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Omslagsbild: Hösten har dragit in över
landet och sommarens fågelungar har vux-
it till sig. Det här är en ärtsångare, ungfå-
gel. Ärtsångaren häckar i stort sett över
hela Europa. En oansenlig fågel färgmäs-
sigt, men med en fin sång. Ärtsångaren ger
sig under augusti – september av till syd-
ligare länder för övervintring för att åter-
komma i april/början av maj. Den här
ungfågeln är fotad i Hedeviken.

Foto: Jim Bäck
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Jarlabankes verkställande utskott: Christel
Eborn, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman.

VU har ordet
Text: Gunvor Vretblad

I tidiga tonåren flyttade jag till Stockholm
med mina föräldrar. Jag kände mig främ-
mande i min nya skolklass, allt var annor-
lunda jämfört med den lilla köping jag
kom ifrån och när jag pratade skojade de
om min dialekt. Efter några veckor fick
jag en liten bok av några av mina klass-
kamrater, ”A friend is someone who likes you”.
Jag blev väldigt glad och plötsligt kände
jag mig helt tillfreds med min nya situa-
tion.

Jag kom att tänka på den händelsen när
jag tittade igenom listan på Täbys nya 65-
åringar som SPF skickat till oss. Jag har
hört från flera håll att vi är bra på att få
nya medlemmar att känna sig hemma i
vår förening och jag tänkte att vi ska fort-
sätta på den vägen. Storleken på vår för-
ening gör att vi har möjlighet att ta emot
våra nytillkomna på ett personligt sätt. Ett
provapå-erbjudande av tidningen Senioren
har skickats ut i mitten på augusti tillsam-
mans med en inbjudan till medlemskap i
SPF Seniorerna Jarlabanke och en väl-
komstträff för redan nya medlemmar
kommer att äga rum i början av oktober.

Stig Nohrlanders och Ingrid Dahlbergs
initiativ till en fortsättning på lunchträf-
farna under hösten gör det också möjligt

för nya och gamla Jarlabanke-seniorer att
lära känna varandra. Läs mer om lunch-
träffarna på sidan 17 och 27!

Under hösten kommer en del av vår verk-
samhet att förläggas till kansliet på Eska-
dervägen 40. Vi väntar fortfarande på
besked från Täby kommun om vi får till-
gång till hörsalen i huvudbiblioteket igen
eller om vi kan få använda något av rum-
men i nya kommunhuset vid våra möten.

På ett KPR-möte har vi fått veta att nya
Seniorcenter på Kulla gränd inte kommer
att vara tillgängligt för föreningar under
dagtid. Däremot uttryckte representanter
för Avdelningen äldreomsorg intresse för
att inrätta någon form av Seniorcenter i
Näsby Park, väl medvetna om att det bor
många pensionärer i området. Från SPF
Seniorerna Jarlabanke är vi förstås intres-
serade av att diskutera ett samarbete i nå-
gon form. Det skulle kunna bli en bra lös-
ning både för kommunen och för oss i
Jarlabanke.

Värva en ny medlem och få en trisslott!
adress, så skickas inbetalningskort m.m.
och du får trisslott/-er så snart medlems-
avgiften är betald.

Om du värvar nya medlemmar till Jarla-
banke får du en trisslott/ny medlem. Med-
dela Gunvor Vretblad, 758 8952,
gunvor.vretblad@castrum.se, namn och
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Motionera för livet
Text och foto: Bodil Svensson
- Dina värden ser bra ut, sa doktorn med anledning av de blodprov jag tagit.
Men tänk på det här med varierad kost och på att motionera så att värdena
forsätter att vara bra. Så är vi där igen. Vid den för alla – inte minst för seniorer
– så viktiga motionen! Men formerna för motion behöver ju inte alltid betyda
gruppgympa eller promenader. I Täby finns ett antal gym och vi har tittat
närmare på vilka aktiviteter speciellt riktade till seniorer som erbjuds på några
av dem.

I Näsbyparks centrum ligger Balance
som har ett gym i två våningar. Nedre
våningen domineras av sex muskelmaski-
ner där man tränar rygg, mage, armar och
ben, tre cyklar och tre crosstraining-ma-
skiner för förbättring av konditionen. De
sex Milon-maskinerna har ett elektroniskt
styrt motstånd som får musklerna att ar-
beta både koncentriskt (muskeln drar ihop
sig) och excentriskt (muskeln förlängs).
Som medlem i gymmet får man ett
smartcard och första gången man använ-
der maskinerna får man hjälp av en in-
struktör att lagra sina personliga data på
kortet vilket också inkluderar det motstånd
som man ska jobba med. Motståndet an-
passas efter dina personliga behov.

Med cirkelträningen tränas både styrka och
kondition och du använder 30 sekunder
på muskelmaskinerna och 4 minuter på
konditionsmaskinerna. Under ett cirkel-
varv på 17,5
minuter tränas
hela kroppen.

- De flesta besöka-
re som använder
sig av den här cir-
kelträningen är
seniorer och många

kör inte bara ett varv utan två eller tre, berät-
tar Sofia Gunterberg (bild nedan t.v.),
platschef och personlig tränare.

Under vårt besök träffade vi på Christer
(bild t.h.),
som närmar
sig 72 och
som använ-
der sig av
c i r k e l t r ä -
ningen två
gånger i
veckan. –
Den är bra,
framhåller
han, den ger
allsidig träning
och får igång
hela kroppen.

På Actic, Tibblebadet, finns några pass
som heter ”Senior Power” vilket innebär
små grupper för seniorer. Det är relativt
tung styrketräning med mycket balans, sta-
bilitet och konditionsträning.

- Vi har mycket fokus på att ge en träning som
är bra för seniorer just i vardagen och att mini-
mera nedbrytningen av de snabba muskelfibrer-
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na som minskar enormt med åren, säger
Andreas Grahn som är personlig tränare
på Actic. Och det enda som funkar är att just
köra lite tyngre styrketräning.  Just nu kör vi 2
pass i veckan. Man köper klippkort för att vara
med på passen.

Det som tidigare hette n.Joy på Pentavä-
gen 1 har nu tagits över av Nordic Well-
ness. Liksom n.Joy vänder man sig även
till seniorer (du som är 65+ eller förtids-
pensionär). Nordic Wellness har en seni-
orklubb med anpassad träning för senio-
rer med fokus på kondition, styrka, rör-
lighet och balans. Här finns även en cirkel-
gympa måndag, tisdag och fredag fm med
lättgympa som passar även seniorer. Som
medlem kan du träna på alla klubbar i
Sverige och har tillgång till både gym och
gruppträning.

Therese Westerdahl (bild t.h.) har jobbat
med seniorträning och rörlighetsträning i
15 år. Hon är personlig tränare (PT), grupp-
träningsinstruktör och massageterapeut.
- Mina pass varvar jag med härlig musik och en
hel del puls och funktionella övningar som knä-
böj, utfall och stå på ett ben.
- Konditionen påverkar riskfaktorer för hjärt-
och kärlsjukdomar. Glöm inte styrketräningen.
Med åldern förlorar vi muskelmassa därför är
det jätteviktigt att våga lyfta vikter. Börja lätt
och gör många repetitioner, säger Therese. Det
leder till ökad muskelmassa och muskelstyrka
samt en förbättrad funktionsförmåga. Lyssna på
din kropp och ha roligt! Få gärna in ett pass som
innehåller följande; kondition, uthållighet, rörlig-
het och balans. Det är en perfekt kombination.
Balans är en färskvara! Oavsett ålder ger träning
hälsovinster! Ta gärna hjälp av en licenserad PT! Forts. sid. 13

Foto: Ludwig Westerdahl

Täby Rac-
k e t c e n t e r
ligger på
Flyghamns-
vägen 16 i
Viggbyholm
och har en
pensionärs-
verksamhet
med olika ak-
tiviteter varje
vardag mel-
lan 8 och 12.
Där ingår
både grupp-
träning och individuell träning. Gymmet
är tillgängligt alla dagar i veckan och det
finns tillgång till cirkelträning, lättare gym-
nastik samt Zumba Gold som passar den
som inte vill hoppa, är helt ny på träning
eller bara vill ha ett lite lägre tempo och lite
lättare steg än klassisk Zumba. Det finns
också möjlighet att ägna sig åt några av de
racketsporter som ryms inom byggnaden
– badminton, squash eller bordtennis. En
aktivitet som blivit populär bland en del
seniorer är mattcurling, en tämligen ny
aktivitet.

Itrim finns på Korsvägen 1, mitt emot
Roslags Näsby järnvägsstation. Itrims kon-
cept är att medlemmarna ska nå sina egna
mål genom nya vanor vad gäller mat och
träning, med hållbara resultat i form av bätt-
re hälsa. Det låter enkelt, men att ändra va-
nor kan vara det svåraste som finns.

Det finns ingen mirakelmetod som pas-
sar alla.  Som medlem får man därför en



6

���������	
������	
��
���������

�����	
����������	��
������������

�����������

���������������������

���������	�
���� ����

!������ ����

!����
���"��

�����	���

����
���������
������	������#
$%�&'(�()�%$�**�+++,������
��,��

!���
���"���**�-�����**����.�
��**�����/
����

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
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Modevisning på Ångaren

Nöjen
Pianobaren med Carl Wahren flyttar
till Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40

Välkomna till Pianobaren där du kan mingla med
andra Jarlabankare och lyssna till Carl Wahrens för-
träffliga pianospel och hans egna erfarenheter och
anekdoter från den stora musikvärlden.
Självklart kan du önska låtar och själv sjunga med
när du känner för det.
Dryck och enklare tilltugg till självkostnadspris. Vi
träffas kl. 17.00
Höstens Pianobar äger rum onsdagarna 20 sept.,
11 okt., 15 nov. och 6 dec.

Jazzpuben öppnar på nytt!

Höstens mode 2016 med Maud,
Birgitta, Stella och Anita.

Hösten närmar sig, men deppa inte för Vibeke
Foltman från Sveriges Seniorshop kommer till
Ångaren fredagen den 6 oktober kl. 14.00 och
visar vad vi skall piffa upp oss med. Jarlabanke-
mannekängerna Maud, Stella, Anita, Annika, Bir-
gitta och Lasse kommer 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 29 september till SPF Jarlabanke 756 38 75
(telefonsvarare) eller jarlabanke@telia.com.

Det blir jazzpub i höst också, nämligen tisdagen den 17
oktober kl. 19.00 – 21.00 i Jarlabankes lokaler, Eska-
dervägen 40.
Högeligen uppskattade Arne Forssén berättar och spelar
jazzskivor av äldre datum.
Anmälan till arne.forssen@plangruppen.se eller tel.
070-6104551 eller kom helt enkelt dit.
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Nöjen
Årets gåsamiddag

Lindholmen år efter år. Gården ligger på
den avstyckade delen av Lindholmens slott.

Abonnerad buss hämtar
Abonnerad buss avgår från Ångaren 16.00
och från Täby Centrum ca 16.10 (Grind-
torpskyrkans parkering). Meddela vid an-
mälan om du vill stiga på vid Ångaren,
Grindtorpskyrkans parkering, hållplatser-
na Grindtorp södra, Grindtorp norra,
Gribbylund södra eller Täby Kyrkby.
Hemfärden är beräknad till 21.00.

Anmälan
Anmäl dig gärna så snart som möjligt,
dock senast den 30 oktober till
Christel Eborn,  070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com eller till
Jarlabankes kansli  756 38 75 (telefonsva-
rare), jarlabanke@telia.com

Avgiften betalas senast 30 oktober till Jar-
labankes pg 84 85 34-4.

Den 10 november aväter SPF  Jarlaban-
ke Mårten gås på Lindholmens gård –
som så många, minnesvärda gånger förr.
Priset är 650 kr och då ingår bussresa, väl-
komstdrink, svartsoppa (eller grönsaks-
soppa), nystekt gås med tillbehör, äppel-
kaka med vaniljsås samt kaffe. Andra
drycker finns att köpa till självkostnads-
pris.

Festlokal i historisk miljö
God mat och trevligt bemötande i histo-
risk miljö gör att vi gärna återkommer till

Ni ringer, vi bakar
08-473 02 66

Måndag - fredag: 11 - 14

Öppet: Måndag - fredag 11 - 21
Lördag - söndag 12 - 21

Näsby Allé 1
www.della-casa.se

Lunch 85:-
(i priset ingår smör, bröd, sallad, dryck
samt kaffe)

v



10

Besked: prostatacancer

Om bröstcancer och cancer i
underlivet hos kvinnor har åtskilliga
artiklar skrivits, många kvinnor har
berättat om sina känslor inför beskedet
om sjukdomen och hur operation eller
andra behandlingar påverkat deras liv.
Men sällan är det män som berättat om
sina erfarenheter från behandling av
cancer i underlivet. Christer Mårtens-
son är en av de män som fått beskedet:
prostatacancer. Läs hans berättelse om
upptäckten av cancern, beslutet om
operation, behandlingen och de
oglamorösa veckor som sedan följt.

Text: Christer Mårtensson Foto: Kirsten Bjerknes

I våras opererades jag för prostatacancer. Jag skickades hem efter två dagar
med morfintabletter, Alvedon och 30 sprutor med blodförtunnande medel. En
spruta om dagen. Tio dagar efter operationen togs stygnen och katetern bort,
med urinläckage (rejält) som följd. Sedan dess har humöret växlat, även om vet-
skapen att jag blivit av med tumören ger kraft att ta itu med den nya vardagen.

Jag som aldrig tränat ska sprattla med
benen i luften, lyfta magpartiet och skaka
och sedan göra knipövningar för att sti-
mulera bäckenbotten. Den kvarvarande
slutmuskeln ska stärkas. Den andra togs
bort tillsammans med prostatan. Träning-
en behövs för att jag inte ska läcka urin.
Fast just nu hjälper inga knipövningar även
om jag är bortom de värsta vattenfallen
strax efter det att katetern togs bort.

Här sitter jag med ett berg av inkontinens-
skydd som jag fått hemskickat av sjukvården.
Hemskt på ett sätt, men bra ändå.

naturlig följd av operationen och alla får
rutinmässigt sådana här gigantiska sändningar
(jag är inne på den tredje nu) med bindor.

Jag har en medpatient som opererades
samtidigt. Han bor i Dalarna och vi håller
telefonkontakt en gång i veckan. Det var
våra fruar som träffades på sjukhuset och
kom fram till att vi skulle må bra av att ha
kontakt med varandra under konvalescen-
sen. Min hustru fixade telefonnumret ge-
nom detektivarbete i efterhand eftersom
den tanken inte hade slagit oss män. Det
är jag glad för nu. Sjukvårdens uppfölj-
ning har varit skral. Vi skulle ha fått ett
uppföljande telefonsamtal en månad ef-
ter operationen har jag förstått så här i
efterhand. Men det fick vi inte.

Men dessa överdådiga sändningar med
bindor behövs. Och jag har fått lära mig
att hantera byten och att hitta smarta lös-
ningar när vi avlägsnar oss för långt från
hemmabasen. Mitt uppe i allt detta söker
jag tröst genom att tänka: OK, det här är en
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Nu (i juli) väntar vi på att kallas till Akade-
miska i Uppsala - där operationen sked-
de - för att efter tre månader delges ana-
lysresultatet av tumören (lite sent kan man
tycka) och en uppföljning med operations-
läkaren om läkningsprocessen. Jag och
min medpatients erfarenheter och läkning
följs åt rätt exakt. Vi blev båda lite folk-
skygga. Vuxna män som behöver bindor
mot läckage. Inte roligt. Men det har släppt
efter hand. Och små förbättringar börjar
skönjas ju mer läkeprocessen fortskrider
och övningarna ger effekt. I början höll
jag mig helst nära hemmet och tog små
promenader för att inte såsa ihop totalt. Nu,
efter två och en halv månad (när detta skrivs),
planerar vi för lite längre utflykter. Och sen,
i september, kanske en semesterresa.

Min urolog ville veta varför värdena var
förhöjda och skickade mig på en mag-
netkameraundersökning. Då upptäcktes
tumören. Med hjälp av magnetkameran
kunde en riktad biopsi tas som bekräfta-
de resultatet från magnetkameraundersök-
ningen. Jag hade en cancertumör. Den var
liten och aggressiv av den lägsta graden.
Så det fanns två alternativ, att fortsätta med
halvårsvisa kontroller för att opereras om
situationen förvärrades, eller opereras direkt.
Strålbehandling var aldrig aktuellt eftersom
den inte fungerar när prostatan hyvlats.

Beslutet var mitt. Både status quo med
kontroller eller operation hade sina kon-
sekvenser. Jag ville inte gå med oron att
tumören kunde växa och kanske upptäck-
as för sent, först sedan den spridits - sär-
skilt som min bror rätt nyligen dött av en
sådan cancer. Så jag valde operation. Nå-
got som också förordades av läkare i be-
kantskapskretsen och den läkare på Aka-
demiska som tog proverna på tumören.

En tidig operation gör också att mer av
strukturerna runt prostatan kan behållas,
vilket också är en fördel när det gäller att
bevara några av de blodkärl som förser
svällkropparna med blod vid erektion.
Potensen påverkas av operationen. Hur
mycket beror på omständigheterna. Ope-
rationen genomfördes med en läkarstyrd
robot som gjorde fyra titthålssnitt på cir-
ka en cm vardera och ett litet längre snitt
för att ta ut prostatan. 

Nu ser jag framåt och är vid gott mod.
Skönt att vara av med tumören.

Morfar får besök på sjukhuset.
Canceroperationen var slutpunkten på fle-
ra års problem med urinträngningar och
behov av täta toalettbesök. PSA-prov som
togs visade på en liten förhöjning över nor-
malvärdet. Biopsierna (vävnadsproven)
som var nästa steg visade inte på någon
förekomst av cancer. För att jag skulle slip-
pa trängningsbesvären hyvlades prostatan
för att ge urinröret mer utrymme. Däref-
ter funkade allt perfekt. Jag fortsatte gå
på kontroller med PSA-prov och biop-
sier. Trots förhöjda PSA-värden hittades
inga cancerceller vid nya biopsier.
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Diabetes
Text: Stig Nohrlander

En revolutionerande insats gjordes i bör-
jan på 1920-talet, då den kanadensiska lä-
karen Frederick G. Banting lyckades fram-
ställa insulin för behandling av diabetes 1,
som fram till dess var en dödlig sjukdom,
tidigare kallad akut sockersjuka, som
främst drabbade barn och unga. Den kän-
netecknas av att bukspottkörteln saknar
förmåga att producera insulin. Banting be-
lönades med Nobelpriset för sin insats.

Den ”vanliga” diabetesen, åldersdiabetes
eller diabetes 2, förorsakas normalt inte
av brist på naturligt insulin, utan det är
kroppens fettceller, som efter långvarigt
sockermissbruk till slut vägrar att låta in-
sulinet ”trycka in” fett i fettcellerna. Detta
fett kommer från levern, som tagit hand
om allt socker och omvandlat det till fett.
Fenomenet kallas insulinresistens.

Diabetes 2 betraktas fortfarande av många
som en kronisk sjukdom, som inte är
möjlig att bota. Detta är fel, har modern
forskning konstaterat. Diabetes 2 kan bo-
tas, genom att man omedelbart slutar med
socker och stärkelse. Stärkelse blir socker
i munhålan och matstrupen under inver-
kan av ett enzym.

Detta är logiskt. Sjukdomen har uppkom-
mit genom missbruk av socker och stär-

Diabetes är en sjukdom, som tidigare i folkmun kallades
för sockersjuka. Den var i min barndom mycket sällsynt,
och den var i första hand ett överklassfenomen. Gemene
man hade helt enkelt inte råd att skaffa sig denna sjuk-
dom. Socker var dyrt.

Idag är det tvärtom. Socker är numera
mycket billigt. Livsmedelsindustrin använ-
der socker i mycket hög utsträckning, spe-
ciellt i vad man kallar för skräpmat och i
sötade drycker, och det används mycket i
hushållet, då det smakar gott. Alla har råd
med socker. Nu sprider sig diabetes som
en epidemi över världen med hundratals
miljoner insjuknade.

Det finns i huvudsak 2 typer av diabetes,
nämligen diabetes 1 och diabetes 2, den
senare ofta kallat åldersdiabetes. Diabetes
2 är mycket vanligare än diabetes 1, och
för oss pensionärer är det diabetes 2, som
är problemet. Denna artikel behandlar
därför i första hand diabetes 2.

Diabetes innebär ett alltför högt värde på
socker i blodet, blodsocker. Detta mäts nu-
mera rutinmässigt när man besöker sin vård-
central för hälsokontroll. Många lider av dia-
betes utan att veta om det, och det är i flera
hänseenden skadligt för kroppen att stän-
digt leva med för högt blodsockervärde.

Den här artikelserien om socker
började i medlemsblad 4/2016 under
ämnet Sockerberoende/Fetma/
Diabetes/Demens. Artikeln i MB 1/2017
hade rubriken Socker och socker-
beroende och i MB 2/2017 var ämnet
Socker förorsakar fetma.
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kelse  (t.ex. bröd, spaghetti, potatis), och
den går tillbaka, då man slutar att tillföra
kroppen dessa ämnen.

Medan insulin är nödvändigt för behand-
ling av diabetes 1, så började läkarna att
ordinera insulin även vid diabetes 2, vari-
genom den som hade diabetes kunde fort-
sätta sitt missbruk av socker. Detta fort-
sätter, även om allt fler läkare börjar mins-
ka sin ordination av insulin och i stället
rekommenderar motion och minskat
socker- och stärkelseintag.

Kom ihåg att socker (kolhydrater) inte har
några positiva effekter

på hälsan. Socker
är inte ett livs-
medel, det är ing-
et som kroppen

behöver. Man kan leva ett helt friskt och
bra liv utan att äta en enda sockerbit eller
godisprodukt. Däremot kräver kroppen
protein och fett.

Om man har diabetes 2 och fortsätter sitt
missbruk av socker och stärkelse med
hjälp av insulin så löper man stor risk att
drabbas av amputationer, främst av föt-
ter och ben, samt ögonskador, bl. a ”gula
fläcken”. Detta har varit känt länge och är
vetenskapligt klarlagt.

Modern forskning har indikerat, att ris-
ken att drabbas av Alzheimersdemens ökar
med en obehandlad diabetes. Mycket pe-
kar på att denna demenssjukdom föror-
sakas av insulinresistens i hjärnan.

Mer om detta i nästa medlemsblad.

personligt anpassad plan med de egna för-
utsättningarna och målen som grund.
- Du får en personlig coach som är med dig hela
vägen och hjälper dig att nå ditt mål, under-
stryker Terese Roupé på Itrim och berät-
tar att du kan få en kostnadsfri första råd-
givning och hälsocheck. Oavsett vad de
egna utmaningarna är, så lovar Itrim att
jobba tillsammans med dig. Du kanske vill
gå ner i vikt, få en nytändning vad gäller trä-
ning eller få inspiration till nya matvanor.

På Itrims hemsida har man också följan-
de tänkvärda devis: ”Den största delen av vår
fysiska aktivitet gör vi i vardagen. Promenaden
till skolan, jobbet eller busshållplatsen. Trappan
upp till kontoret eller cykelturen till affären. Det
spelar ingen roll hur länge de olika aktiviteterna
pågår. Alla steg räknas!”

Friskis & Svettis fortsätter sin Senior-
klubb i Kyrkbyn med cirkelträning tisda-
gar och torsdagar (se medlemsblad 1/
2017) men drar i höst också igång en ny
verksamhet i Näsbypark som vänder sig till
Seniorer samt målgruppen som av en eller
annan anledning inte kan ta sig upp och ner
från golvet. Den heter Jympa Special och
utförs med och på stol genom hela passet.
Det kommer att bli på måndagar kl. 10.00.

Det kan ju vara svårt att välja vad man
ska ägna sig år för att förbättra kondition,
bli mera rörlig, få bättre balans etc. Trä-
ningen ska ju gärna vara både effektiv och
rolig. Ett tips är att gå in på företagens
hemsidor och läsa på. Kontakta gymmen
och be att få komma och titta och prova
på, en del erbjuder gratis prova-på-besök.

Lycka till!

Forts. från sid. 5 ”Motionera ...”
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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

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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Reservation för ändringar. Se affischer och annonser i

SvD, DN och Mitt i samt på hemsidan www.tabyforsamling.se.

Gudstjänst söndagar kl. 11                                     Lördagsmusik lördagar kl. 13

Öppen kyrka tisdagar kl. 18 (se nedan)
Öppet hus måndagar kl. 11 (anmälan via församlingens växel)

Gudstjänster i urval, söndagar kl. 11:

24 sep. Kören Guld i Mun medverkar

1 okt. Musikgudstjänst: Jesu meine Freude av J S Bach med Laurentii Motettkör

22 okt. Musikgudstjänst: Requiem av Bob Chilcott med Engelbrekts vokalensemble

10 sep. och 26 nov. Gudstjänst med små och stora

Alla helgons dag 4 nov. kl. 16. Minnesgudstjänst med musik

Öppen kyrka – ”slinka-in-verksamhet” – tisdagar
   kl. 18- 19:30 (enkel fika kl. 17:30) med prästerna
   Annika Stenvall och Örjan Bildt, bl.a. meditation,
   bibelsamtal.

Retreat 23 sep. och 11 nov. Anmälan krävs. Ej lör.musik.

På Kuttervägen: Lufsarna och övrig barn- och ungdoms-
   verksamhet

Obs! Kyrkovalet 17 sep. Förhandsröstning 13,14,16 sep.

Näsbyparks kyrka
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Jarlabankes träffar och ett flertal av före-
ningens kurser och cirklar sker i samarbete

Månadsträffar
Höstens månadsträffar har flyttat från bib-
liotekets hörsal och istället sker oktobers
träff  på Ångaraen, Esadervägen 5 och
novembers  träff  på Jarlabankes kans-
li, Eskadervägen 40, Näsbypark och
istället för tisdagar träffas vi på torsda-
gar  kl. 14.00. Kaffe och enkel smörgås
serveras. Underhållning. Aktuell informa-
tion från föreningen. Vin- och blomlotte-
ri. Kostnad 60:-/person.
Alla pensionärer är välkomna!
Ansvarig: Christel Eborn, 070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com

Torsdagen 12 oktober
Rätt i krysset – Lena Rainer

om konsten
att lösa kors-
ord
Journalisten, för-
fattaren och kors-
ordsspecialisten
Lena Rainer be-
rättar med ut-
gångspunkt från
sin bok Rätt i

krysset om korsordets historia och tipsar
om hur du klarar konstruktörernas fällor.
OBS! Lokal Ångaren.

Träffar

med Studieförbundet Vuxenskolan.

Torsdag 9 november
Bialowiezaskogen, Spetsber-
gen och Svalbard
Leif Sjöholm från Jarlabankes styrelse
berättar om två resor som han har gjort
under sommaren. Den ena resan var till
Polen och Bialowiezaskogen på gränsen
till Vitryssland. Bialowiezaskogen är unik
med sin stora och relativt orörda urskog
och är ett av UNESCO uppmärksammat
biosfärområde. Skogen finns upptagen på
världsarvslistan 1979. Här finns bland an-
nat europeisk bison, varg, lo, kronhjort och
en rik mångfald av fåglar, insekter och
svampar. Dock vilar nu ett avverknings-
hot över skogen - något som blivit myck-
et uppmärksammat bl.a. inom EU.
Den andra resan var till Spetsbergen och
Svalbard. Visenter och isbjörnar var upp-
levelser på respektive resa.
OBS! Lokal Jarlabankes kansli.

Torsdag 14 december
Visning av nya kommunhuset
I december kommer vi att kunna besöka
vårt nya kommunhus i Täby Centrum.
Mera information kommer i nästa med-
lemsblad.
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Träffar

Lunchträffar i Näsbypark
Sedan några år arrangerar ett antal SPF-
föreningar lunchträffar för sina medlem-
mar.  Inom Jarlabanke har vi ordnat lunch-
träffar under sommartid förra året och i
år, och nu har fastställts, att vi arrangerar
lunchträffar även under höstterminen 2017.
Dessa kommer att äga rum i Näsbypark
på restaurang Eskader i Näsbyparks Cen-
trum en tisdag i månaden kl. 13.30 – 15.00.

Följande dagar är aktuella:
26 september 31 oktober
28 november 19 december

Ansvariga
för dessa
lunchträffar
är Ingrid
Dahlberg
och Stig
Nohrlander.
För information kontakta Ingrid på
ingrid.dahlberg31@gmail.com eller
072-018 66 64 och Stig på
stig@nohrlander.com eller
073-736 54 27. Ingen anmälan. Ingrid och
Stig tar emot och anvisar plats vid reser-
verade bord. Välkomna!

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under hös-
ten 2017 anordnas följande träffar:
19/9 Allégården, 14.00 I Ord och

Ton. Sång och gitarr.
10/10Broby gård, 14.00 Marianne

Koch, sång och Stephan Lind-
stein, synt

7/11 Furan,14.00 Lovisa Lind-
kvist och hennes pappa Bengt,
sång och synt

Ingen Väntjänstträff i december då ingen
lokal finns tillgänglig på Ångaren.
Ansvariga: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com och Anita
Holmberg, anita41holmberg@gmail.com
070-392 2199.

Medaljregn till
Jarlabankefunktionärer!

I slutet av
juli av-
g jo rdes
europa-
mäster-
s k a p e n
för vete-
raner i Århus i Danmark med över 4.000
deltagare. Där erövrade Östen 5 me-
daljer med seger i kula och diskus i klas-
sen M80 och silver och brons i övriga
kastgrenar. Vi gratulerar!

I helgen avgjordes SM i friidrott för
veteraner i Karlskronar med nästan 600
deltagare i åldrarna 35-95 år. Som van-
ligt deltog Jarlabankarna Östen och
Ing-Britt Edlund  (bild) och kam-
made hem 6 medaljer tillsammans.
Östen tog guld i fyra kastgrenar och
Ing-Britt silver på 100 m och brons i
diskus.
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För resor och utflykter görs anmälan till:
Monica Rosengren, 070-568 3207,

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. Om du fått förhinder till utflykt/
resa du anmält dig till, vänligen meddela

detta snarast till Monica eller Margareta så

Resor och utflykter
I början av oktober reser en grupp jarla-
bankare till Mallorca, som har blivit ett
populärt resmål igen. Här finns chansen att
upptäcka lite mer av det okända Mallorca,
men även flera av de kända orterna bl.a.
via utfärd till Valldemossa, klostret La Car-
tuja, Sóller och Puerto de Sóller och den
medeltida byn Fornalutx, marknaden i Si-
neu, Can Pastilla (där hotellet ligger) och
byn Esporles – samt givetvis huvudstaden
Palma.  Guide är Fredric Cederlund som
bott och arbetat på Mallorca i 20 år. Resan
är fullbokad.

Tisdag 17 oktober
Stockholms Stora synagoga

Onsdag 13 september
Riksarkivet Arninge
Vi besöker Riksarkivet och
får en liten inblick i ”Kon-
troll-Sverige” samt lite om
hur man kan komma igång
med släktforskning.
Tid: 13.00     Pris: 175:- .
Med buss 629 mot Ullna Strand,
stig av vid hållplats Måttbandsvägen i
Arninge. Korsa Leverantörsvägen och gå
Mätslingan fram till nr 17.
Med bil: Kör in vid K-RAUTA i Ar-
ninge och fortsätt Mätslingan till nr.17.
Gratis parkering. Samåk om möjligt.
Anmälningstiden har gått ut.

8 – 14 oktober Mallorca

att någon annan kan få din plats.

(Interiörbild från 1873)

(Foto: Bodil Svensson)

Stora synagogan byggdes 1867-1870, ri-
tad av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholan-
der. Hantverket är av hög klass, inte minst
gäller detta interiören med dess detaljrike-
dom och rika färgspel. Helgedomen är
uppförd i enlighet med den reformanda
som förespråkade en ny gudstjänstordning
och ett nytt synsätt på synagogornas inred-
ning. Scholander gestaltade synagogan ef-
ter en vision om ett antikt assyriskt tempel,
vilket bland annat märks på den rika
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Resor och utflykter

Forts. sid. 20

blomornamentiken på väggar och kring
pelare. Fil. Dr. Eva Aperia kommer att ge
oss en mycket innehållsrik guidning.
Plats: Wahrendorffsgatan 3 A, invid
Berzelii park. Tid: kl. 14.00. Pris: 90:-
Anmälan senast 9/10 till Margareta eller
Monica, se gröna informationsrutan. In-
betalning till Jarlabankes plusgiro i sam-
band med anmälan.

Måndag 13 november
Stadshuset, Hantverkarg. 1

händelser ur den svenska historien i by-
santinskt inspirerad stil. Fondväggen do-
mineras av Mälardrottningen, som sym-
boliserar Stockholm ”hyllad av Österland
och Västerland”.
Tid: 11.00. Stadshuset är handikappanpassat.
Pris: 80 kr. Inbetalas till Jarlabankes pg i
samband med anmälan. Begränsat antal.
Anmälan senast 6/11 till Monica eller
Margareta. Se gröna informationsrutan.
T-bana: T-centr. eller Rådhuset + promenad.

Söndag 17 december
Julkonsert med Sigtuna och
Wenngarn
Årets adventsresa går till charmiga Sigtu-
na med en av Sveriges främsta julmark-
nader – här finns allt för alla! När så hung-
ern gör sig påmind står ett gott julbord
dukat i Wenngarn, där även det omtalade
barockslottet, uppfört 1670 för Magnus
Gabriel de la Gardie, skapar atmosfär.
Efter god mat njuter vi av en julkonsert
med professionella musikgruppen
MAKE4, bestående av Karin Frölén,
Maria Hulthén, Eric Skarby och Anders
Johnsson som alla har gedigen musikut-
bildning och arbetat i över 25 år med den
svenska musik- och kultureliten.
Avresa från Täby Galopp, Galoppvägen
3, infartsparkeringen ca kl. 10.00 med
Viatour Group AB.
Pris: 950 kronor
Anmälan senast 20 oktober till Monica
eller Margareta och inbetalning till Jarla-
bankes pg senast 5 november (se gröna
informationsrutan). Vi har begränsat an-
tal platser.

Guidad visning av Stockholms stadshus
som är ett av Sveriges främsta byggnads-
verk i den nationalromantiska andan. Ri-
tad av arkitekt Ragnar Östberg och invigd
på midsommarafton 1923.
Stadshuset består av cirka åtta miljoner
tegelstenar och har ett 106 meter högt torn
med det svenska riksvapnet tre kronor i
toppen. Bakom den pampiga fasaden
ryms såväl kontor och sammanträdeslo-
kaler för politiker och tjänstemän som
praktfulla festsalar och unik konst.
Vi får bl.a. se Blå hallen, som inte alls är
blå utan tegelröd och kanske mest känd
för att hålla Nobelbanketten.
Gyllene salen vars väggar täcks av cirka
18,6 miljoner mosaikbitar av glas och guld
och är konstnären Einar Forseths verk.
Mosaiken bildar porträtt av personer och
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Resor och utflykter
30 jan. – 12 febr. 2018
Mae Phim/Thailand
I samarbete med Tibbleseniorerna arrang-
erar vi åter en resa till Mae Phim med CK:s
Resor som arrangör. Mae Phim är ett
Mecka för fisk- och skaldjursälskare med
härliga bad och spännande utflyktsmål.
Resan är på 14 dagar med möjlighet till
en eller två veckors förlängning.
Se annons sid. 21 för ytterligare detaljer.
Anmälan till Margareta eller Monica sna-
rast eller senast 25 oktober (se gröna
informationsrutan).

5 – 12 april 2018
Malta & Gozo

klippor och en sandstrand. Nästa dag äg-
nas åt den pampiga huvudstaden Valletta
som byggdes av johanniterriddarna på
1500-talet. Vi lever oss in i riddartiden när
vi besöker St. John katedralen och flera
andra sevärdheter.
Under följande dagar ordnas besök till den
gamla huvudstaden Mdina och en utfärd till
södra Malta för den som så önskar eller an-
nars egen dag att disponera.
Sista dagens eftermiddag far vi till Birgu
och vandrar längs de smala gatorna och
Fredrik berättar om husen och historien.
Turen avslutas med avskedsmiddag.
Informationsblad kommer att delas ut vid
höstens månadsmöte.
Pris:  12.450 kr.
Anmälan till Monica eller Margareta, se
gröna informationsrutan (snarast eftersom
vi har begränsat antal platser). Arrangör
är ReseSkaparna.

Kommande resor 2018
26 – 29 augusti 2018

De maltesiska öarna är Medelhavets bäst
bevarade hemlighet med smala slingran-
de gator i städer och byar fulla av renäs-
sanskatedraler och barockpalats. Maltas
lillasyster Gozo är en orörd pärla med lant-
ligt lugnt tempo och präglas av lantbruk och
fiske. Tillsammans med vår guide Fredrik
Hammenborn får vi en inblick i kulturen
och Maltas mycket speciella historia.
Resan inleds med två dagar på Gozo där
vi besöker bl.a. Ggantija-templen, Citadel-
let i Rabat och naturhamnen vid Dwejra.
Dag tre är vi åter på Malta och åker till
Golden Bay, en vacker bukt med höga

Det finns en ny möjlighet för den som
missade försommarresan till Bornholm
att följa med CK:s Resor på en färd dit
redan nästa höst. Läs mer om årets Born-
holmresa under Hänt sen sist sid. 26 och
bli inspirerad. Se separat annons sid 21.
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ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 290:-)

ORDINARIE 450:-
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 195:-)

ORDINARIE 360:-
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Hänt sen sist
Stockholm på trekvart

Masreliez-rummen i Gamla Stan
Tisdagen den 16 maj gjorde vi ett intressant
besök i den väl bevarade 1700-talsvåningen, in-
redd av dåtidens främste inredningsarkitekt,
Louis Masreliez. Här kunde vi känna histori-
ens vingslag och vår guide berättade inlevelse-
fullt och kunnigt om hur livet kunde se ut på
den tiden.
Rummen tillhör idag Stockholms mera unika
miljöer och kulturpärlor. Masreliez blev den som
skapade den sengustavianska stilen. Det sägs
att Gustav III:s livmedikus Schulzenheim bod-
de här liksom den sköna skådespelerskan Emi-

lie Högqvist. Rummen har även används som festvåning till Hotell Östergötland, som har fun-
nits i fastigheten, där dåtidens kändisar träffades. Numera bjuds årets Nobelpristagare i litteratur
på middag i dessa lokaler.
1949 köpte Försäkring AB Skandia fastigheten och 1989 började de varsamt renovera rummen så
att de idag har fått tillbaka sin forna glans. Dåtidens inredning finns inte kvar men 1924 köptes den
nuvarande, ganska tidstrogna, inredningen in.

På ett välbesökt och mycket uppskattat månadsmöte i Grindtorpskyrkan
den 9 maj fick vi träffa Eva-Karin Gyllenberg från Dagens Nyheter som
underhöll oss med en rundtur bland Stockholms parker och offentliga plat-
ser. Vi fick se bilder på många såväl kända som mindre kända konstverk och
Eva-Karin berättade initierat och levande om historierna bakom verken.

Hök och duvor vid Näsby slott
Torsdagen den 18 maj var det dags för
den årliga funktionärsträffen inom Jar-
labanke då styrelse och funktionärer av
olika slag träffas för information, tips-
promenad och gemensam lunch. Övers-
te duvhöken Lars Gustafsson såg till
att det blev ordning på mötet och intro-
ducerade de gästande informatörerna
som i år var kulturarbetaren Johan Tau-
be och kommunalrådet Johan Alger-
non.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 26

Johan Algernon, ordförande i stadsbyggnads-
nämnden, berättade om de planer som finns
beträffande rivning av befintlig bebyggelse och
nybyggnation kring slottet. Enligt planerna ska
följande områden bevaras: slottet, barockträd-
gården, allén, äppelträdgården, stallet (Täbys
äldsta profana byggnad), kadettmässen, fot-
bollsplanen och exercisplanen. De tre tegelbygg-
naderna som varit logement rivs och istället
kommer där att byggas seniorlägenheter i åtta
punkthus – av samma höjd som nuvarande
byggnader – samt vård- och omsorgsboende.
Även mot Djursholmsvägen kommer det att
uppföras bostäder.
Före lunch dags för tipspromenad med ett an-
tal mycket kluriga frågor som alla rörde Näsby
slott och dess omgivning. Vi i grupp 5 (Moni-

Vi lunkade vårruset…

ca, Rolf, Ljubinka och Bodil (bakom kame-
ran) la våra pannor i djupa veck, men inte hjälp-
te det trots att vi satt på trappan till Täbys äldsta
profana byggnad – det blev varken första eller
andra plats… Men det var en väldigt trevlig och
informativ dag!

Vi var 11 alerta Jarlabanke-damer som
måndagen den 22 maj samlades på Sto-
ra Skuggan för att tillsammans med ca
9.500 andra kvinnor i varierande åldrar
ta oss runt den 5 km långa slingan på
Djurgården. Vi hade bestämt oss för
gruppen ”Lunka”, tyckte att den var
passande. Det var en helt underbar maj-
afton med sol och späd grönska i olika
nyanser. Vissa delar av sträckan var fan-
tastiskt njutbara.

Till slut var vi i mål och då väntade picknick-
påsar med allehanda godsaker. Och när solen
gått ner och de flesta andra gått hem så var det
dags även för oss att avsluta en rörlig och trevlig
afton!
 

Nu finns det betande kossor på Djurgården.
Men inte brydde de sig om oss, gräset var mera
lockande.
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Hänt sen sist
Bornholm tur och retur
Till Bornholm tur och retur med buss på fyra
dagar, går det? Javisst, det går bra. Vi som åkte
med Christer Kullberg, CK:s Resor, var en
grupp med deltagare från fyra SPF-föreningar i
Stockholm. Christer hade lagt upp resan, 30/5
– 2/6, i lagom långa etapper med stopp för
”buss-fika”, lunch och bensträckare, så resan
ner till Ystad kändes aldrig lång.

Första dagen utforskar vi norra delen av ön upp
mot Sandvig och norra Europas största borg-
ruin, det imponerande Hammershus, vackert
belägen på en klippa 74 m över havet. Vid rik-
tigt klart väder ser man över till Sverige. När vi
rundat norra toppen av ön ser vi de små ge-
mytliga städerna Sandvig och Allinge med sina
välskötta korsvirkeshus. Vidare ner till Gud-
hjem med sina fiskrökerier där vi äter lunch och
provar bl.a. ”Rögede Bornholmer”, en av deras
specialiteter.
Efter den goda lunchen åker vi till rundkyrkan i
Österlars, den största av de fyra rundkyrkorna
på Bornholm och troligen den äldsta från ca
1150-talet (bild ovan). Varför kyrkorna är run-
da vet man inte, teorierna går isär, de kan vara
fästningskyrkor eller astronomiska observato-
rier. Innan vi är tillbaka på hotellet hinner vi
med ett besök i Kraemmerhuset med alla sor-

ters fina hantverk och en bedårande trädgård
(på bilden nedan är Berith just i färd med att
föreviga blomster och konsthantverk i trädgår-
den).

Andra dagen tar vi den södra delen av ön och
åker mot Åkirkeby och Nexö, öns största hamn-
och fiskestad och Dueodde, Bornholms sydli-
gaste udde med sina sanddyner och extremt
fina kvartssand som har använts bl.a. i timglas.
Vi besökte även Bornholms konstmuseum
som ligger vid Heligdomsklipporna, byggt
1993 och tillbyggt 2003 i material som tegel,
granit, sandsten, trä och zink. Genom hela bygg-
naden rinner en smal ”helig” källa, som enligt
sägnen från medeltiden skall ha helande kraf-
ter. Museet är ritat av arkitekterna Johan Rogh
och Per Fölner. Samlingarna består av konst
och konsthantverk med anknytning till ön.
Dag fyra är det hemfärd. I den bekväma bussen
med en utmärkt chaufför och Christer som
guide är vi snart hemma i Stockholm igen.

Följande har bidragit med text och foto:
Christel Eborn, Margareta Torstensson,
Berith Niord, Stig Nohrlander och Bodil
Svensson. Mer text och bilder finns på
vår hemsida spfjarlabanke.se. Klicka på
rubriken ”Hänt sen sist”.



27

Hänt sen sist
Ny öl med historik

Sommarträffarna

Inte alla kommuner kan skryta med att ha ett
bryggeri innanför kommungränserna. Men
Täby kan. Det handlar om Roslags Näsby Bryg-
geri etablerat 2015. Där var vi, 18 nyfikna Jarla-
bankare, på besök den 13 juni.

H å k a n
Blomqvist
(t.v.), en av de
två grundarna
och tillika
ägarna, tog
emot och be-
rättade för oss
om bakgrund,
tillblivelse och

tillverkningsprocesser. Stefan Söder heter den

andre ägaren och de bildade bolaget 2013 och
två år senare var det dags för första ölen. Tan-
ken från början var att brygga hemma, men när
Håkan och Stefan vann en hembryggeritävling
med sin Lahälls lager ett år och sedan upprepa-
de den bedriften följande år så kände de att ”nu
är vi på banan” och så blev det. Nu finns flera öl
att välja på – från 1,8 volymprocent till 6,3, från
lättöl till IPA (Indian Pale Ale).
Provsmakning ingick också i besöket. Alla öl-
sorter har namn hämtade från Täby och på flas-
ketiketten finns en kort historik över namnet.
Ella, en mörk ale, har namnet hämtat från rad-
husområdet Ellagård. F2, en ljus ale, är inspire-
rad av Kungl. Roslagens flygkår, F2, en gång
beläget vid Värtan. Ytterby, en IPA, har fått namn
från den gård som under 200 år var dragonbo-
ställe.
Ensta krog har gett namn åt Ensta, en mörk
lager och den populära Kråkudden vid Värtan
har inspirerat till den ljusa lagern med samma
namn. Och så har vi Åva, en lättöl med beska,
med namn efter Åva gård, en forna dagars post-
gård där postiljonen från Stockholm bytte häs-
tar inför fortsatt färd.

Redan i fjol introducerade Stig Nohrlander
och Ingrid Dahlberg Sommarträffar för ge-
mensamma luncher och fikastunder i Näsby-
park för hugade jarlabankare. Träffarna fortsat-
te även denna sommar mellan 13 juni och 31
augusti och utökades till att även omfatta träf-
far i Täby C. Tolv möten blev det  med varieran-
de antal deltagare.
Årets Sommarträffar har varit mycket uppskat-
tade och Stig och Ingrid har erbjudit sig att ad-
ministrera lunchträffar en gång i månaden un-
der hösten på restaurang Eskader i Näsbypark. Mer information hittar du på sid. 17.
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Veteranringen - vad står det för?
Text: Gunvor Vretblad, avlyssnare

Har du sett annonsen i vår tidning om Veteranringen? En trygghetsringning
som är ett stöd för dig och dina anhöriga – och som bara kostar ett telefon-
samtal.

Veteranringen startades 1982 av civilingen-
jör Carl R Blomstedt efter att han hade
läst i tidningen att skådespelaren Georg
Rydeberg legat död i sin lägenhet i flera
veckor utan att någon saknat honom.
Blomstedt byggde upp en ”förening” vars
medlemmar varje dag ringde upp en
mottagningscentral och sade sitt namn och
telefonnummer. På mottagningscentralen
satt en avlyssnare och prickade av dem
som ringt. Om något namn saknade prick,
försökte avlyssnaren få kontakt med per-
sonen ifråga och om det inte gick, kon-
taktades familj eller granne.

I Täby startade Veteranringen 1991 av eld-
själarna Maj-Britt Häggström och Ebba
Odenfeldt. Då fanns det 28 ringare och
”tillräckligt antal” avlyssnare. Idag är an-
talet ringare kring 50 och avlyssnarna 28.
I Täby var det Svenska kyrkan som stöt-
tade Veteranringen och bidrog med både
lokal i Tibblekyrkan och ekonomiskt stöd
till telefonabonnemang och apparat.

Det fanns till och med
ett låsbart skåp, där
pärmarna med nam-
nen på ringarna förva-
rades. På den tiden
måste avlyssnaren ta
sig till kyrkan för att
lyssna av bandet som ringarna talat in namn
och telefonnummer på. Idag är det inte
så, tekniken gör det möjligt för avlyssna-
ren att hemifrån höra vilka som ringt. Men
kyrkan bidrar fortfarande med teleabon-
nemang och lokal. Ringarna betalar kost-
naden för det egna samtalet och avlyssna-
ren de samtal som går till ringare som inte
hört av sig.

Vid starten 1991 fick Veteranringen eko-
nomiskt bidrag från privatpersoner och
från SPF Jarlabanke och Tibbleseniorer-
na. Idag bidrar kommunen med pengar
till verksamheten.
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”Tredje ålderns universitet” -
Senioruniversitet
Text: Gunvor Vretblad

Idén bygger på att erbjuda pensionärer
studiegemenskap med likasinnade. Studi-
erna läggs upp så att deltagarnas livserfa-
renhet beaktas och aktiviteterna organise-
ras i former som passar seniorer. För att
delta i senioruniversitetets arrangemang
krävs medlemskap i föreningen.

Senioruniversitet firade 25-årsjubileum
2016 och har över 6.000 medlemmar.

Verksamheten består till stor del av stu-
diecirklar och föreläsningar med mera och
för dessa tas särskilda avgifter ut. Kurs-
programmen presenteras höst och vår på
webbsidan, men det går också att få en
katalog i pappersformat i brevlådan. Stu-
diecirklarna rör ämnen som språk, littera-
tur, arkitektur och konsthistoria. En före-
läsningsserie kan handla om vitt skilda

Senioruniversitetet finns i Stockholm och i flera andra universitets- och hög-
skolestäder och drivs i samarbete med Folkuniversitetet. Senioruniversitet i
Stockholm är en ideell förening och du kan bli medlem om du är över 55 år och
pensionär. Avgiften för ett medlemskap är 150 kronor och gäller ett kalenderår.

ämnen eller vara tematiskt uppbyggd. Det
går också att läsa vissa grundläggande
universitetskurser.

Det är stor efterfrågan på vissa program
och kurser, så det gäller att ”hänga på lå-
set” om man är intresserad av någonting
speciellt. På föreläsningarna är det lättare
att få plats.

Önskemål om andra slags arrangemang har
växt fram på senare år, det gäller framför-
allt vandringar och exkursioner, och de är
nu bland de mest populära arrangemangen.

Senioruniversitetet har en ny hemsida,
senioruniversitetet.se, där man kan få svar
på de flesta frågor. Höstens program hit-
tar man på hemsidan från den 17 aug och
då kan man också börja anmäla sig.

Föreningen Veteranringen är helt ide-
ell och dess syfte är att skänka trygg-
het åt äldre ensamboende i Täby. Var-
je dag året runt finns en person som
lyssnar av telefonsvararen och kon-
taktar den som inte hört av sig. Om
ingen svarar ringer avlyssnaren någon
av de kontaktpersoner som ringaren
lämnat namnet på.

Ringare eller avlyssnare?
Vill du göra en insats som gör tillvaron
tryggare för många -  bli avlyssnare. Har du
behov av att uppgradera din egen trygghet
i vardagen – anmäl dig som ringare.          
                                                                              
För frågor, kontakta Gunilla Normelli,
ordförande i Veteranringen Täby, på tele-
fon 070-718 2612. 
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Kurser och cirklar
Håll igång din engelska I

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:- Antal gånger: 8
Håll i gång din engelska I startar fredag 8
september, enstaka platser kvar.
Anmälan till Kerstin Bergman, 39 52 39
eller kerstin.bergman@propelex.se.

Håll igång din tyska
Vi träffas varannan
fredag under opreten-
tiösa former och sam-
talar över en kopp kaf-
fe. Ämnen bestämmer
vi från gång till gång.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Tider: 10.00 - 12.00
Kostnad: 200:- Antal gånger: 8
Håll i gång din tyska startar fredag 15/9.
Anmälan till Siri Barnå, 0730-20 33 25
eller siri.barna@gmail.com.

Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet en tisdagsefter-
middag i månaden mellan kl. 14.00 -
16.00 och diskuterar böcker och tar en
kopp kaffe.
Start för hösten har framskjutits till 12/9
och då ska vi ägna oss åt en klassiker -
nämligen Harry Martinsons ”Nässlorna
blomma”

Vi fortsätter 17/10 med ”Den som går
på tigerstigar” av Helena Thorfinn.
Vi träffas också 21/11 och 12/12. Böck-
er till dessa datum bestämmer vi gemen-
samt senare.
Vi är för närvarande 11 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 måndagen den 18 september
och lyssnar på svensk musik. Därefter gör
musikalisk salong höstuppehåll.
Tid: Kl. 19.00 - ca 21.00
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
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.

Höstens träffar:
Teaterkunskap I möts torsdagar 13.00-
15.30 den 28/9, 19/10, 16/11 och 7/12.
Teaterkunskap II träffas tisdagar 13.00-
15.30 den 3/10, 24/10, 14/11 och 5/12.
Är du intresserad ring och tala med
Margareta Broberg, 732 0383.
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Kurser och cirklar
Sällskapsbridge I

För oss som inte är så vana
bridgespelare och andra som
vill spela i ett lugnare tempo
än tävlingsbridgens 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.

Sällskapsbridge II
(F.d. Tävlingsbridge måndagar)
Måndagar kl. 12.30
Höstterminen startade den 4 /9.
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
Vi har ändrat namn från Tävlingsbridge
till Sällskapsbridge II som passar alla brid-
gespelare. Välkomna!
Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00. Terminen börjar  6/9.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 5583,
magnuswall@gmail.com.
Gruppen är f.n. full, men Magnus Waller

tar gärna emot intresseanmälningar för
plats i reservlistan.

Vinkunskap II
Vi fortsätter höstterminen 2017 med vin-

provning och vinkuns-
kap i Jarlabankes lokal,
Eskaderv. 40, torsda-
gar, start kl. 18.45: 14/9,
19/10, 16/11 och 21/12.
Information kommer att
meddelas dem som tidi-
gare deltagit.

Kontakt: Arne Forssén, 070-610 4551
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskap III
Höstens vinprovningar med vinkunskap i
grupp III är fortsättningsvis planerade att
hållas tisdagar 12/9, 10/10, 7/11 och
12/12. 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 administrerar en
väntelista för båda vingrupperna. Max. del-
tagare i en grupp är 15 pers. Om tillräck-
ligt många är intresserade av att deltaga är
det möjligt att starta ytterligare grupper.
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Squaredansarna
Information om aktuella danser liksom
kommande tillfällen att pröva på hittar
man enkelt på Näsbypark Squaredans-
klubbs hemsida nasbysquare.se. Provdans
äger rum med Öppet hus den 21 sep-
tember kl. 12.00-14.00.

Vandra med/utan stavar
Aktiviteten gör uppehåll på grund av ringa
deltagarintresse. För er som vill vandra
hänvisar vi till nedanstående vandringar.

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12
km på måndagar.
För information om höstens program, tid
och mötesplats tag kontakt med Kerstin
Ferenius, 758 6175 eller Bo Lagerström,
732 3979. Tag med matsäck, sittunderlag
och bussbiljett.

Korta vandringar (7-8 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till korta vandringar månda-
gar kl. 9.30. Samling vid pianot i Täby C.
Kontaktpersoner: Birgitta och Carsten
Tiemer, 758 8057. Tag med matsäck, sitt-
underlag och bussbiljett.

Friskvård
Eftermiddagsdans

I samarbete med SPF
Seniorerna Tibble.
Lokal: Kvarntorps-
gården, Näsby allé 72.
Tisdagar kl. 13-16.
Modern dans och nå-

gon gammal dans. Entré 100:-, kaffe och
bröd ingår i pausen.
Datum för hösten 2017:
19/9 spelar Kenneth Hertz
17/10spelar Henkes orkester
21/11spelar Lars Erikssons
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
510 503 20, 070-350 9320. Välkomna!

Jarlabanke golfare
Mer information kommer när hösten ta-
git fart. Frågor kan ställas till Per Jödahl,
756 22 325 eller per.jodahl@telia.com. Se
även hemsidn.

Pensionärsfriskvård i
Täby RacketCenter
Roliga aktiviteter för dig som pensionär
varje vardag mellan 8-12, 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.
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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

GRATIS SOMMARMIX
Vecka 36 - 50

00.90.lkgadnåM apmygttäL orbraB,3llahelbbiT,
00.01.lk snalaB/akrytS duaM,3llahelbbiT,

00.90.lkgadsiT apmyggyR regnI,3llahelbbiT,

03.80.lkgadsnO apmygttäL avE,3llahelbbiT,
00.01.lk gnoGiQ tgneB/ttirB,3llahelbbiT,

00.90.lkgadsroT apmygttäL duaM,3llahelbbiT,
00.90.lk ledeM lidoB-ajnI,nellahsprotdnirG,

00.90.lkgaderF snalaB/akrytS lidoB-ajnI,3llahelbbiT,

info@tabygymmix.se www.tabygymmix.se

VÄLKOMMEN!
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Ny lag: Framtidsfullmakter
Text: Bodil Svensson

Från och med 1 juli i år har en ny lag trätt i kraft som gör det möjligt för oss att
i förväg utse en person (eller flera) som ska företräda oss och bevaka våra
intressen när vi själva inte klarar av att göra det. Lagen i sin helhet återfinns i
SFS (Svensk författningssamling) 2017:310.

Framtidsfullmakten gör det möjligt för
dig att som fullmaktsgivare ge uppdrag
till någon fysisk person (eller flera) att som
fullmaktshavare företräda dig när du
själv inte har möjlighet att göra det på
grund av sjukdom, psykisk störning eller
försvagat hälsotillstånd d.v.s. du har inte
längre förmåga att ta hand om de angelä-
genheter som fullmakten avser. Framtids-
fullmakten omfattar personliga och eko-
nomiska angelägenheter. Dock får fram-
tidsfullmakten enligt lag inte omfatta me-
dicinsk vård.

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och
fullmaktsgivaren ska skriva under den i två
vittnens samtidiga närvaro (eller kunna
intyga att han/hon är den som skrivit un-
der). Vittnena ska känna till att handlingen
är en framtidsfullmakt och sedan bekräf-
ta handlingen med sina egna underskrif-
ter. Av handlingen ska det framgå att det
är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som
är fullmaktshavare (fullmaktshavare kan
vara en familjemedlem), vilka angelägen-
heter som fullmakten omfattar och vilka
övriga villkor som gäller. Fullmaktsgiva-
ren kan också utse – och i fullmakten ange
- någon som ska granska de insatser som
fullmaktshavaren gör.

En framtidsfullmakt kan inte göras oåter-
kallelig, tillägg eller annan ändring kan ske.
Vid återkallelse av fullmakten, vilket kan
göras så länge fullmaktsgivaren är besluts-
förmögen, tillämpas lagen om avtal och
andra rättshandlingar på förmögenhets-
rättens område.

En framtidsfullmakt träder i kraft när full-
maktsgivaren är oförmögen att själv fatta
beslut och det är fullmaktshavaren som
bedömer att fullmakten trätt i kraft och
ska då snarast underrätta fullmaktsgivaren
och vederbörandes make eller sambo och
närmaste släktingar. Det ska då framgå att

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2017310-om-framtidsfullmakter_sfs-2017-
310
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fullmakten trätt i kraft och vad den inne-
håller. Även tingsrätten ska underrättas.

Fullmaktshavaren ska sedan fullfölja sitt
uppdrag i enlighet med fullmaktgivarens
intressen och även samråda med denne/
denna i viktiga frågor om detta är möj-
ligt, d.v.s. en lojalitets- och samrådsplikt.
Något arvode har fullmaktshavaren inte
rätt att ta ut om detta inte angetts i full-
makten. Om en granskare, enligt ovan, inte
utsetts kan make/sambo eller närmaste
släktingar begära att fullmaktshavaren läm-
nar redovisning för sitt uppdrag. Om det
visar sig att en fullmaktshavare allvarligt
försummat eller missbrukat sitt uppdrag
kan överförmyndare besluta att fullmak-
ten helt eller delvis inte längre får använ-
das av fullmatshavaren.

Den 1 juli trädde också en ändring i för-
äldrabalken i kraft. Det är ett nytt kapitel,
kapitel 17 (SFS 2017:311) och handlar om
anhörigas behörighet att rättshandla i
vissa fall.

Om en person inte längre har förmåga
att ta hand om sin vardagsekonomi så är
en anhörig behörig att gå in som ställfö-
reträdare och vidta ordinära rättshandlingar
som har anknytning till den dagliga livs-
föringen, d.v.s. att betala räkningar, göra
inköp, deklarera, ansöka om bidrag mm.
Behörigheten gäller i tur och ordning
make eller sambo, barn, barnbarn, föräld-
rar, syskon och syskonbarn. Förslaget ska-
par en rättslig ram för sådana vardagliga

Hjärnkoll 2017
Jarlabanke ställde upp med två lag i di-
striktsfinalen i Hjärnkoll även i år. Tävlingen
ägde rum den 17 augusti i Axelsberg och
segrade gjorde Mälarhöjden-Hägersten.

Jarlabankes lag 1 och 2 delade 3:e plats.
När det segrande laget tackade nej till att
delta i Förbundsmästerskapet ombord på
Cinderella den 25-26 september och la-

get på andra plats gjor-
de likadant, fick lagen
från Jarlabanke tävla
mot varandra med
hjälp av utslagsfrågor.
Lag 2 (sittande) med
Gunvor Vretblad,
Leif Larsson och
Christel Eborn vann
med en poäng och
kommer alltså att repre-
sentera Jarlabanke i För-
bundsmästerskapet.
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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. 2017-10-31)

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

Varmt välkommen! (gäller t.o.m. 2017-10-31)
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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.

Attundagården i kommunal regi
Bristen på möteslokaler akut
Rapport från KPR-mötet den 31 maj 2017
Text: Gunvor Vretblad
Kommunen hade två frågor på dagordningen, Övertagandet av Attundagår-
den och Process och rutiner för biståndshandläggning. Marie Tid, chef  för
Avdelningen äldreomsorg, informerade.

Täby kommun kommer att ta över drif-
ten av Attundagården från 1 sep 2017. Det
är ett led i att nå det mål som kommunen
beslutat om, nämligen att 18% av de äld-
reboenden som finns i Täby ska drivas i
kommunal regi. Den fast anställda perso-
nalen på Attundagården får behålla sina
tjänster om de så önskar och de flesta har
valt att arbeta kvar.

Ansökan om bistånd ställs till Avdelning-
en äldreomsorg och kan ske av den per-
son som önskar hjälp, av en anhörig eller
så kan en utomstående göra en så kallad
orosanmälan. När ansökan är gjord, be-
stäms vilka insatser som den sökande får
beviljade. Därefter kan den sökande välja
vem, vilken utförare, som ska göra arbetet.

Pensionärsföreningarna hade ställt frågan om
hur ett överklagande går till om man inte
är nöjd med det bistånd man blivit bevil-
jad. Svaret var att man i första hand ska
vända sig till sin handläggare, som kan hjäl-
pa till med ett överklagande.

Pensionärsföreningarna hade också begärt
upplysningar om kvalitetsbonusen, vilka
kriterier som gäller och hur mycket peng-
ar det rör sig om. Socialnämnden i Täby
hade beslutat den 18 nov 2015 att införa

kvalitetsbonus i särskilda boenden. Syftet
var att stimulera till kontinuerlig utveck-
ling av kvaliteten där. Utgångspunkt vid
bedömningen av kvaliteten är de bestäm-
melser som finns i socialtjänstlagen samt
den målstyrningsmodell som gäller för
Täby kommun. Första ”bonusår” var
2016. Elva särskilda boenden hade anmält
sitt deltagande och åtta kvalificerade sig.
Sammanlagt delades 8,7 miljoner ut i bör-
jan av 2017. Varje boende får välja hur de
vill använda pengarna. (För mer informa-
tion, gå in på kommunens hemsida taby.se
och skriv ”kvalitetsbonus” i sökrutan.)

Pensionärsföreningarna framförde proble-
men med den brist på möteslokaler som
råder i kommunen. Det nya Seniorcentret
Lyktan kommer, som planeringen såg ut,
inte att bli tillgängligt under dagtid och om
huvudbibliotekets hörsal fanns inte några
uppgifter.

Mötet ägde rum på Allégården, Näsby
Allé. Protokollet från mötet finns inte till-
gängligt när detta skrivs.

Äldreomsorg
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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 5239 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
Sammankal. progr.kom. Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Träffar Programkommittén
Kontaktperson Rolf Skagerborg 070-55 80 200 rskagerborg@gmail.com
  Samverkan Nordost
Resor/utflykter, bitr. Margareta

  Torstensson 070-368 2568 margareta.to@telia.com
Programkommittén Leif Sjöholm 070-350 1203 leifsjoholm50@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 08-756 1383
Gun Olgård 070-663 62 02

KPR,KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Ordinarie Gunvor Vretblad 08-758 89 52 gunvor.vretblad@castrum.se

VALBEREDNING
Ordförande Lars Gustafsson 08-758 9698 lassegustafsson@telia.com
Ledamot Lena Sandström 076-780 5859 lena.sandstrom39@gmail.com
Ledamot Anita Holmberg 070-392 2199 anita41holmberg@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 bea.ceyhan@gmail.com
Hemsidan, webmaster Anders Nisses 042-34 27 71 webbmaster@spfjarlabanke.se
Resor/utflykter Monica Rosengren 070-568 3207 monica.m.rosengren@gmail.com
Medl.reg., utskick,
  brevduvor Lars Gustafsson 08-758 9698 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

Organisationsnummer: 815000-2807

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11
fr.o.m. januari 2017

SE VÅR HEMSIDA spfjarlabanke.se
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Vi är ett team frisörer som
kan hjälpa dig med det mesta

inom hårvård.

Måndag - fredag: 9 - 18
Lördag: 10 - 15

Välkommen in

till oss på THEOKLIPPET

E-post: theoklippet@gmail.com      www.theoklippet.se

THEOKLIPPET

Eskadervägen 10, Näsbypark centrum

Tel: 08-756 35 22 eller 08-756 35 23


