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Omslagsbild: Vid vår resa till Kroatien
bjöds vi på soparnik – traditionell dalma-
tinsk rätt. Underst tunt utkavlad deg, där-
efter lök, persilja och mangold och sedan
ett tunt lager deg igen. Läs mer om Kroa-
tienresan på sid 24 och på Jarlabankes hem-
sida spfjarlabanke.se under Hänt sen sist.
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Jarlabankes verkställande utskott: Christel
Eborn, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman.

VU har ordet

Häromdagen när jag gick ut på morgon-
promenad kände jag att hösten var i annal-
kande. Det kommer lika plötsligt varje år,
har ni tänkt på det? Samma sol, samma blå
himmel som dagen innan, men det är nå-
got med luften, den är krispigare på något
sätt. Jag tycker om hösten och en versrad
kom för mig där jag gick, ”den vår de sva-
ga kalla höst”. När jag kom hem slog jag
upp det i Pelle Holms Bevingade Ord. Jag
vet att man kan söka på nätet men Beving-
ade ord är en kär gammal bok. Versraden
finns i dikten Höstens vår av Erik Axel Karl-
feldt och dikten är, som jag läser den, en
hyllning till hösten i alla bemärkelser, till
färgsprakande natur men också till mänsk-
lig mognad.

I år har vi haft en enastående sommar och
lusten att vara utomhus har varit stor, utom
kanske de allra varmaste dagarna. En del
av höstens Medlemsblad ägnas åt det te-
mat, utevistelse. Som vanligt finns också
höstens aktiviteter med. Välkomna att del-
ta i alla möten, träffar, cirklar, resor - utan
er inget SPF Seniorerna Jarlabanke! Se Jarla-
bankekalendern på näst sista sidan i bladet
och pricka in dagarna i den egna kalendern
så att inget glöms bort. Eller varför inte
titta in på vår hemsida, spfjarlabanke.se.
Där finns också kalendern. Under somma-
ren har ett stort arbete lagts ner på hem-
sidan, se så fin den blivit och lätt att orien-
tera sig på.

Det är med glädje jag har tagit del av mej-
len från Stig Nohrlander och sett vilken upp-
slutning det varit i Näsbyparks centrum på
Sommarträffarna som han och Ingrid Dahl-

berg tog initiativ till. Och förslaget att åter-
komma med något liknande nästa år tror jag
att alla gärna tackar ja till.

I början av juni inbjöd Studieförbundet
Vuxenskolan bland andra SPF Jarlabanke
till ett möte i Tibble kyrka. Mötet handlade
om att under hösten starta studiecirklar för
nyanlända i att tala svenska. Varje cirkel
föreslogs vara på 10-12 personer och med
två samtalsledare. Studiematerial till cirklarna
presenterades. När mötet i kyrkan ägde rum
var inte lokalfrågan löst. Arbetet är helt ide-
ellt men vissa kostnader betalas, t.ex. miler-
sättning och liknande. Den som känner att
det skulle vara givande att vara med och
leda en cirkel kan kontakta Vuxenskolan
eller Tibble kyrka.

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet har
inbjudit till Ordförandekonferens i Stock-
holm den 21 september. Flera intressanta
frågor kommer att diskuteras, ”Hur är det
med Vi-andan inom SPF Seniorerna, arbe-
tar vi med rätt saker och vem bestämmer
vad?” På dagordningen står också punkten
”Koll på hemtjänsten” och en paneldiskus-
sion om olika boendefrågor för äldre, Vård-
och omsorgsboende, Seniorboende och
Trygghetsboende. Rapport från mötet kom-
mer i nästa medlemsblad.

Text: Gunvor Vretblad
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Hårsalong Trend
Näsbypark Centrum
(nära apoteket)

Öppet: mån. - fre. 10-18, lör. 10-16

Eskadervägen 4, 183 54 Täby
Tel: 08-630 0555, e-post: razan.milan@hotmail.se

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

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
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Om att ge sinnena näring…
Av Bodil Svensson

Jag är uppvuxen på landet, nära naturen. På ett
par av platserna där vi bodde fanns en sjö nära, på
alla ställen en trädgård med fruktträd, buskar,
blommor, grönsaker. Årstiderna var mycket påtag-
liga – snöskottning, vårkrattning och –grävning,
skörd av bär, frukter och blommor, höststädning.

till vågorna kluckande mot bryggan. Eller
få stoppa fötterna i sjövatten och ”näsan i
en varm blåklocka” för att citera Slas, Stig
Claesson.

Ett steg mot att ge sinnena näring togs i
juni på ett område utanför Ångarens äld-
reboende i Näsbypark. Då invigdes, med
Socialnämnden på plats, en ”Sinnenas träd-
gård” att vara de boende till glädje och
lust och stimulera alla sinnen. Läs mer på
sidan 10. Är man mera rörlig och tycker
om att vandra, så har redaktionen prov-
gått Stolpaleden, se sidan 22.

På Attendo i Täby har man också tagit
fasta på det här med utevistelse när väd-
ret så tillåter. Mer om detta på sidan 38.

Andra äldreboenden i landet satsar också
på utevistelse – bland andra äldreboendet
Aleris Minerva i Häggvik där ansvariga
säger till Expressen: – Är det fint väder så är vi
utomhus nästan varje dag. Samma sak gäller un-
der vintern, det gäller bara att vara bra utrustad.

På Furulidens äldreboende, Katrineholm,
säger man: - Det är viktigt med frisk luft, att få
känna vinden i ansiktet. Och även på vintern, att
få känna kylan i kinderna. Man märker stor skill-
nad i energi hos de som får vara ute mycket.

Naturen har alltid varit viktig för mig –
att få njuta av dofter, färger och smaker. Att
se flyttfåglarna anlända, följa deras jakt efter
en bra holk, så småningom få se de stressa-
de föräldrarna med årets kull, att höra få-
gelsången. Att följa det som gror - från de
första snödropparna till höstens sista astrar.
Att köpa sticklingar och se dem växa och
bli frodiga plantor. Att få gnugga basili-
kans blad mellan fingrarna och smaka på
de första svarta vinbären.

Att få uppleva detta, att få ge mina sinnen
näring, fyller mig med en känsla av varm
lycka. Och jag torde inte vara ensam om att
känna det så.

Att få njuta av utevistelse och natur borde
vara alla människor som så önskar förun-
nat. Men många äldre får inte uppleva det-
ta. Drygt en fjärdedel av de som bor på
äldreboenden i Sverige tycker att möjlighe-
terna till utevistelse är dåliga eller mycket
dåliga, enligt en undersökning som Social-
styrelsen gjort 2014, ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen”.

De äldre blir låsta till sitt boende och har i
bästa fall en altan eller en balkong att ta
sig ut på. De ges inte längre chansen att få
känna ljumma vindar och duggregn, få dra
in doften från varm barrskog eller lyssna
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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. 2016-10-31)

Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri
provträning hos Friskis&Svettis Täby.
Varmt välkommen! (gäller t.o.m. 2016-10-31)



7

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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Min fars sista tid
Text: Gudrun Wijk, f.d. vårdlärare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Äldre människors upplevelse av att behö-
va ta emot vård är mycket olika. Att inte
längre känna sig som sig själv och inte läng-
re vara den man varit kan innebära stor
sorg och saknad. Det är svårt att förlora
kontrollen, kanske se sitt liv som inte längre
värt att leva och att man blir en belastning
för samhället. De flesta är dock, liksom
min far, tacksamma över att få all hjälp
de behöver och känner ingen skuld eller
skam. Min far accepterade vården och
blev så småningom också van vid den.
Många förstår, liksom han, att de inte har
något val, resignerar och accepterar att
inget kan förändras.

Att ha kontroll över sitt liv är viktigt. Att
behöva vänta på hjälp är ett av de tillfällen
då upplevelse av förlorad kontroll kan
infinna sig. Min far, som alltid velat be-
stämma över sig själv och hade en stor
integritet, blev mycket frustrerad vid så-
dana tillfällen, men försökte med mer el-
ler mindre lyckat resultat att detta inte skulle
märkas.

Man kan ha olika strategier för att klara
av sin nya svåra situation. En sådan är att
vara en god patient och inte en börda för

vårdaren, att inte kritisera och att inte vara
besvärlig. Min far har alltid velat vara duk-
tig i allt han företog sig. Han var en duktig
polis och en duktig arbetsledare - och nu
ansträngde han sig för att även vara en
duktig patient.

De dagliga rutinerna på sjukhemmet gav
struktur och trygghet i hans tillvaro. Mins-
ta avvikelse i schemat fick honom dock
att känna sig stressad och orolig. Hans stora
klocka på väggen vid fotänden av säng-
en, en stor almanacka på sängbordet och
även telefon, tv och radio var betydelse-
fulla hjälpmedel för att hålla reda på tid
och rum. I rummet fanns också tavlor och
prydnadsföremål, fotografier och bilder
från viktiga händelser i hans liv som väck-
te gamla minnen till liv.

Många äldre personer upplever att möj-
ligheten att få nya vänner på sjukhem är
begränsad. Att föra ett samtal kan ofta vara
svårt eftersom många personer som bor
där har nedsatt hörsel, syn eller kognitiv
förmåga. En del äldre, liksom min far,
har heller inte behov av att möta nya män-
niskor eller delta i gemensamma aktivite-

En fallolycka för en äldre person kan få stora konsekvenser. Min far föll i sitt
kök en dag i höstas. Han mindes själv efteråt inte varför, kanske var det en
matta han inte ville ta bort, kanske något annat? Denna olycka innebar att
hela hans liv tog en annan vändning. Han hämtades av ambulans till akutsjuk-
hus och återvände aldrig till sin bostad igen. Ett omvårdnadsboende blev hans
nya hem. Konsekvensen av hans fall blev stort. Från att ha klarat sig i stort sett
själv blev han nu helt beroende av att få hjälp med praktiskt taget allting såväl
hygien och påklädning som förflyttning.
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ter. Han önskade bara ett socialt umgänge
efter egna förutsättningar och familjens
besök blev en länk till det gångna livet.
Hans barnbarnsbarn Emil, en av alla an-
höriga, var honom till stor glädje vid sina
ofta förekommande besök. Ett mycket
litet barns möte med en mycket gammal
man var rörande att se.  Ett glas cham-
pagne tillsammans med mig kunde också
förgylla vardagen, bilden här intill togs bara
fem dagar innan han gick bort.

nu också själv på olika sätt att han kände
att döden närmade sig och ville ha ett sam-
tal med sjukhemmets läkare tillsammans
med mig.

Vård i livets slutskede kallas för palliativ
vård – där utgår man från patientens öns-
kan och behov. Vården innebär då inte att
bota men att lindra svåra symptom som
smärta, illamående och oro. Vi hade ett
givande samtal tillsammans med sjukhem-
mets läkare och en sjuksköterska. Fars
önskan var att få dö i sin säng på sjuk-
hemmet, att inte behöva ha ont och att
inte behöva känna oro och ångest. Läka-
ren lovade att han skulle få hjälp med allt
detta och jag lovade att vi, hans barn, skulle
vara hos honom så mycket som möjligt, så
att han inte skulle behöva känna sig ensam.

En tid därefter blev far mycket sämre och
det stod klart att han mycket snart skulle
gå bort. Jag kontaktade genast alla mina
syskon om hans tillstånd och de flesta av
dem kom på ett sista besök.

Vår far fick tyvärr under sina sista dagar
till en början inte den goda palliativa vård
han blivit lovad. Han fick inte de läkeme-
del som han genast borde ha fått då symp-
tom på smärta, oro och ångest visade sig.
Jag blev som anhörig förtvivlad då jag
kom till honom en av hans sista dagar och
såg hans bedrövliga tillstånd. Läkemedel
borde redan ha funnits ordinerade och han
skulle inte ha behövt vänta på en ny läkar-
kontakt. Även för anhöriga är det viktigt
att symptomen lindras.  Hur kunde det bli
så fel när allt var så noga förberett?

Forts. sid. 10

Naturen och tidens gång leder oss nedför
en svag och nästan omärklig sluttning, bit
för bit och steg för steg. Far blev med
tiden allt tröttare och sov många av dyg-
nets timmar. Han åt också allt mindre, men
man dör inte för att man slutar äta, man
slutar äta för att man ska dö. För omgiv-
ningen stod det efter en tid klart att han
inte hade lång tid kvar att leva. Nu var det
viktigt att han skulle få en så god och vär-
dig död som möjligt, där hans egen vilja
skulle vara det som gällde.  Han uttryckte
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Forts. från sid.  9
Den palliativa sjukvården för äldre skulle
behöva utvecklas enligt Socialstyrelsen.
Vården skiljer sig över landet och mer ut-
bildning behövs.

Vårdpersonalen på ett sjukhem består av
vårdbiträden, undersköterskor och sjuk-
sköterskor. Läkare är inte anställda av sjuk-
hemmet, men gör besök varje vecka och
vid akuta behov. Yrkestiteln undersköter-
ska är inte skyddad eller reglerad i lag, ut-
bildningarna, erfarenheterna och kom-
petensen är därför vitt skilda. Underskö-
terskor och vårdbiträden är till stor del
utlämnade åt varandra och får sina kun-
skaper genom att lära av andra inom grup-
pen. Sjuksköterskan har ibland ett alltför stort
ansvarsområde och därför inte tid och
möjlighet att handleda oerfaren personal.

Pappa trivdes mycket bra med den vänli-
ga, glada och tillmötesgående personalen
på sjukhemmet. Jag är övertygad om att
de gjorde sitt bästa efter sina förutsättning-
ar, men många av dem saknade kunskap i
palliativ vård. Men även om undersköter-
skor är viktiga i omvårdnadsarbetet på
sjukhem är det sjuksköterskan som är yt-
terst ansvarig för den omvårdnad som
utförs. Medicinering är oftast oundviklig,
särskilt i den palliativa vården, och det är
sjuksköterskans uppgift att se till att det
finns färdiga ordinationer mot smärta,
ångest och oro.

Vår far fick efter något dygn den symp-
tomlindring han blivit lovad och sov sig
lugnt och stilla in i döden en tidig mån-
dagsmorgon i april månad. Han gick bort
två månader före sin 99 årsdag.

Sinnenas trädgård

Den 15 juni invigdes Sinnenas trädgård
invid Ångaren med pompa och ståt av
Thomas Nilsonne, ordförande i Kommu-
nala pensionärsrådet i Täby. Utrymmet
mellan Ångaren 1 och 3 har varit lite av

Doften från en pion kan väcka många minnen till liv.

en bortglömd plats. Idén
bakom den trädgård som
nu växer fram är att den ska
tala till alla sinnen.

Här porlar vattnet i fontä-
nen och dofter stiger från
krukor och planteringar där
kryddväxter och smultron-
plantor blandats med
blommor. Trädgården är till

för både boende och perso-
nal och många hade mött upp till invig-
ningen som firades med bubbel och läck-
ert tilltugg och en orkester med ungdo-
mar som valt repertoar med tanke på
sina åhörare.
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Tre goda anledningar att låta pengarna växa hos oss.  

Om du sparar pengar hos oss får du fria uttag, en av marknadens bästa räntor och ett 
bankkort helt utan avgift. I våra bankbutiker kan du göra alla dina vanliga bankärenden. 
Du kan dessutom fortfarande betala räkningar i kassan. Läs mer om våra erbjudanden och 
aktuell ränta på www.forex.se eller besök en bankbutik.

GENERÖSA ÖPPETTIDER
BRA RÄNTA, FRIA UTTAG

Välkommen till FOREX Bank i Täby Centrum
Stora Marknadsvägen 15. Tel 0771-22 22 21. Mån– fre 10–20, lör – sön 10–18. www.forex.se

Alla konton i FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin 
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom  
20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
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Pubafton med jazz
För er med intresse för jazzmusik blir det tillfälle
även i höst att lyssna på jazzskivor av äldre årgång
ledsagade av vår medlem Arne Forssén - en efter-
längtad kväll, enligt tidigare besökare.

Några olika ölsorter och husets vin finns att köpa till
självkostnadspris. Vi träffas i Jarlabankes lokaler, Es-
kadervägen 40, tisdagen den 4/10 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!

Nöjen

Pianobar Välkomna till Ångaren att mingla med andra Jarlabankare och lyss-
na till Carl Wahrens förträffliga pianospel – till en pianobar där du
kan önska låtar och sjunga med. Vin och öl samt enklare tilltugg
kommer att finnas till självkostnadspris. Vi träffas  kl. 16.30. Datum
för höstens Pianobar är: 7/9, 5/10, 9/11, 14/12. Kontakt: Carola
Plannthin, 070-759 05 27, carolaplannthin@hotmail.com.

Modevisning på Ångaren
Ta tillfället i akt och hitta något nytt till höstgarderoben när Vibeke Foltman från Sve-
riges Seniorshop kommer till Ångaren fredagen den 14 oktober kl. 14.00.

Så var det hösten 2015. Vad får vi se för
mode för hösten/vintern 2016? Anita och
Gunnar är två av Jarlabankes mannekänger.
Foto: Bodil Svensson.

Jarlabankes mannekänger kommer på sitt
proffsiga sätt att visa upp ett urval av klä-
derna. Efter visningen kan den som vill in-
handla plagg ur Vibekes rika sortiment. Det
går bra med kreditkort.

Vi serverar mousserande vin och läckra snit-
tar till en kostnad av 80 kr som betalas på
plats.

Anmälan senast torsdagen den 7 okto-
ber till SPF Jarlabanke 756 38 75 (telefon-
svarare) jarlabanke@telia.com eller till
Birgitta Danielsson, 758 78 48,
birgitta.l.danielsson@telia.com
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Nöjen

TipsTipsTipsTipsTips

Gåsmiddag på Lindholmens gård
Den 10 november firar SPF Jarlabanke
Mårten gås på Lindholmens gård som så
många, minnesvärda gånger förr. Priset är
650 kr och då ingår bussresa, välkomst-
drink, svartsoppa (eller grönsakssoppa),
nystekt gås med tillbehör, äppelkaka med
vaniljsås samt kaffe. Andra drycker finns
att köpa till självkostnadspris.

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

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 möj-
ligt, dock senast den 30 oktober till
Christel Eborn,  070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com eller till
Jarlabankes kansli  756 38 75 (tele-
fonsvarare), jarlabanke@telia.com
Avgiften betalas senast 30 oktober till
Jarlabankes pg 84 85 34-4.
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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 13 september
Musik skall byggas utav glädje
Johan Wennerstrand som är utbildad vid
Teater- och Operahögskolan i Göteborg
och därefter engagerad på många av våra
stora scener såsom Oscarsteatern, Stock-
holms Stadsteater m.fl. kommer att gästa
oss under september. Under de senaste
åren har han bl.a. setts som Greve Paris i
”Romeo och Julia” på Göta Lejon. Johan
Wennerstrand finns
också med i barnope-
ran ”Min mamma är en
drake” som sänts i Sve-
riges Television.
En trubadur/underhål-
lare/skådespelare kom-
mer att servera oss ett smörgåsbord av
glädjeämnen med hjälp av schlagers.

Tisdagen den 11 oktober
Ulla Billquist – krigsårens
berömda röst
Ulla Billquist sjöng en av Sveriges mest
oförglömliga schlagers ”om soldaten nå-
gonstans i Sverige” – Lasse Zackrisson
kommer att ge oss be-
rättelsen om Ulla Bill-
quist som var krigsår-
ens mest berömda röst
i Sverige. 70 år efter
hennes död gör Lasse
Zackrisson en djup-
dykning bland arkiv- dokument,
fotografier och gamla skivinspelningar för
att försöka ta reda på vem hon var och
vad som egentligen hände när hon tog sitt
liv mitt i sin framgångsrika karriär.

Tisdagen den 15 november
Solja Krapu – estradpoet

Foto: Pauli Kallio

Solja Krapu
som är en av
Sveriges främsta
estradpoeter och
mycket anlitad på
stora scener i hela
landet. Vi är
mycket glada att

få göra hennes bekantskap.

Hennes dikter handlar om att stanna upp
och titta på livet i de vardagliga situatio-
nerna där det finns mycket att se och det
tragiska kan man ibland skratta åt.

Om sitt diktande säger Solja Krapu på sin
hemsida följande: ”Min stora idol och in-
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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

29 september
40 år med Ericsson
jorden runt
Rolf Skagerborg, ledamot i Jarlabankes
styrelse, svarade på en platsannons 1964
med rubriken ”Med Ericsson jorden
runt”. Han var 23 år och 40 år senare hade
han åkt jorden runt och varit bosatt i flera
länder. Han kommer att berätta om epi-
soder och dråpligheter under dessa
äventyr.

27 oktober
Nina Lizell på scenen
Nina Lizell slog igenom i Sverige i slutet
av 60-talet och hennes och Lee Hazel-

spirationskälla var min pappa Eino Kra-
pu vars dikter hade varmt allvar, drastisk
humor, djup dramatik och människokän-
nedom. Jag lärde mig att dikter ska ha
rytm, att de ska läsas högt, att det är njut-
bart med dikter. Och att man får skratta”.

Tisdagen den 6 december
Julstämning med Stockholm
Accordian Club
Stockholm Accordian Club, som leds

av Per Romin, har gamla anor, den är
välkänd och kommer nu på besök och
förgyller vår eftermiddag med en hel del
julstämning blandat med populära melo-
dier av svenska och utländska författare.
Dragspelsklubben bildades redan 4 feb-
ruari 1936 och firar således 80 år i år. Den
är därmed en av Sveriges äldsta aktiva
dragspelsklubbar och orkestern har spe-
lat på många scener och i ett antal radio-
och tv-program.

Forts. sid. 16

woods inspelning
av visan Vem kan
segla förutan vind
fick en förstaplats
på Svensktoppen
1970. Det blev
många singlar så-
väl före som efter Svensktoppsuccén.
Redan 1968 hade Nina Lizells karriär i Tysk-
land börjat. Under årens lopp har hon sjungit
i många tyska TV-shower. Hon har också
uppträtt live tillsammans med olika orkest-
rar och det gör hon fortfarande. Till hösten
blir det ytterligare framträdanden i Tyskland.
I oktober står hon på scenen hos oss i SPF
Jarlabanke.

24 november
Åter: ”Alltid på en söndag”
- men nu på en torsdag
Många av oss minns Sveriges Radios mu-
sikprogram ”Alltid på en söndag” och
”Upp Amaryllis” som leddes av den kun-
nige och trevlige Vassilis Bolonassos. Nu
kommer han till oss och berättar om och
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Träffar

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under hös-
ten 2016 anordnas följande träffar:
20/9 14.00 Broby gård. Marianne

Kock med pianist underhåller med
visor och gamla slagdängor.

18/10 13.30 Ångaren. Sång och musik
av en grupp på 6-7 personer som
 kallar sig ”En sträng”.

8/11 14.00 Furan. Anu och Conny Ös,
dragspel och sång.

29/1114.00 Allégården. Bruno Picano,
piano och sång.

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

spelar verk av bl.a. Vivaldi och Boccheri-
ni - barockmusik.

Söndag 4 december
Adventskonsert
Jarlabanke har den stora glädjen att för

tredje året i rad önska Annie Ternström
(sång) och Martin Åklint (keyboard) väl-
komna till Ångarens scen. De mycket upp-
skattade ungdomarna kommer att som
tidigare år framföra kända julsånger.
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Näsbyparks kyrka
Gudstjänst varje söndag kl. 11            Lördagsmusik varje lördag kl. 13
Söndag 18 september kl 11: Gudstjänst med solosång av Anna Karin Schäfer. Vi av-
tackar Karin Mannervik efter många år med förskolebarn och lufsare.

Tacksägelsedagen 9 oktober kl. 11: Gudstjänst med O. Olssons Andliga sånger,
Engelbrekts Vokalensemble.

Söndag 16 oktober kl. 11: Gudstjänst, medverkan av kören Guld i Mun.

Söndag 30 oktober kl. 11: Gudstjänst, medverkan av kören Collegium Cantorum.

Allhelgonahelgen 5-6 november: Gudstjänster med musik, se kommande annonsering.

Samtalsgrupp om andlighet kring boken En ny jord av Eckart Tolle. Varannan tisdag
kl. 18:00-19:30, start  6 september. Varje deltagare betalar
själv sin bok, i övrigt ingen kostnad.
Ansvarig: Rigmor Svaneberg tel 073-503 14 88,
rigmorsvaneberg@hotmail.com

På Kuttervägen: Öppet hus måndagar kl 11-15. Lufsarna och
övrig barn- och ungdomsverksamhet, start 5 september.

Reservation för ändringar. Se affischer och annonser i
SvD, DN och Mitt i samt på församlingens hemsida
www.tabyforsamling.se
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Målarnas yrkesemblem från 1200-talet.

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

Resor och utflykter
Onsdag 21 september
Måleriyrkets Museum
Hur gammalt är måleriyrket? ”Det på-
stås att elektrikerna var första yrkesgrupp på
jorden. För när vår herre i skapelsens begynnelse
sa ”varder ljus” hävdar elektrikerna att de re-
dan varit här och dragit ledningarna. Då glöm-
mer de dock att vi målare också varit här innan
dess för vi hade ju målat hela världen i alla dess
underbara färger…”

Vi kliver in i en gammal måleriverkstad.
Här visas bl.a. alla typer av måleriverktyg,
färgpigment, hur man spänner vävtak, ta-
petens historia, gamla räkenskapsböcker,
illusionsmåleri, ådring, m.m.

Målerimuseet ligger på Brännkyrkagatan
71 och dit kan man ta sig via T-banan till
Zinkensdam.

Tid: kl 14.00. Pris: 50:-. Anmälan senast
5 september till Monica eller Margareta.
Betalning till Jarlabankes pg senast sam-
ma datum.

Onsdag 26 oktober
Villa Akleja, Pilgatan 5, Vaxholm

Vi besöker Claes Moser (känd bl.a. från
SVT:s Antikrundan) i hans Villa Akleja
och lyssnar på berättelsen om hans liv med
konstnären J.A.G. Acke, målare, tecknare
och skulptör. Claes Mosers möte med
Ackes konst skedde för över 40 år sedan
och samlingen består idag av 150 verk.

Villa Akleja ligger i ett område med några
av Vaxholms största sommarvillor. Den
äldsta delen utgörs av en trävilla från 1870-
talet. År 1901 köptes villan av konstnären.
J.A.G. Acke.
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Resor och utflykter

Forts. sid. 20

Tid: 13.00. Pris: 250 kr inkl. kaffe, smör-
gås, sötsak och visning. Begränsat antal.
Buss 670 från Roslagsnäsby trafikplats, kl.
11.51. Avstigning vid Vaxholms kyrka. El-
ler med egen bil.

Anmälan till Monica eller Margareta se-
nast 17 oktober. Inbetalning till Jarlaban-
kes pg i samband med anmälan.
Läs mer på villaakleja.se

Måndag 14 november
Kungliga Myntkabinettet
Kungl. Myntkabinettet , Slottsbacken 6,  är
Sveriges ekonomiska museum som berät-
tar om Sveriges och världens ekonomis-
ka historia. Här visas alla typer av våra
mynt, från Olof Skötkonung vid 900-
talets slut till Carl XVI Gustaf  idag. Olof
Skötkonung var den som först präglade
mynt som betalningsmedel i vårt land runt
år 995. (Myntkabinettet kan ses som en
uppföljning av besöket på Tumba Bruks-
museum.)

Välkommen att lära dig mer om pengars
betydelse genom tiderna.
Pris: 50:-
Tid: 13.00

Myntkrogen är museets restaurang och
café där du kan äta lunch eller njuta av en
kopp kaffe.

Anmälan till Monica eller Margareta se-
nast 1 november. Inbetalning till Jarlaban-
kes pg i samband med anmälan.

Poolutsikt från Hotel Princess

31/1 -13/2 2017
Resa till Mae Phim, Thailand
Resan går med Christer Kullberg, CK:s
Resor, som guide till Thailands pärla, bad-
paradiset Mae Phim.

Byt mörker och kyla mot sol och värme i
Thailand i februari 2017! Följ med CK:s
Resor till Mae Phim. Vad är Mae Phim?
Jo, ett Mecka för fisk- och skaldjursälska-
re med härliga bad och spännande ut-
flyktsmöjligheter.  Mae Phim är en liten
genuin fiskeort som ligger utmed Rayong
Beach, en flera mil lång strand på östra
sidan av Siamviken.  Det är också  Bang-
kokbornas badparadis.

Mae Phim passar bäst för den som vill
uppleva lokalt thailändskt vardagsliv sam-
tidigt som man har en avkopplande se-
mester. I Mae Phim finns ca 60 små fa-
miljeägda restauranger sida vid sida mel-
lan stranden och strandvägen och utmed
denna finns också flera kaféer, små buti-
ker av olika slag, uttagsautomater m.m.
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Resor och utflykter
Forts. från sid. 19
Utfärder som ingår i resans pris i Mae
Phim med reseledaren och/eller lokalgui-
den kan ni läsa om genom att klicka på
länken cksresor.se/7.lasso.

Hotel Princess: Hotellet har en rejält stor
trädgård och ligger direkt vid stranden och
har restaurang, pool, mm. Rummen är
enkla men välutrustade, alla rum har bal-
kong, dusch/wc, hårtork, vattenkokare,
kaffe/tepåsar, luftkonditionering, TV och
kylskåp.
Valuta: 100 Bath = ca 25 SEK
Kostnad: Ord. pris är 21.985:-/person i
dubbelrum.  Rabatten för medlemmar i
SPF är 2.000:- vilket gör ett nettopris på
19.985:-. Enkelrumstillägget är 2.400:-.
Möjlighet till förlängning i 6 dagar finns.

I priset ingår:
· Bussresa t/r Arlanda (på ”ordinarie”

resan, ej vid förlängningens hemkomst)
· Flyg t/r inkl. alla per den 13/1 2015

kända skatter och avgifter

· Transfer med egen buss t/r flygplat-
sen – hotellet

· Boende på Hotel Princess
· Enkel frukost, ibland som buffé
· Välkomstfrukost/lunch vid ankomsten

till Mae Phim dag 2
· 12 middagar (18 vid förlängning) i Mae

Phim på olika lokala restauranger och
hotellet

· Tre helkroppsmassage à ca en timme
· Utfärder (värde ca 2.000 SEK bero-

ende på kurs)
· Christers och/eller svensktalande lo-

kalguides tjänster fr.o.m. ankomsten till
Bangkoks flygplats

· Och sist men inte minst, all dricks un-
der måltider och utfärder

Är du intresserad av resan, anmäl dig
snarast till: Monica eller Margareta.
Sista anmälningsdag är 25/10.

Information om bokningsavgift och in-
betalningar kommer från CK:s Resor när
de fått er anmälan.
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Stolpaleden
Text och foto: Bodil Svensson

Mitt i Täby ligger populära Stolpaskogen som fått sitt namn efter båts-
mans-torpet Stolpen som en gång i tiden låg i skogsbrynet och bebod-
des av båtsman Simon Stolpe.

Märkningen av leden består av ockrafär-
gade markeringar, men det är inte helt lätt
att på sina håll hitta markeringarna – t.ex.
när Stolpaleden lämnar elljusspåret om
man startar vid Ensta krog. Svårigheten
att hitta markeringarna gjorde faktiskt att
vi helt missade luftbevakningstornet.

Läs mer om leden på taby.se/stolpaleden

I Stolpaskogen finns det ett antal välan-
vända motionsspår. Sedan en tid tillbaka
finns också Stolpaleden. 3 km lång sträcker
den sig mellan Ensta krog och Visinge.
Längs leden finns 14 informationsstolpar
som berättar om platsernas historia eller
naturvärden. Tillsammans med Täby Na-
turskyddsförening, Täby Hembygds-
förening, Friluftsfrämjandet och Svenska
Turistföreningen har kommunen verkat
för att få fram all information om sko-
gen och dess kulturhistoriska miljöer.

Vi, två ganska rörliga tidiga 40-talister, har
provgått Stolpaleden och kan konstatera
att leden inte är lämpad för vandring om
man använder käppar eller rullator. Vissa
delar är lättgångna, de där man utnyttjat
5/10 km elljusspår, men där Stolpaleden
vänder in i skogen och blir till en stig är
det ibland ganska trickigt med rötter och
stenar. Vissa avsnitt består av lagda spångar
som inte heller är rullatorvänliga. Men är
man hyfsat rörlig är leden trevlig att gå -
genom den urskogsliknande trollskogen
med död ved till gagn för insekter och
svampar, på spångarna genom alsump-
skogen och in i tallpelarskogen med dess
doft av varm skog. Strax innan Visinge
kan man också beskåda den magnifika
jättegranen som är ytterst märkvärdig - den
består av flera stammar, men är ändå sam-
ma trädindivid.

Här i alsumpskogen varierar vattennivån –
hög vid snösmältning och enbart fuktig under
sommaren.
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Det regnar guld…
Sverige har sin Sarah Sjöström med sim-guld i OS,
men Jarlabanke har sin Östen och sin Ing-Britt (Ed-
lund). Det har varit ett framgångsrikt år för båda.
Östen förbättrade sitt världsrekord i diskus vid täv-
lingar på Gotland, han fick 5 guldmedaljer i ålders-

5 guld till Östen…

Heja alla häftiga veteraner! Ing-Britt längst t.v.

klassen 80-85 år vid Nordiska Mäs-
terskapen för Veteraner i Odense
och vann samtliga sina kastgrenar
vid SM i Söderhamn. Ing-Britt ställ-
de upp i damklassen 75-80 år i dis-
kus, där hon vann, och på 100
meter där hon blev 3:a.

Vill du tjäna en trisslott?
Lyckas du värva nya medlemmar till
Jarlabanke får du en trisslott/ny med-
lem. Meddela Käthie Wernerson,
510 503 63, wergun@telia.com,

namn och adress, så skickas inbetal-
ningskort m.m. och du får trisslott/er
så snart medlemsavgiften är betald.
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Hänt sen sist
Kroatien 7 – 14 maj
Vi var 11 jarlabankare som hade lockats av rese-
förslaget om en vecka i Makarska, en kroatisk
stad vid Adriatiska havets kust. Ett par utfärder
ingick i priset, resten av vistelsen var upp till oss
vad vi ville göra – sola, bada, motionera, shop-
pa, delta i utfärder, vandra…

För vår del blev det båttur i den Kroatiska skär-
gården till ön Brac, utfärd till Dubrovnik och
till Split och bussresa en timme upp i bergen till
Bobos by i Juretini Dvoro, där Bobo tagit hand
om förfallna hus och byggt upp dem på nytt
för att återskapa en gammal, traditionell miljö.
Där bjöds på skämt och allvar, snaps, rökt skin-
ka och hemgjord ost, soparnik (en traditionell
dalmatinsk rätt), lunch med kött och hemgjort
vin samt underhållning på god nivå – drag-

Bobo hälsar oss välkomna till sin lilla by. T.h.
Silvana, vår inom många områden mycket kunniga
guide.

Gun och Kerstin roas av Bobos skämtsamheter.

spelsmusik och kroatiska sånger. I övrigt gick
veckan åt till besök i kyrkor och museer och
upptäcktsvandringar i staden och längs havet.
Och lata timmar vid poolen, förstås…

Margareta, Berith, Christina och Uno njuter av
båtresan till Brac.

Vårruset för
sjätte året i rad
På måndagskvällen den 23 maj samlades en grupp späns-
tiga Jarlabanke-damer vid Stora Skuggan för att för sjätte
året i rad springa/jogga/strosa den 5 kilometer långa ba-
nan i ett naturskönt naturreservat. Alla startande damer
tog sig runt och tog emot sin medalj, strålande av glädje
och stolthet.Beatrice och Jana är glada över att ännu

en gång tagit sig i mål i Värruset.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 26

Tumba Bruksmuseum
- ”landets hemligaste arbetsplats”

Vi sågs i Konvaljparken…
Den 19 maj samlades ett antal Jarlabankare i
Konvaljparken i Roslags Näsby.  Det var dags
för den årliga funktionärsträffen dit brevduvor
och andra funktionärer inbjuds som ett tack för
frivilliga insatser för Jarlabankes räkning under
året. Totalt var vi ett 40-tal som möttes denna
majdag.

På programmet stod tipspromenad, lunch och
samling i Ytterbystugan där välkände Lothar
Lammertz berättade om Roslags Näsby förr
och om Ytterbystugans historia.

Projektchef Curt Nilsson från Täby kommun
informerade om utvecklingsprojektet ”västra
Roslags Näsby”. Här ska byggas ca 1.200 nya
bostäder; studentbostäder, förskola, kontor,
lokaler för handel och andra verksamheter. De
platser för vård- och omsorg som tidigare

nämnts finns dock, enligt Curt Nilsson, inte
längre kvar. Inte heller kunde Nilsson redovisa
några planer på föreningsgård eller liknande för
föreningar som blir husvilla när lokaler i biblio-
tekshuset i Täby C försvinner.

Enligt planerna ska byggstart ske 2018. Den
som vill veta mer kan gå in på: taby.se/Bygga-
bo-och-miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/
Vastra-Roslags-Nasby/

Nio personer från Jarlabanke deltog den 25 maj
i Sällskaps-Resors utfärd till Tumba Bruksmu-
seum för att bl.a. ta del av en utställning om
Sveriges sedel- och pappershistoria från 1600-
talet fram till idag.

kets historia. Tumba Bruk blev  ett eget litet
samhälle från 1755 när Riksbanken etablerade
sitt sedelbruk där och då startades skola, mat-
butik, brandstation utöver att det var arbets-
plats för många, ”landets hemligaste arbets-
plats”. Riksbanken ägde bruket 1755-2001. De
första papperstillverkarna kom från Holland och
”smugglades” in i landet. Sedeltillverkningen
drivs idag av det amerikanska företaget Crane &
Co och nu tillverkas även utländska sedlar, obli-
gationer, aktiebrev och checker.

Guiden och krögaren Fredrik Åkerlind berät-
tade mycket entusiastiskt och kunnigt om bru-

Följande har bidragit med text och foto:
Kerstin Persson, Christel Eborn, Margareta

Torstensson, Stig Nohrlander och
Bodil Svensson. Mer text och bilder

finns på vår hemsida spfjarlabanke.se.
Klicka på rubriken ”Hänt sen sist”.
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Hänt sen sist
Det svängde om musiken…

Gunnar Bergfalk, sång.

Lennart Mattsson, piano.

Olle Strandberg, gitarr.

Lisbet Bäse, sång.
Det var Paul Ankas örongodis ”Diana” från 1957 som inledde Jarla-
bankes torsdagsträff på Ångaren den 26 maj, då Täby Seniorband
- fem musiker och två sångare starkt – drog igång en timmes musik-
underhållning. Publiken var månghövdad och många stampade tak-
ten och sjöng lite tyst för sig själva i de välkända låtarna.

Sommarträffar 7 juni – 30 augusti
höst, och då ska samtidigt beslutas om aktiviteten
ska upprepas nästa år och då dessutom även etableras
i Täby Centrum. Det skulle i så fall innebära en
träff i veckan hela sommaren 2017.

Ordinarie månadsmöten och torsdagsträffar
under januari-maj och september-december
gör ju som bekant sommaruppehåll.

- Sommaren 2016 har vi genomfört Sommarträffar
var fjortonde dag i Näsbyparks Centrum, varannan
gång lunchträffar på Restaurang Eskader, och
varannan gång caféträffar på Park Kafé, säger
initiativtagarna Ingrid Dahlberg och Stig
Nohrlander.
- Intresset har varit stort, och varje gång har mellan
14 och 18 personer deltagit. Utvärdering ska göras i

Britt-Marie Alenius, Leif Larsson och Per
Nisses.

Martha Svensson, Moana Söderlund och Ing-
Britt Edlund.
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Hänt sen sist

Åbo: domkyrkan, slottet och Klosterbacken

Vårlunch 2 juni
Den 2 juni var det dags för gemensam vårlunch. Liksom för två år
sedan träffades vi på Djursholms golfrestaurang. Strålande solsken,
god mat och lite sång bidrog till den glada stämningen. Några av oss
avslutade med kaffe utomhus denna härliga försommardag.

Lena och Anna.

Rune, Sonja och Ing-Britt.

Det var synd att det inte var flera som kände sig lockade
att följa med på Jarlabankes sommarresa till Åbo den
4-5 juli. Vi fem som åkte hade en väldigt fin dag i Åbo
– vi blev mötta i hamnen av en buss bara för oss med
guide som tog oss runt i staden och berättade om dess
historia. Nedslag gjordes i domkyrkan, slottet och hant-
verksmuseet på Klosterbacken med sina fina och väl-
bevarade gamla hus. Husen på Klosterbacken skona-
des från storbranden 1827 och de mer än 200 år gamla
husen står kvar på sina ursprungliga ställen. Vid vårt
besök fann vi att några verkstäder var bemannade och
användes av olika hantverkare.

Gunnar, Margareta och Monica lyssnar till guidens
berättelse om Åbo slott. Dagens Åbo slott är murat
av gråsten och kalksten.

Här är det skinnsömnad på gång…

… och i vävstugan vävdes tyg till
kläder av gammal modell som
används av hantverkarna, guiderna
och museivakterna den dag som idag
är. Forts. sid. 28
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Hänt sen sist
Från Selmas Mårbacka till Lerins…

Mårbacka visualiserad genom Lars Lerins
ögon och pensel.(Verket något beskuret.)

Den vackra huvudbyggnaden på Mårbacka.

Monica v P, Ingrid, Carola, Monica R,
Margareta och Stig var med på resan.

22-23 augusti besökte vi, 15 Jarlabankare,
Selma Lagerlöfs Mårbacka, Rottneros
skulpturpark och konstnären Lars Lerins
Sandgrund.

Vädret var njutbart och upplevelserna många. I Sel-
mas ombonade villa kändes det som om tiden stått
stilla och Selma själv nyss lämnat rummen. Rottneros
skulpturpark var mäktig med sina många skulpturer
och spännande trädgårdsarkitektur.

I Rottneros finns
många barnskulpturer.
Fr. v. Stig Blombergs
”Sittande pojke” och
Viktor Korneevs
”Barn” .

Lars Lerins akvarellmålning-
ar kan man njuta av hur
mycket och hur länge som
helst. Här en illustration till
boken Naturlära som gavs ut
för två år sedan.

Fr. v. Wäinö
Aaltonens ”Framti-
den” och Anders
Jönssons ”Flickan
med snäckan”.
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Vill du lära dig spela   bridge?

Nybörjarkurs
Vare sig du vill spela bridge med dina vänner eller 

på bridgeklubb är en nybörjarkurs en bra start.
Kursen bygger på Nordisk Standard, del 1 

och omfattar 12 lektioner à 3 timmar 
med fikapaus. Start: tisdag 20 september 

2016 kl 18.30. 

Fortsättningskurser
Kurserna fortsätter med Nordisk Standard 

del 2  och 3. Dessa går på torsdagar med start 
15 september kl 18:30. Kursledare Jan Olof 

Hegethorn, 070-740 10 81, 
respektive Sven Arvid-
son, 070-718 50 51. De 
omfattar 12 lektion à 3 
timmar, med fikapaus. 

Lokal, pris, anmälan 
Lokal: Skarpängsgården, 

 Forsvägen 3 i Täby. Pris: 1 550 kr. För 
kurslitteratur tillkommer 350 kr (kursbok 

och CD-skiva). Anmälan:  kjell@bkalert.se. 
Frågor om kurserna besvaras av  Torsten 

Lindfors, 073-987 20 25. Se 
också vår hemsida, 

bkalert.se. 
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet
en tisdagseftermid-
dag i månaden mel-
lan kl. 14.00 och
16.00 och diskuterar
böcker och tar en
kopp kaffe.
Till träffen den 27/9 diskuterar vi ”Beck-
omberga. Ode till min familj” av Sara
Stridsberg. Hon är ju vår nyaste akade-
miledamot och boken var nominerad till
Augustpriset 2014.
Övriga träffar i höst blir 25/10 och
22/11. Böcker till dessa träffar bestäm-
mer vi gemensamt 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.
Höstens schema ser ut på följande sätt:
  26 september Mozart
  24 oktober Haydn
  21 november Tjajkovskij
  12 december Julmusik
Man måste inte föranmäla sig, det är bara
att droppa in!
Tider: Måndagar 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 för Teaterkunskap I sker
torsdagar 13.00 - 15.30 den 22/9, 13/10,
10/11 och 8/12.
Teaterkunskap II träffas på kansliet
tisdagar 13.00 - 15.30 den 4/10, 1/11,
29/11 och 13/12.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 0383.

Sällskapsbridge
För oss som inte är så vana bridgespelare
och andra som vill spela i ett lugnare tem-
po än tävlingsbridgens finns nu en egen
grupp. Vi använder
kort med större siff-
ror för att under-
lätta 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.
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Kurser och cirklar
Tävlingsbridge
Måndagar kl. 12.30.
Höstterminen startade 5/9.
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.
Höstterminen startar 7/9.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83,
magnuswall@gmail.com.
Gruppen är f.n. full, men Magnus Wall-
ner tar gärna emot intresseanmälningar för
plats i reservlistan.

Vinkunskap II
Vi fortsätter höstterminen 2016 med vin-
provning och vinkunskap, följande tors-
dagar med start kl. 18.45: 15/9, 20/10,
17/11 och 15/12.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 4551
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskap III
Höstens vinprovningar med vinkunskap i
grupp III är planerade att hållas 13/9,
11/10, 8/11 och 6/12. 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 Pehrs-
son som admi-
nistrerar en
väntelista för
båda vin-
grupperna. Max. deltagare i en grupp är
15 personer. Om tillräckligt många är in-
tresserade av att deltaga finns det möjlig-
het att starta ytterligare grupper.

Så glad man som hundägare blir,
när man utanför  vissa butiker
möts av ovanstående skyltar.
Speciellt nu på sommaren!

(Skyltarna beskurna.)
Bamses matte
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Friskvård
Squaredansarna
Information om aktuella danser liksom
kommande tillfällen att pröva på hittar
man enkelt på Näsbypark Squaredans-
klubbs hemsida nasbysquare.se.
Nästa nybörjarkurs startar först den 22/9
kl. 15.30-16.45.

Vandra med/utan stavar
I samarbete med SPF
Seniorerna Tibble an-
ordnar vi stavgång
fredagar udda veck-
or. Vi samlas kl. 10.00
i Näsbyparks cen-
trum utanför apote-
ket. Promenad ca en
timme i lugn takt som passar alla. Hös-
tens vandringar startar 16 september
(vecka 37).
För mer info kontakta Monica Rosengren,
monica .m.rosengren@gmai l .com,
768 3207 eller  Birgitta Danielsson,
birgitta.l.danielsson@telia.com, 758 7848.

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 Ivor
Nordström, 768 3115, Kerstin Ferenius,
758 6175, Lars Lundenmark, 768 8218
eller Bo Lagerström, 732 3979. Tag med
matsäck, sittunderlag och bussbiljett.

Eftermiddagsdans
I samarbete med
SPF Seniorerna
Tibble.
Lokal: Kvarn-
t o r p s g å r d e n ,
Näsby allé 72. Tis-
dagar kl. 13-16.
Modern dans och
någon gammal dans. Pris 80 kr, kaffe och
bröd ingår i pausen.
Datum för hösten 2016:
20/9 Basset
18/10 Kjell Dahls
22/11 Henkes
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
510 503 20, 070-350 9320. Välkomna!

Jarlabanke golfare
Mer information kom-
mer när hösten tagit fart.
Frågor kan ställas till
Per Jödahl, 756 2325.
Se även hemsidan.

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.
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MOTIONERA MED TÄBYGYMMIX
vecka 35 – 50

00.90.lkgadnåM apmygttäL orbraB,3llaHelbbiT,
00.01.lk snalaB/akrytS aniraC,3llaHelbbiT,

00.90.lkgadsiT apmyggyR regnI,3llaHelbbiT,

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

00.90.lkgadsroT apmygttäL orbraB,3llaHelbbiT,

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

VÄLKOMMEN!
info@tabygymmix.se www.tabygymmix.se
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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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Seniorcenter flyttar till Lyktan
Text: Bodil Svensson

Stämmer det att nuvarande verksamhet
kommer att stänga 30/11?
- Dagverksamheten och det särskilda boendet på
Lyktan med 19 boendeplatser stänger 30/11.
Alla berörda har i ett tidigt skede fått ett infor-
mationsbrev och de kommer att få besök av en
biståndshandläggare för vidare planering.

Startar ombyggnad direkt efter detta?
- Ombyggnationen startar redan i september i
delar av lokalen. Det gäller de lokaler som HSBs
hemtjänst hittills har disponerat. Dit flyttar se-
dan kommunens natt- och larmpatrull.

Vilken typ av verksamhet kommer sedan
att finnas i lokalerna?
- Kommunens natt- och larmpatrull sitter redan i
lokalerna, men kommer att byta till en annan
del av lokalen. Seniorcentret flyttar dit från Täby
centrum och den förebyggande verksamheten som
t.ex. anhörigstödet kommer också att finnas där.
Det kommer också att finnas lokaler att hyra
för olika föreningar och studiecirklar för äldre.
Dessa lokaler kommer det att gå att boka via
kultur och fritids befintliga bokningssystem.

Blir det en verksamhet öppen för alla se-
niorer inom kommunen?
- Det blir en öppen verksamhet för alla seniorer.

Blir det kommunen som driver verksam-
heten?

- Kommunen kommer att driva ett seniorcenter.
Vi ser gärna ett samarbete med olika föreningar
för äldre för att få ett stort och roligt utbud att
erbjuda.

Betyder det att Seniorcenters nuvarande
verksamhet kommer att stängas ner eller
kommer Lyktan att bli ett komplement?
- Nuvarande verksamhet på seniorcenter flyttar
till Lyktgränd. Verksamheten på seniorcenter har
vuxit och större lokaler behövs om det ska kun-
na växa ytterligare.

Om Seniorcenter stängs ner vad ska i så
fall nuvarande lokaler användas till?
- Äldreomsorgen har sagt upp lokalen till den
31/12 2016. Fastighetsavdelningen gör en in-
ventering av behov av lokaler inom kommunens
verksamheter. Det är i skrivandet stund inte klart
vem som kommer att överta lokalerna.

Kommer i så fall nuvarande aktiviteter som
drivs av andra föreningar (ex. vis Senior-
Net Täby) att kunna följa med till Lyktan
eller kommer de att kunna bedriva sin
verksamhet på samma sätt som nu och i
samma lokaler?
- I och med att lokalen är uppsagd så kan inte
någon verksamhet fortsätta att finnas i lokaler-
na. Alla föreningar som tidigare hyrt/lånat lo-
kaler av äldreomsorgen och de som nu har hyrt

I lokalpressen har vi under sommaren kunnat läsa att det särskilda boendet på
Lyktan ska avvecklas och att lokalerna ska användas för annan verksamhet. Vi
har ställt frågor om den framtida användningen och om lokalerna på Lykt-
gränd till Marie Tid, avdelningschef inom äldreomsorgen i Täby kommun.
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lokaler via kultur och fritid får anmäla intresse
och boka lokaler via kultur och fritids boknings-
system.

Bristen på samlingslokaler till låg eller ing-
en hyra är påtaglig inom kommunen. SPF
Seniorerna Jarlabanke har t.ex. hyrt in sig i
Bibliotekets hörsal, men det är osäkert hur
länge till föreningen kan få göra det. Vad
gör kommunen för att råda bot på denna
lokalbrist? Kommer det att finnas stora

samlingslokaler för föreningar att låna/
hyra på Lyktan?
- Det finns en stor lokal på Lyktan som, när
Seniorcenter inte nyttjar den, går att hyra. Vi
har inventerat våra lokaler och de lokaler som vi
har som lämpar sig för uthyrning kommer vi att
hyra ut.

Vilka lokaler det gäller och var i kommu-
nen de är belägna har dock inte, i skrivan-
de stund, gått att få fram en lista över.

Vinn pris med Täbykunskap
I förra numret av Jarlabanke introduce-
rade vi en frågesport på temat Täbykun-
skap. Via en länk till vår nya hemsida kun-
de man ta del av tre frågor rörande Täby.
Dessvärre var det ingen, säger ingen, som
testade frågeformuläret och skickade in
svar. Tråkigt tycker vi i redaktionen, men
ger inte upp så lätt. Även i nummer 3
och 4 2016 kommer ni att hitta en länk
till vår nya hemsida spfjarlabanke.se/

På hemsidans menyrad hittar ni rubriken
TÄVLINGAR. Klicka på rubriken så
kommer ni till tre frågor som rör Täby.
Skriv in svaren på formuläret under
frågorna och klicka på skicka så kommer
svaren till Jarlabanke. Varje gång drar vi
en vinnare från rätt inskickade svar och
priset blir ett presentkort till Täby C.
Tävlingen den här gången pågår fram
till 30 september. (Obs. Jarlabankes
styrelse och redaktion får ej delta i
tävlingen.)

Här kommer rätt svar på förra
omgångens tävling.

Fråga 1: Estrid var farmor till Täbys store
man Jarlabanke Ingefastsson. 1995
hittades en grav i Täby, sannolikt Estrids
grav. Var någonstans hittades Estrids
grav?

Svar: Broby bro.

Fråga 2: Vid Jarlabankes bro, porten till
Runriket, finns två parstenar som antas
vara ristade av en och samme man, en
runmästare vars namn påminner om ett
längdmått.

Vad heter runmästaren?
Svar: Runmästare Fot

Fråga 3: Täby kommun äger faktiskt en
vikingabåt. På sommarhalvåret ligger
skeppet vid Viggbyholms småbåtshamn
och går ofta ut på turer till sjöss.
Medlemmar i SPF Jarlabanke har ett par
somrar seglat iväg med skeppet.  Båten
sköts av föreningen Täby Vikinga-
skeppslag.

Vad heter skeppet?
Svar: Viking Plym
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Attendo Enhagsslingan är ett av de äldreboenden som Kommunala pensionärsrådet
har besökt i samband med sina möten. Medlemsbladet kommer att återkomma med
reportage från flera äldreboenden med andra koncept.

En solig dag i juni gjorde vi ett studiebe-
sök på Attendo Enhagsslingan. Det är ett
äldreboende som riktar sig till personer
med särskilt omvårdnadsbehov eller de-
mens. Vi blev mottagna av Elin Källberg
och Annika Wallinder. Elin är arbetste-
rapeut och Annika sjukgymnast och till-
sammans är de ansvariga för boendets
koncept ”Utevistelse och trädgård”.

Till boendet finns en stor inhägnad träd-
gård och mycket av verksamheten kretsar
kring den. Tanken är att det ska finnas ute-
aktiviteter varje dag. Här har man gym-
nastik och cirkelträning, berättar Annika.
Eller körsång. Den som vill kan påta i jor-
den eller plocka bär eller blommor. Elin vi-
sar oss växthuset där man kan sitta och mysa
med en kaffekorg eller ha högläsning.

För dem som är kvar inomhus ordnas det
också aktiviteter. Elin visar samlingssalen
Salongen och berättar om de olika saker
som äger rum här, musikstunder, spel el-
ler styrketräningsgruppen senior power.
Elin pekar också på några slitna resväskor
som ligger samlade utmed ena väggen.
Väskorna innehåller föremål med olika
teman, berättar hon, en rör handarbete,
en annan mat och kök och de används

Utevistelse och trädgård
Text: Gunvor Vretblad, medlem i KPR. Foto: Bodil Svensson

Gymnastik ute i trädgården för de boende.

Minnesväska – etiketten anger ”Båtar
och sjöliv”.

Annika Wallinder, sjukgymnast och Elin
Källberg, arbetsterapeut.
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Artikelförfattaren Gunvor hoppade in i
gympan, men fick se sig distanserad av Mari-
anne, känd av många i Jarlabanke och ledare
av föreningens gymnastik under många år.

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.

Även om man nyttjar både rullstol och rullator
går det bra att vara med på gymnastiken. Det
visade Sten med bravur.

Henny hanterade hantlar för att stärka
musklerna i armarna.
som utgångspunkt för samtal för att väcka
minnen från förr.

I hissen sitter scheman som visar vad som
händer på Enhagsslingan under några
veckor i juni. Återkommande på månda-
gar är promenad på byn eller fysisk akti-
vitet för dem som är kvar inomhus. Någ-
ra fredagar är det bingo i trädgården. Man
tar också till vara alla möjligheter att ställa
till med fest, här firas t. ex. både S:t Pat-
ricks day och det tyska ölet.

Den dag vi var på besök var det gymnas-
tik ute i trädgården. Alla deltog efter för-
måga och fick hjälp och stöd för att kun-
na utföra sina rörelser på bästa sätt. Att
resa sig upp flera gånger efter varandra
kräver sin man/kvinna och hantlarna var
tunga. Det blev en riktig genomkörare för
armar, ben och händer, även för oss som
kommit för att dokumentera det hela.
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Äldreomsorg

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.

KPR - rapport från landsting och kommun
Text: Gunvor Vretblad

att bättre möta framtidens behov. Fram-
tiden innebär mer avancerad vård utan-
för sjukhusen, mer öppenvård med till-
gänglighet dygnet runt. Utredaren menar
att det inte finns någon generell resursbrist,
men att den nationella styrningen behöver
förstärkas.  En förutsättning för effekti-
vare vård är att patienten görs mera del-
aktig i processen kring den egna vården
än vad som sker idag.

Kommunala pensionärsrådets
möte i Täby den 25 maj
Bland annat informerade socialnämnden
om att alla invånare får ett informations-
brev om äldreomsorgen i kommunen
det år de fyller 75 respektive 80. Samtliga
invånare som inte har några insatser från
avdelningen äldreomsorg blir också er-
bjudna ett informationssamtal det år de
fyller 83. Statistiken visar att endast ca 20
% tackar ja till samtalet. Nya rutiner ska
tas fram och presenteras för nämnden. Ny
och högre maxtaxa införs från 1 juli
2016. För mer information från kommu-
nala pensionärsrådet, se Täby kommuns
hemsida, KPR protokoll.

Samverkansmötet mellan landstingets häl-
so- och sjukvårdsförvaltning och de kom-
munala pensionärsråden ägde rum den 22
april.

Mats Ek, medicinskt sakkun-
nig på förvaltningen informe-
rade om journaler på nätet
Under 2016 kommer arbetet med att in-
föra journaler på nätet för alla invånare i
Stockholms län att påbörjas. Samtliga vård-
givare, både landstingsdrivna och privata,
som har avtal med landstinget, kommer
genom en gemensam tjänst att kunna visa
journaler på det sättet. Patienten ska kun-
na se sin journal via en säker inloggning
på 1177 Vårdguiden. Det har funnits far-
hågor med journaler på nätet, t.ex. att pa-
tienten kan se sina provsvar innan hen hun-
nit bli kontaktad av sin läkare eller att pa-
tienten blir orolig av ett provsvar som lä-
karen inte tycker är oroande. Men erfa-
renheterna från bl.a. Uppsala läns lands-
ting som började redan 2012, visar att jour-
nalerna där fått bättre kvalitet och blivit
mer lättlästa.

 Göran Stiernstedt, nationell
samordnare, informerade om
utredningen Effektivare vård,
(SOU 2016:2)
Utredningen anser att svensk sjukvård
fungerar relativt väl idag men systemet är
sjukhustungt och behöver förändras för
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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

SEB <seb.se> 0771-365 365

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

HUDVÅRD Hudverkstan <hudverkstan.se> 08-756 76 54

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

Nature/FDA Fontana di Aroma, Eskaderv. 10 08-756 01 40

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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SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-12 tel. 756 38 75
Eskadervägen 40 e-post: jarlabanke@telia.com
183 58 Täby PlusGirokonto 84 85 34-4
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall
tagna via SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar
för medlemmar i SPF Seniorerna: tel. 0771-55 55 00 eller tel. 0771-16 60 60

www.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. programmkom. 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
  Samverkan Nordost Rolf Skagerborg 070-55 80 200 rskagerborg@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 08-756 13 83
Gun Olgård 070-663 62 02

Suppleant Björn Eklöf 08-756 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
Ansvarig utgivare
och 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
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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


