karundersökningen bygger på en enkät
som alla som är över 65 år och har hem-
tjänst eller bor i särskilt boende får. Resul-
taten finns på socialstyrelsen/aldreguiden.

Täby kommun har infört digital återrap-
portering i hemtjänsten. Se KPR-artikeln i
medlemsbladet nr 4/2016. Syftet med det

nya återrapporteringssystemet är ”likstäl-
lighet”, d.v.s. beviljade hjälpinsatser som
har utförts ska rapporteras och ersättas på
samma sätt.

Redaktionen hoppas återkomma till den
digitala rapporteringen i ett kommande
nummer av medlemsbladet.

KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
är en kanal till och från socialnämnden

som ska samla in de äldres synpunkter och
erfarenheter samt sprida information.

SPF Jarlabanke har två ordinarie ledamöter
och en ersättare.
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För resor och utflykter görs anmälan till:
Monica Rosengren, 768 32 07,

monica.m.rosengren@gmail.com eller
Margareta Torstensson, 070-368 25 68,

margareta.to@telia.com
som även svarar på frågor.

Betalning till Jarlabankes pg: 84 85 34-4
i samband med anmälan.

Resor och utflykter
Anmälan senast 24 mars.
Se gröna anmälningsrutan.

30/5-2/6
Bornholm, kontrasternas ö
Följ med på
vår resa med
C h r i s t e r
K u l l b e r g ,
CK:s resor,
till solskens-
ön Bornholm, denna kontrasternas ö med
sina branta klippkuster, en blå Östersjö och
milslånga sandstränder, fruktbara åkrar, sto-
ra skogar och vackra ljunghedar. Här finns
små trivsamma städer och måleriska fis-
kelägen med kyrkor och borgruiner som
berättar om öns dramatiska historia. Re-
san görs tillsammans med tre andra SPF
föreningar från Stockholm.
Dag 1 resa Stockholm – Rönne, dag 2 rund-
tur på norra delen av ön, dag 3 utforskning
av Bornholms södra del, dag 4 hemresa.
Pris: 5.985 kr/person i dubbelrum. En-
kelrumstillägg 1.200 kr.
Allt detta ingår i priset:
• Resa i modern helturistbuss med alla be-
kvämligheter • övernattning i dubbelrum
med dusch och wc på 4-stjärniga hotell
Griffen • riklig frukostbuffé • tre midda-
gar • utflykter och rundturer med ”blan-
dinavisktalande” lokalguide enligt pro-
grammet • entré till Bornholms konstmu-
seum • färje- och vägavgifter • Christers
medverkan som reseledare
Anmälan senast 14 mars.
Se gröna anmälningsrutan.



Tisdag 7 mars
K.A. Almgren Sidenväveri
Vi får en guidad visning av det enda si-
denväveriet som finns kvar i norra Euro-
pa, unikt med sina originalmaskiner som
är 140 år gamla och fortfarande i bruk.
Som museum är detta Stockholms enda
fullt bevarade industriminne och dess-
utom Skandinaviens äldsta industrimiljö.
Det var Skandinaviens största kvinnoar-
betsplats några decennier under 1800-ta-
let. Det är den sista länken till den in-
dustristad Stockholm en gång var.
Tid: 13.00 Adress: Repslagargatan 15A
Pris: 125 kr
Anmälan senast 20 februari.
Se gröna anmälningsrutan.

Onsdag 5 april
Kerstin Lundin, konstnär
Vi besöker konstnären Kerstin Lundin i
hennes ateljé i Näsbypark dit hon nyligen
flyttat. Kerstin har arbetat som designer,
klädformgivare och kursledare på Konst-
fack innan hon helt gick över till att ägna
sig åt måleriet. Haft utställningar bl.a. i
Singapore, Bologna och New York.
Tid: kl.15.00 Plats: Kryssarvägen 16
Kostnad: 50 kr, som betalas på plats.
Begränsat antal.
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Resor och utflykter
8 – 14 oktober
Mallorca. Kommande resa.

Mallorca har
blivit ett popu-
lärt resmål igen
så följ med
och upplev det
på nytt.  Det
blir en resa i
behagligt tem-
po där du får
upptäcka lite
mer av det
okända Mal-
lorca. Vi bor i

strandorten Can Pastilla, nära huvudsta-
den Palma med sin gamla stad och stora
utbud av shopping. Mer information
kommer i nästa Medlemsblad, men du
kan också läsa mer på vår webbplats
spfjarlabanke.se.

Pris 10.950 kr. I priset ingår: Transfer
hemort-Arlanda TOR, flyg Arlanda –
Mallorca TOR • del i dubbelrum 6 nätter
med frukost • 2 luncher • 5 middagar •
halvdagsutfärd Palma • halvdagsutfärd Vall-
demossa • halvdagsutfärd marknad & vin-
provning • utfärd La Granja & matlagning
• svensktalande lokalguide • reseledares
tjänster • övrigt enligt program.

Möjliga tillägg: Enkelrum 1.350 kr, hel-
dagsutfärd Soller med lunch 800 kr.

Prel. flygtider: Ut 07.00-10.40, hem
20.10-23.50. prel. hotell: Nautic Hotel, bra
mellanklass hotell.

Intresseanmälan senast 19 juni.
Se gröna anmälningsrutan. 

Vill du tjäna en trisslott?
Lyckas du värva nya medlemmar till Jar-
labanke får du en trisslott/ny medlem.
Meddela Käthie Wernerson,

510 503 63, wergun@telia.com, namn
och adress, så skickas inbetalningskort
m.m. och du får trisslott/er så snart med-
lemsavgiften är betald.
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Täbys kommunala pensionärsråd (KPR) har i samband med sina möten besökt
några av de äldreboenden som finns i kommunen. Besöken har skett på önske-
mål från pensionärsföreningarnas representanter i rådet. Vi har tidigare berät-
tat om Attendo Enhagsslingan och Silverpark som drivs av Vardaga. Nu har
det blivit dags att presentera Ångarens vårdboende i Näsbypark, där KPR hade
möte i december förra året.

”hemma” som möjligt, men att det alltid
finns någon till hands när det behövs.

Till varje person som flyttar in utses en
kontaktperson som ska vara huvudansva-
rig för den nyinflyttade. Kerstin Ahlqvist
menar att den generation seniorer som bor
på Ångaren nu ofta inte vill störa eller vara
i vägen. Anhöriga spelar därför en viktig
roll och de ombeds att skriva en levnads-
berättelse om den nyinflyttade så att per-
sonalen får veta vad han eller hon har för
inställning till olika saker. Det är särskilt
viktigt om den boende inte kan tala för
sig själv eller har ett annat modersmål efter-
som man kan tappa ett språk som man lärt
sig i vuxen ålder, när man blir gammal och/
eller dement. Turligt nog arbetar också
personal från andra länder på Ångaren och
kan hjälpa till. Och det finns pektavlor att ta
fram om situationen blir svårtolkad.

Vid vårt besök bodde 69 personer på
Ångaren med en medelålder någonstans
mellan 85 - 95 år. Personalstyrkan är näs-
tan lika stor och flera av de anställda har
varit arbetsplatsen trogen i många år.

Vi avslutade vårt besök i Dagverksamhe-
tens lokaler där inredningen är tänkt att ge

Att ge dagen ett innehåll
Text: Gunvor Vretblad, medlem i KPR Foto: Bodil Svensson

En sen mån-
dagseftermid-
dag i början av
januari träffade
vi Kerstin Ahl-
qvist (bild) på
Ångaren.

Hon är resultatenhetschef där sedan april
förra året. Ångaren är Täby kommuns
enda kommunala vårdboende. Här finns
två avdelningar för vård- och omsorgs-
boende, två gruppboenden med inriktning
på demes och ett gruppboende med in-
riktning psykiatri.  Dessutom finns en dag-
verksamhet med plats för 12 personer.

Ingrid Carlston Larsen är aktivitetsan-
svarig och planerar tillsammans med per-
sonalen hur dagarna ska se ut för att passa
de boendes olika önskemål. En målsätt-
ning på Ångaren är att ge dagen ett innehåll,
det vill säga att det ska hända något utö-
ver de vardagliga rutinerna som att kliva
upp, klä på sig och duscha. Det kan vara
saker som att gå på promenad, ha gym-
nastik eller spela bingo eller åka på jazz-
konsert i en annan kommun. En annan
målsättning på Ångaren är att ge hjälp efter
behov, att låta de boende klara sig själva så
långt de kan, för att det ska vara så likt 
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trygghet och väcka minnen. Här finns oli-
ka färg på möblerna i de olika rummen
och tavlor och annan inredning som på-
minner om äldre tider.

Maud von Scheven (t.h.) berättade om
vad som händer här under en dag. Hon
visade orienteringstavlan som används
varje morgon när de besökande kommer.
Med hjälp av den går hon igenom dagens
datum, vilken namnsdag det är och talar
om vädret och vad det blir till lunch och
därefter ägnar man sig åt allt möjligt, som
att lyssna på musik, lägga pussel eller hög-
läsning. Allt för att träna minnet.

Vi fick titta in till
Flarid Lagerlund
som är äldst med sina

106 år. Hon berättade
att hon gillar att spela

bingo och att promenera
lite grann.

En klocka ska alltid finnas på plats och vara
tydlig så att alla kan se och prata om tiden.
Viktigt är det också med tavlor och föremål
som minner om svunna tider.

Utplacerade lite här och var i korridorer och
allmänna utrymmen finns små trevliga sittgrup-
per för trötta ben och samtal.



Vår besöksrunda på tre olika vård- och
omsorgsboenden i Täby kommun är över
och vad vi genomgående kunnat notera
är hur mycket engagemang det finns hos
personalen som arbetar på de olika bo-
endena. Må det fortleva och spridas!
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Nöjen
Pianobar med Carl Wahren  

Välkommen till Ångaren att mingla med andra Jarla-
bankare och lyssna till Carl Wahrens förträffliga
pianospel. Välkommen till en pianobar där du kan
önska låtar och själv sjunga med. Vin och öl och
enklare tilltugg till självkostnadspris. Vi träffas
kl. 16.30. Datum för vårens pianobar är 22/2,
15/3, 19/4 och 17/5. Kontakt: Carola Plannthin,
070-759 05 27, carolaplannthin@hotmail.com

Pubafton med jazz
Som ni kunnat läsa tidigare på ”Hänt sen sist” så har Arne
Forsséns jazzpub nu 5-årsjubilerat och besöksantalet höll i
höstas på att spränga kansliets väggar…
Tisdagen den 14 mars är det dags igen. Senast uppehöll sig
Arne vid svensk jazzhistoria från 1940-talet till 1950-talets
början och där han slutade senast tar han nu vid – svensk jazz från 1950 och framåt.
Några olika ölsorter och husets vin finns att köpa till självkostnadspris. Vi träffas i
Jarlabankes lokaler, Eskaderv. 40 och håller på mellan 19.00-21.00. Hör gärna av er till
Arne Forssén, arne.forssen@plangruppen.se, 070-610 45 51, eller kom helt enkelt dit!

Modevisning på Ångaren
Vilka färger och stilar som gäller i vår och sommar får vi se
när Vibeke Foltman från Sveriges Seniorshop kommer
till Ångaren fredagen den 7 april kl. 14.00.
Jarlabankemannekängerna Maud, Stella, Anita (bild), Bir-
gitta och Gunnar kommer på sitt proffsiga sätt att visa
upp ett urval av kläderna. Efter visningen kan den som vill
inhandla plagg ur Vibekes rika sortiment. Det går bra med
kreditkort.
Vi serverar mousserande vin och läckra snittar till en kostnad av 80 kr som betalas på
plats.
Anmälan senast fredagen den 31 mars till SPF Jarlabanke 756 3875 (telefonsvarare),
jarlabanke@telia.com eller Birgitta Danielsson 758 7848, birgitta.l.danielsson@telia.com
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Mat är viktigt för hälsan & livsglädjen
- Missa inte chansen att få färdiglagade måltider

 hemlevererade med 20 % rabatt
Näringsrik mat är viktigt för alla & speciellt för seniorer.
Forskningen visar att genom att äta bra & näringsrik mat ökar
livsglädjen, du får mer ork & dessutom ett starkare
immunförsvar. Mat är inte bara näring, den kan också ge en
enorm njutning & fin gemenskap. Doften av lagad mat & en
trevlig dukning kan göra måltiden till en av höjdpunkterna
under dagen.

Vi på Klaramaten.se vill göra det enkelt för dig att äta god &
hälsosam mat genom näringsrik kost, som är tillagad av
kockar. Vi handlar, tillagar maten & levererar den till dig. Det
enda du behöver göra är att värma din mat.
Ta chansen att prova detta redan idag. Du kommer inte att bli
besviken.

Peter Runeborg, medlem i SPF Norrmalm, driver projektet
”Lunchkompis” som går ut på att starta lunchgrupper för
seniorer, för att på så sätt öka gemenskapen & göra måltiden
till en trevlig stund. För att kontakta Peter eller för att beställa
mat går du in på KlaraMaten.se eller ringer 08-15 62 62.
Ange kampanjkoden ”SPF” vid beställning så får du

20 % rabatt på din första beställning.
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ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 280:-)

ORDINARIE 425:-
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 180:-)

ORDINARIE 325:-
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Följande har bidragit med text och foto:

Margareta Torstensson, Berith Niord och
Bodil Svensson. Mer text och bilder

finns på vår hemsida spfjarlabanke.se.
Klicka på rubriken ”Hänt sen sist”.

Hänt sen sist
– Det är bättre än svartsoppa!

Vänmedlemmarna Anne-Marie (t.v.) och
Berit från Seniorerna Tibble var på plats.

Så sa fru Viola på Lindholmens gård om att återi-
gen få besök av Jarlabankarna i Mårten gås-tid. I
över 20 år har fru Viola lagat och serverat svartsop-
pa med krås, leverkorv och äpple till Jarlabanke-
folk. Men uppenbarligen har hon inte tröttnat på
oss. Den här gången, den 10 november, var vi ett
40-tal medlemmar som smorde både kråset (i svart-
soppan), Mårten gås och den ljuvliga skånska äp-
pelkakan. För att sedan avrunda med kaffe och avec
för de hugade.

Lite fakta från Stockholms länsmuseum om Lind-
holmens gård, som köptes av Viola Söderholm
1987: ”Den nuvarande herrgårdsbebyggelsen vid Lindhol-
men har i hög grad bibehållit sin karaktär från slutet av
1800-talet, då huvudbyggnaden och flertalet av uthusen
uppfördes. Huvudbyggnaden är också ett av de få exempel
på mer anspråksfull herrgårdsarkitektur från 1800-talets
senare hälft, som finns i länet.”

Två eleganta herrar i Lindholmens eleganta
miljö – Östen (t.v.) och Rolf.

Lennart och Ulla väntar på gåsafatet.

Kärt återseende mellan Inge-Maren och fru
Viola. 

Birgitta får en minikurs i hur man bryter en servett. Kaj
övervakar.



27

Hänt sen sist

Forts. sid. 28

Myntkabinettet
Vi var 10 tappra som trotsade snömodden och tog
oss till Kungl. Myntkabinettet måndagen den 14
november. Guiden Leif lotsade oss på ett trevligt
och lättsamt sätt genom myntets 2.500-åriga histo-
ria. Av museets 650.000 föremål valde han ut några
av de mest intressanta, t.ex. det största, det minsta

och ett av de märkvärdigaste
betalningsföremålen.
Världens största mynt (t.v.) är
ett svenskt kopparmynt från
1644. Det väger 19,7 kg och hit-
tades i ett sjunket skepp i Gryts
skärgård 1974. Det minsta
myntet liknar en liten guld-
knapp präglat i nuvarande väs-

tra Turkiet. Även världens första banksedel
är svensk och gavs ut på 1660-talet .
Ett av de mer märkvärdiga betalmedlen är
rai-sten från ön Yap i Melanesien. (här har
några av Jarlabankarna samlats framför ”myn-
tet”). Stenen väger ca 600 kg och är 110 cm
hög. Har ett hål i mitten för att man ska kun-
na trä en stång igenom som bäranordning.

Superb adventskonsert
lockade fullt hus
Söndagen den 4 december var det för tredje året i
rad som Täby-ungdomarna Annie Ternström,
vokalist och Martin Åklint, pianist stod för un-
derhållningen på Ångaren när SPF Seniorerna Jar-
labanke bjöd in till Adventskonsert. Nästan 70 per-
soner hade samlats för att avnjuta vacker sång och
musik – allt från Mössens julafton till Ave Maria.
Förutom solosång av Annie blev det också ett av-
snitt där publiken kunde sjunga med i gamla väl-
kända julvisor.

Annie och Martin har gjort sig namn i Täby,
inte bara i samband med adventskonsert för
Jarlabankare. De har anlitats i olika kulturel-
la sammanhang bl.a. av JANO (Jazz i Nord-
ost). På repertoaren finns svenska jazzklas-
siker, evergreens och mycket däremellan.

Julkonsert och julbord 2016
Den 7 december deltog elva jarlabankare i ReseSkapar-
nas utflykt, som började med julmarknaden i Steninge.
I Österåkers kyrka lyssnade vi sedan till en stämnings-
full julkonsert framförd av Linnéa Sallay, Rita Sax-
mark, Erik Sunnerstam och Samuel Skönberg. Där-
efter njöt vi av Waxholms hotells dignande julbord i
deras vackert juldekorerade matsal med utsikt över det
upplysta Kastellet.
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Hänt sen sist
Någonting att äta och någonting att dricka…

Nätt opp 40 personer hade intagit Hörsalen i
Täby bibliotek den 17 januari för att ta del av en
alldeles nykomponerad meny där maten och

dryckerna återfanns i de sånger och vi-
sor som presenterades av skådespelar-
na Hans Kumlien (t.v) och Krister
Ulvenhoff (t.h.). Här blandades glatt
viscocktails med CM Bellman, Thore
Skogman, Hans Alfredson, Evert Tau-
be, Benny Andersson, Povel Ramel,

Anders Hansers kulturbiograf
Dryga 20-talet jarlabankare gjorde den 19 janu-
ari ett besök på Hansers biograf för att ta del av
två av hans fina program, som berättar så myck-
et för oss om Sveriges historia. Hanser har ju
gjort åtskilliga resor genom Sverige för att do-
kumentera folk och företeelser. Den här gång-
en fördes vi vida omkring i det stora bildspelet
”Historiens vingslag – nedslag i den svenska
historien” som tog oss till en mängd historis-
ka platser och fornminnen – kyrkor och borgar,
gravfält, hällristningar och runstenar. Här fanns
även Täbys Jarlabanke med Jarlabankes bro och
Täby kyrka med Albertus Pictor.

Vi gör billivet enklare, reparerar alla bilmärken!
Öppet: mån-fre 07.30-17.00

Eskadervägen 2 (i garaget), Näsby Park
Tel: 08-630 0103, e-post: manarbilservice@gmail.com

www.mekonomen.se

Film nummer två var ”Fabrikörerna” som be-
rättade historien om två samtida fabrikörer –
Per Anders Ålund, grundaren av raffinaderiet
på Oljeön, Engelsberg och Johan Edvard Hyl-
tén som skapade Hylténs Metallvarufabrik i
Gnosjö. Hylténs metallvarufabrik är  en viktig
symbol för den berömda Gnosjöandan. Både
oljeraffinaderiet och metallvarufabriken är idag
två levande museer.
Det här var sista gången Anders Hanser mot-
tog oss på Kommendörsgatan. Han försöker
nu hitta biografer att samarbeta med och visa
sina filmer och bildspel på.

Irving Berlin, Cole Porter, Dan Andersson och
med Bengt Pegefelts visa om han som tänkte
huppa i älva om han inte fick e körv…
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Notiser
Roslagsbanan avstängd
Som många av er säkert märkt, så är delar av
Roslagsbanan avstängda. Bakgrunden till det är
att Roslagsbanans kapacitet behöver förstärkas
eftersom Täby och Nordostkommunerna växer.
Dubbelspår byggs och tanken är ökad turtäthet
från de flesta stationer. Projektet är nu inne i etapp
2 vilket betyder dubbelspårsutbyggnad till Val-
lentuna respektive Åkersberga. Dessutom ska en
ny station byggas i anslutning till Arninge.

Här sker kapning av järnvägsspår
med maskin vid Tibble station.
(Foto: Torbjörn Huss)

• Under denna period är tågtrafiken på
 Näsbyparklinjen igång som vanligt.

För tillfället går det inte några ersättnings-
bussar från Roslags Näsby station utan från
trafikplats Roslags Näsby. När Roslags
Näsby station stänger den 23 juni i sam-
band med att Österskärslinjen kommer att
vara avstängd så stannar ersättningsbussar-
na vid hållplats Stockholmsvägen (vid Me-
konomen). Mera information på sl.se/sv/
info/resa/forandringar/roslagsbanan-
2017/roslagsbanan-2017/?date=true

(Källa: Täby kommuns webbplats)

SL rustar också stationer och befintliga vag-
nar och upphandlar nya tåg. Bullerskydd,
säkerhet och tillgänglighet ska förbättras
längs hela Roslagsbanan.
Arbetet med hela Roslagsbanan beräknas
pågå fram till år 2021. Arbetet medför av-
stängningar i tågtrafiken och byggarbeten
längs järnvägen.
För 2017 gäller följande:
• Kårstalinjen är avstängd 7/1 - 20/8
• Österskärslinjen är avstängd 23/6 -

9/12
• Djursholms Ösby - Roslags Näsby sta-
   tion 23/6 - 20/8

Restaurangen drivs av mig Raymond Almert som har ett 24-
årigt förflutet inom Stockholms restaurangscen. Jag har
arbetet med allt från kock och sommelier till barchef och
krögare. Jag ser mycket fram emot att få driva denna anrika
restaurang in i framtiden.

Vi serverar husmanskost lagad från grunden på närordlade
produkter och med en väldig massa kärlek.

Utöver lunch erbjuder vi möjlighet för catering och event.

Tel: 076-307 06 04, E-post: catering@foodbyraymond.se

Välkomna till oss på Eskadervägen 5 i Näsby park
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Kurser och cirklar
Håll i gång
din engelska I och II

Vi träffas varannan fre-
dag under opretentiösa
former och samtalar
över en kopp kaffe.

Ämnen bestämmer vi från gång till gång.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Tider: 10.00 – 12.00
Kostnad: 200 kronor
Antal gånger: 7
Håll i gång din engelska I startade den
20 januari, enstaka platser kvar.
Anmälan till Kerstin Bergman, 39 52 39 el-
ler kerstin.bergman@propelex.se.
Håll i gång din engelska II startar den
24 februari om antalet anmälda är fem.
Anmälan till Gunvor Vretblad, 08 – 758
8952 eller gunvor.vretblad@castrum.se.

Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet en tis-
dagseftermiddag i månaden
mellan kl. 14.00 och 16.00
och diskuterar böcker
och tar en kopp kaffe.
Vi fortsätter under vå-
ren följande dagar:
28/2 Karin Johannisson,

Den sårade divan
28/3 Helena von Zweigbergk,

De behövande
18/4 och 30/5 Böcker bestäms senare
Vi är för närvarande 10 personer i grup-
pen, men det finns plats för några till. Är
du intresserad och vill vara med hör av
dig till Ing-Britt Edlund, 768 8310, 

o.edlund@spray.se eller Inge-Maren Beh-
rendt, 732 4591.

Musikalisk salong
Vi träffas en måndag i månaden över en
kopp kaffe och lyssnar
på klassisk musik. Vårt
schema ser ut på föl-
jande sätt: 20 februari
-  Svenska tonsättare, 20 mars – Felix
Mendelssohn, 24 april – Antonin Dvorák,
15 maj – Sommarmusik. Man måste inte
föranmäla sig, det är bara att droppa in.
Tider: Måndagar kl. 19.00 - ca 21.00.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Varmt välkomna och ta gärna med dig
dina egna favorit-CD-skivor.
För mer information välkommen att kon-
takta Ljubinka på 437 69 145 eller
ljubinka.selin@gmail.com

Teaterkunskap I och II
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Margareta berättar teaterhistoria och ger
bakgrunden till aktuella teaterstycken.
Hon ordnar även biljetter till Dramaten
och Stadsteatern och efteråt blir det dis-
kussion kring pjäserna.
Vårens träffar för
Teaterkunskap I sker torsdagar 13.00 -
15.30 den 16/2, 16/3 och 20/4.
Teaterkunskap II träffas 13.00 - 15.30
den 23/2,  21/3 och 25/4.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 0383.
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Kurser och cirklar
Sällskapsbridge
För oss som inte
är så vana brid-
gespelare och an-
dra som vill spe-
la i ett lugnare
tempo än täv-
l ingsbr idgens
finns nu en egen grupp. Vi använder kort
med större siffror för att underlätta för
alla med nedsatt syn. Vi spelar onsdagar
året om mellan kl. 9.30 – 12.30.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För ytterligare information kontakta
Lena Sandström, 076-780 5859,
lena.sandstrom39@gmail.com,  eller
Christel Eborn, chris.eborn@hotmail.com,
070-397 2584. De som är intresserade av
en plats i reservlistan kan anmäla sig till
Lena eller Christel.

Tävlingsbridge
Måndagar kl. 12.30.
Vårterminen har startat.
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com
Vi vill gärna ha fler deltagare till måndags-
bridgen på Ångaren. För information tag
kontakt med Carola Plannthin.

Onsdagar kl. 13.00.
Vårterminen har startat och sista spelningen
är 31/5.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 5583,
magnuswall@gmail.com.
Gruppen är f.n. full, men Magnus Wall-

ner tar gärna emot intresseanmälningar för
plats i reservlistan.

Vinkunskap II
Vi fortsätter vårterminen 2017 med vin-
provning och vinkunskap i Jarlabankes lo-
kal, Eskaderv. 40, torsdagar, start kl. 18.45:
16/2, 16/3 och 20/4.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 4551
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskap III
Vårens vinprovningar med vinkunskap i
grupp III är planerade att hållas 28/2,
21/3 och 25/4. Start kl. 18.45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 9205 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinprovningarna i grupp II och grupp III
hålls i Jarlabankes lokal på Eskadervägen
40. Terminsavgiften är 500:- och erläggs
vid första provningstillfället.

Om du vill veta
mer om viner
kontakta Lars-
Ove Pehrsson
som administre-
rar en väntelista
för båda vin-
grupperna. Max.
deltagare i en grupp är 15 pers. Om till-
räckligt många är intresserade av att del-
taga är det möjligt att starta ytterligare
grupper.
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Friskvård
Eftermiddagsdans
I samarbete med SPF
Seniorerna Tibble.
Lokal: Kvarn-
t o r p s g å r d e n ,
Näsby allé 72.
Tisdagar kl.
13-16.
Modern dans
och någon gammal
dans. Entré 100 kr, kaffe och bröd ingår i
pausen.
Datum för våren 2017:
21/2 spelar Keneth Hertz orkester
21/3 spelar Kjell Dahls orkester
11/4 spelar Eklöfs orkester
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
510 503 20, 070-350 9320. Välkomna!

Hjärt-lungräddning HLR
Ni som ännu inte gått en kurs i Hjärt-lung-
räddning, eller vill friska upp gamla kun-
skaper har nu möjlighet att delta i vårens
kurs hos oss.
Plötsligt hjärtstopp (när hjärtat av ovän-
tad anledning plötsligt stannar) eller luft-

v ä g s s t o p p
(när något fast-
nar i luftstru-
pen) är drama-
tiska livshotan-
de situationer
som kräver
o m e d e l b a r a
ingr ipanden
från omgiv-
ningen. Det



kan vara skillnaden mellan liv och död då
den som drabbas omedelbart blir med-
vetslös och slutar att andas. Därför är det
nödvändigt att veta vad man kan och mås-
te göra samt hur. Det är detta kursen
handlar om. Och man vet aldrig när kun-
skapen behövs!
Kursen tar ca 2 timmar och omfattar teo-
ri, praktiska tillämpningsövningar på dock-
or och hur man använder en defibrillator
(hjärtstartare).
Thed Söderlund, som tidigare anlitats av
Jarlabanke, leder kursen. Han är en kun-
nig, erfaren och uppskattad instruktör från
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.

Tid: Måndag 27 februari kl 14.00-16.00.

Plats: Jarlabankes kansli, Eskadervägen
40, Näsbypark

Kostnad: 200 kr, inkl. kaffe/te. Betalas
vid kurstillfället.

Anmälan: Senast den 22 februari till
Kerstin Persson, 756 6076 eller
kerstinpers@telia.com

Hör gärna av er med frågor.

Jarlabanke
golfare
För den som vill hålla
swingen igång är Ullna
Indoor Golf platsen
för vinterträning.
Se deras hemsida
för mer information:
ullnaindoor.se. Frågor
kan ställas till Per Jödahl,
756 2325.
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För mer information kontakta Monica
Rosengren, 768 3207,
monica.m.rosengren@gmail.com  eller
Birgitta Danielsson, 758 7848,
birgitta.l.danielsson@telia.com

Friskvård

Squaredansarna
Information om aktuella danser liksom
kommande tillfällen att pröva på hittar
man enkelt på Näsbypark Squaredans-
klubbs hemsida nasbysquare.se.

Vandra med/utan stavar
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
anordnar vi stavgång fredagar udda veck-
or. Vi samlas kl. 10.00 i Näsbyparks cen-
trum utanför apoteket. Promenad ca en
timme i lugn takt som passar alla. Nästa
vandring är den 17 februari.

Pensionärsfriskvård i
Täby RacketCenter
Roliga aktiviteter för dig som pensionär
varje vardag mellan 9-11, kaffe ingår! Pris
50:- för en förmiddag. Terminskort
1.400:-. Se vidare: tabyracketcenter.se/tra-
ning/pensionarsverksamheten
Har du frågor är du välkommen att kon-
takta Täby RacketCenter, Flyghamnsv. 16,
756 5094.



Lisa & Erika

Lunch och Catering
Vi är den personliga restaurangen som hjälper
dig med mat till vardag och fest. Vi kan även
bistå med personal och utkörning av porslin.

Välkommen att äta hos oss och få 30 kr
i rabatt första gången.

Du hittar oss på Nytorpsvägen 5, Täby
Tel: 08-768 55 10, www.tanternapatorpet.se

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12
km på måndagar.
För information om vårens program, tid
och mötesplats tag kontakt med Ivor
Nordström, 768 3115, Kerstin Ferenius,
758 6175, Lars Lundenmark, 768 8218
eller Bo Lagerström, 732 3979. Tag med
matsäck, sittunderlag och bussbiljett.
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Eskadervägen 40, 183 58 Täby
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall
tagna via SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar
för medlemmar i SPF Seniorerna:
0771-55 5500 eller 0771-16 6060
skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/

STYRELSE
Gunvor Vretblad – VU 08-758 8952 gunvor.vretblad@castrum.se
  leder styrelsemöten, ledamot i KPR, redaktions-
  ledamot, kontaktperson Tibbleseniorerna
Christel Eborn – VU 070-397 2584 chris.eborn@hotmail.com
  företräder styrelsen mot distriktet och kommunen,
  teckningsrätt/attesträtt, festarrangemang, kontaktperson
  Samverkan Nordost  och Tibbleseniorerna
Kerstin Bergman – VU 08-39 52 39 kerstin.bergman@propelex.se
  ansvarig kansli och inköp, ansvarig planerings-
  kalendern, ledamot polisens seniorråd, styrelsens
  kontaktperson gentemot webbplatsen
Sekreterare Birgitta Danielsson 08-758 7848 birgitta.l.danielsson@telia.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 08-768 8310 o.edlund@spray.se
Ordf. programkom. Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Torsdagsträffar Lena Sandström 076-780 5859 lena.sandstrom39@gmail.com
Månadsträffar Carola Plannthin 08-756 5400 carolaplannthin@hotmail.com
Kontaktperson Rolf Skagerborg 070-55 80 200 rskagerborg@gmail.com
  Samverkan Nordost

REVISORER Rolf E Ericsson 756 13 83
Gun Olgård 070-663 62 02

Suppleant Björn Eklöf 756 25 07

KPR,KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Lena Sandström 076-780 5859 lena.sandstrom39@gmail.com
Ordinarie Gunvor Vretblad 08-7588952 gunvor.vretblad@castrum.se
Ersättare Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com

VALBEREDNING
Ordförande Lars Gustafsson 08-7589698 lassegustafsson@telia.com
Ledamot Marianne Hammarén

  Erlandsson 08-732 7476 janahe2@gmail.com
Ledamot Kerstin Persson 08-756 60 76 kerstin.pers@telia.com

REDAKTION
Ansv. utg./redaktör Bodil Svensson 070-620 7135 bodil_c_svensson@telia.com
Layout Gunilla Kinnman 070-444 6740 gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Gunvor Vretblad 08-758 8952 gunvor.vretblad@castrum.se

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser Béatrice Ceyhan 08-756 2968 ib.ceyhan@swipnet.se
Hemsidan, webmaster Anders Nisses 042-34 27 71 webbmaster@spfjarlabanke.se
Medlemssekr., inköp Gunnar Wernerson 08-510 503 63 wergun@telia.com
Medlemsrekrytering Käthie Wernerson 08-510 503 63 wergun@telia.com
Resor/utflykter Monica Rosengren 08-768 3207 monica.m.rosengren@gmail.com
Resor/utflykter, bitr. Margareta Torstensson070-368 2568 margareta.to@telia.com
Utskick, brevduvor,
  bitr. medl. sekr. Lars Gustafsson 08-7589698 lassegustafsson@telia.com
Väntjänst Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Väntjänst,
  sekr. progr.kom. Anita Holmberg 070-392 2199 anita41holmberg@gmail.com

Tel. 08-756 3875
E-post: jarlabanke@telia.com

PlusGirokonto 84 85 34-4
Hemsida: spfjarlabanke.se

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11
fr.o.m. januari 2017
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Välkommen att välja oss Vårdproffsen, när du har behov av
hemtjänst.

Vårt lilla team gör att varje kund blir individuellt och
personligt bemött.

Vi är alltid vänliga och snälla mot våra kunder och  vi älskar
vårt arbete.

Ring om du har frågor eller vill boka ett personligt möte.

Vi finns nära dig:
    I Täby centrum: Lyktgränd 2 och Marknadsvägen 43
    I Näsby-Park: Kryssarvägen 6

Du kan även köpa diverse tjänster med RUT-avdrag, ring och
fråga!

www.abvardproffsen.se
Telefon:  0761-615473
E-post: kaarina@abvardproffsen.se


