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Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri 
 provträning hos Friskis&Svettis Täby.  
Varmt välkommen! (gäller tom 2013-03-31)
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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!
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Omslagsbild:
Mor i stugan, hon säger så:
Blåsippor aldrig snuva kan få.
Än få ni gå med strumpor och skor,
än är det vinter kvar, säger mor.
(Anna Maria Roos)

Årsavgiften 2016
En person 250:-  Två samboende 480:-
Medlem i annan SPF-förening som vill
vara vänmedlem hos oss betalar 75:-
Insättes på PlusGirokonto 84 85 34-4

Adressändring
Vänligen meddela kansliet ändrad adress

och andra uppgifter av betydelse för
vårt register.

Redaktion (Se sid. 38)
Ansvarig utgivare: Kerstin Persson

Tryckeri: Täbykopia AB
Medlemsbladet nr 2/2016

Manusstopp 2016-04-06
Distribution 2016-05-03

spfjarlabanke.se

Vill du tjäna en trisslott?
Lyckas du värva nya medlemmar till Jarla-
banke får du en trisslott/ny medlem. Med-
dela Käthie Wernerson, wergun@telia.com,
510 503 63, namn och adress, så skickas in-
betalningskort m.m. och du får trisslott/er
så snart medlemsavgiften är betald.
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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

2015 har varit ett intensivt år för Jarlaban-
ke. Vi har fått nytt namn, ny logga, nya
stadgar och vi har fyllt 40 år. Kommer ni
ihåg er egen 40-årsdag? För mig kändes
det som att ha många, många år framför
mig med spännande och meningsfylld verk-
samhet. Det är väl vad Jarlabanke har idag?

Nu ser vi närmast fram emot årsmötet.
Tisdagen den 23 februari träffas vi åter i
bibliotekets hörsal för att välja ny styrelse,
avtacka avgående funktionärer mm och
lyssna till högklassig underhållning (sid. 18).
Stämman för Stockholmdistriktet äger
rum den 11 april och då finns represen-
tanter från Jarlabanke närvarande. Stock-
holmsdistriktets utbildningsdagar för tra-
fikansvariga, friskvårdansvariga, program-
ansvariga, webbansvariga mm fortsätter
under våren. Är du intresserad av att delta
hör av dig.  Vi behöver all kompetens och
hjälp för vår fortsätta verksamhet.

Efter att ha varit ordförande för SPF Se-
niorerna Jarlabanke Täby under fem år är
det nu dags för mig att lämna över ord-
förandeklubban till en efterträdare. Man
brukar säga att tiden går fort när man har
fullt upp att göra, har roligt eller när man
blir äldre. Alla tre kriterierna har gällt för
mig under de jobbiga, men roliga och sti-
mulerande åren som ordförande. Ja, ti-
den har gått fort - väldigt fort - tycker jag!

Varför ska vi vara medlemmar och enga-
gerade i Jarlabanke?  Jo, för att det är vik-
tigt att vi därigenom får våra – vi äldres -
röster hörda i samhället. Men även - och
minst lika viktigt - för att vi tillsammans
skall får uppleva gemenskap och glädje.
Våra engagemang är ju helt frivilliga – utan
ekonomisk vinning – och våra belöningar
är att vi kan vara med att positivt påverka
utvecklingen, ge och få meningsfull gemen-
skap och ha roligt!

En kort tillbakablick visar att det skett sto-
ra förändringar över de gångna fem åren.
Äldrefrågorna har fått ett allt större ut-
rymme i de samhällspolitiska debatterna;
från hälso- och sjukvård till ekonomi,
boendefrågor och livskvalitetsfrågor i
stort. Detta har flera förklaringar. Äldre-
frågorna har blivit både viktigare och svå-
rare då vi äldre har blivit flera och där-
med politiskt mer intressanta och ekono-
miskt betydelsefulla. 40-talisternas inträde
bland pensionärerna brukar också tillskrivas
betydelse ”då de varit vana att ta för sig”.

De frågor som lyfts fram har oftast berört nega-
tiva saker. Det har gällt vanvård av äldre i sam-
band med vårdboenden, trist och undermålig mat,
kvarboende och tvångsvård i hemmet, fel- och över-
medicinering, splittring av sammanboende makar,
personalbrist, demensvård, otryggheten, pensioner-
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nas utveckling och då särskilt  de s.k. fattigpen-
sionärernas livsvillkor.  För närvarande har bo-
endefrågorna och de 32.000 försvunna vårdbo-
endeplatserna kommit i speciellt fokus (”hem till
varje pris”).

Kanske lyfts inte sådant fram som successivt har
blivit bättre.Ta t.ex. äldres medicinering, större
valmöjligheter i sjukvården. Pensionärsorganisa-
tionerna har med sina stora verkliga erfarenheter
i dessa frågor en mycket viktig roll att spela som
sakkunniga påverkansorganisationer både vad
gäller det som är bra och det som är dåligt.

Vad är jag själv då mest nöjd med för
SPF Jarlabankes del? Jag tycker att vi, sty-
relsen och funktionärer, lyckats utveckla
verksamheten över tiden och har fått en
stadga i och diversifiering av verksamhe-
ten.  Vi har en god samverkan med vår

moderorganisation och våra systerorga-
nisationer inom Stockholmsområdet samt
ett ömsesidigt gott samarbete med kom-
munen främst via KPR.

Det jag är minst nöjd med är att vi inte
lyckas entusiasmera och engagera flera
nyblivna pensionärer till att bli medlem-
mar - för vårt fortbestånd och för att möta
framtida utmaningar för kommande äld-
regenerationer. Det vi gör skall vara vik-
tigt och det skall vara roligt - även när det
kan kännas mödosamt!

Slutligen.  För mig är den mest bestående
glädjen att jag under dessa år fått lära kän-
na så många nya, spännande människor
med skiftande bakgrund och levnadsöden.

Tack skall ni ha!

Det är viktigt att vi äldre gör saker tillsammans och upplever gemenskap och glädje. Vägen dit
kan vara medlemskap och engagemang i Jarlabankes verksamhet. Foto: Bodil Svensson.
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Har du upptäckt Cinemateket?
Text och foto (Cinemateket): Gunvor Vretblad

Jag har ett medlemskort på Cinemate-
ket som ligger i Filmhuset vid Gärdet.
En vacker lördag för en tid sedan styr-
de jag mina steg dit efter en långpro-
menad på Djurgården. Jag tog en kopp
kaffe i den trevliga foajén i väntan på

att klockan
skulle bli två.
Jag tänkte se en
film med Irma
C h r i s t e n s o n ,
Flickan är ett fynd hette den. Enligt Cinematekets ka-
talog handlar filmen om två bröder som tvistar om hu-
ruvida män är intelligentare än kvinnor, den sägs ha rapp
dialog och vara en ”battle of  sexes-komedi”. Irma Chris-
tenson var född 1915 och skulle, liksom Ingrid Bergman,
ha fyllt 100 år 2015.

Cinemateket är del av Svenska Filminsti-
tutet och har regeringens uppdrag att le-
vandegöra den svenska filmhistorien. I
Filminstitutets arkiv finns 2 600 svenska
långfilmer och arbetet pågår med att res-
taurera dem digitalt. I en broschyr som
finns i foajén läser jag att regeringen har
beviljat Filminstitutet 40 miljoner kronor
för att påbörja digitaliseringen och att
pengarna räcker till omkring 500 filmer.

Man behöver inte vara cineast för att gilla
Cinemateket – men man kan bli. Cine-
mateket visar framför allt filmer som inte
är tillgängliga på ordinarie repertoar. Här
kan man se stumfilmer till levande musik
och höra filmkännare introducera film.
Under februari och mars visas bland an-
nat ett par filmer av Gunvor Nelson, [

Sverige främsta konstfilmare, som är
mycket ryktbar internationellt men tyvärr
bortglömd på hemmaplan. På program-
met står också film av den franske mästa-
ren Georges Franju, känd för ”De bestia-
liska” och för filmatiseringen av boken
”Thérèse” av författaren François Mauri-
ac, som fick nobelpris i litteratur 1952.
Under perioden visas även den sista svens-
ka stumfilmen, ”Rågens rike” av Ivar Jo-
hansson, som av en del anses vara en av
de bästa och mest underskattade svenska
filmerna.

För att få veta hela programmet under
februari och mars och längre fram under
året kan man titta på www.cinemateket.se.
Där finns också uppgifter om biljettpri-
ser och förmånskort.
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I Filmhuset finns ett bibliotek där man kan
låna böcker och film utan kostnad. Det är
en riktig nostalgitripp att gå där och bota-
nisera bland hyllorna. Jag har kommit till
E – Hasse Ekman – men man behöver ju
inte gå i alfabetisk ordning!

Hur var det då med Irma Chris-
tensons rollfigur och intelligen-
sen? Jo, hon testades av profes-
sorn och var förstås ovanligt
skarpsinnig. Hon fick anställ-
ning på ett kontor och löste firmans ned-
åtgående försäljningssiffror i en handvänd-
ning genom skicklig marknadsföring.

På de sista digitaliserade filmrutorna för-
stod man att hon blivit förälskad i läkaren

från Lappland (Georg Ryde-
berg!), som var på besök i hu-
vudstaden och var en släkting
till firmans ägare.  Hon över-
gav kontoret och följde läka-
ren, när han satte sig på tåget mot norr.

Vi var 22 personer i den stora salongen och
majoriteten var herrar över 50. De flesta av
oss hade kommit dit ensamma och det
småskrattades både här och där, för dia-
logen var stundtals riktigt rolig. Filmen är
från 1943, som jag, och nog var jag men-
talt förberedd på att den skulle sluta som
den gjorde, för det var ju det naturliga då
för tiden. Men det är skönt att tänka på
att om filmen hade gjorts idag, så hade
slutet kunnat se ut på ett annat sätt. ø

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2016 äger rum tisda-
gen den 23 februari kl. 13.00

Bibliotekshusets hörsal,
Biblioteksgången 13, plan 3

Årsmötesförhandlingar enligt
stadgarna.

Årsmöteshandlingar finns till-
gängliga på kansliet och på

hemsidan fr.o.m. den 11 februari.

Enligt traditionen bjuder
föreningen på kaffe

i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det

underhållning.
(Läs mer under Träffar sid. 18.)

Välkommen!

Viktigt meddelande
ang. årsavgiften 2016

Före årsskiftet 2015-2016 ska alla
medlemmar i SPF Seniorerna Jarla-
banke från föreningen ha fått inbetal-
ningskort och förhoppningsvis även
hunnit betala medlemsavgift för 2016.

P.g.a. ett systemfel centralt inom
SPF Seniorerna har tyvärr några av
våra medlemmar nyligen från
Förbundet fått ytterligare ett in-
betalningskort avseende medlems-
avgiften med betaldatum senast 28
februari. Har du fått ett sådant in-
betalningskort ska du inte betala
utan bara kassera det. Vi beklagar
detta.

För ev. frågor kan du kontakta
medlemssekreterare Gunnar
Wernerson, 08-510 503 63 eller via
e-post wergun@telia.com.
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Med siktet inställt på ökad kvalitet
Text och foto: Bodil Svensson

Marie Tid är sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka ny av-
delningschef för äldreomsorgen i Täby kommun. Hon kom-
mer närmast från olika chefstjänster inom Årsta-Vantörs stads-
delsförvaltning, Södertälje kommun och Järfälla kommun.
Marie Tid har gått den långa vägen till dagens chefsstol bland
annat via arbete som vårdbiträde och undersköterska och ge-
nom socionomutbildning vilket gett henne en från golvet-
kunskap om vård och omsorg. En gråmulen decemberdag hade jag lyckats
boka ett möte med en mycket uppbokad Marie i Täby kommunhus.

– Utifrån de erfarenheter du nu skaffat
dig från Täby, vad anser du vara det
mest prioriterade området för äldreom-
sorgen?
– Ett prioriterat mål är att ligga i länets topp-
klass när det gäller positiva siffror i kommande
brukarundersökning, svarar Marie Tid.

Socialstyrelsen gör årligen brukarunder-
sökning via enkät om kvalitet inom både
hemtjänsten och särskilt boende i landet.
Resultaten för Täby 2014 visade att bru-
karna var nöjda när det gällde hemtjäns-
ten. Däremot fanns det kritik när det gäll-
de det särskilda boenden - kosten fick ne-
gativa omdömen liksom måltidsmiljön,
man ansåg också att det var dåligt med
aktiviteter och de boende visste inte vart
de skulle vända sig med klagomål. Bemö-
tandet från personalen fick dock hög upp-
skattning. Totalt visade brukarundersök-
ningen att medelvärdet på andel nöjda
brukare låg på 78 % för Täby kommun
jämfört med 81 % för länet och 82 % för
hela riket. Nu har Täby kommun siktet
inställt på 81 % nöjda brukare 2016 och
90 % år 2018.

Palliativ vård på Ångaren
– När det gäller verksamheten på Ångaren, så
har Ångaren organisatoriskt flyttats till mig,
berättar Marie Tid. Under år 2016 ska
Ångarens framtid utredas utifrån om huset ska
renoveras eller om det ska byggas nytt. I verk-
samheten ska vi satsa på att utveckla vår pallia-
tiva kompetens.

Palliativ vård bygger, enligt WHO:s defi-
nition, ”på ett förhållningssätt som syftar till att
förbättra livkvaliteten för patienter och de när-
stående, genom att förebygga och lindra lidandet
genom en tidig upptäckt, bedömning och behand-
ling av smärta och andra fysiska, psykosociala
och andliga problem som kan uppkomma i sam-
band med livshotande sjukdom”.
En annan nyhet är att kommunen tagit till-
baka ansvaret för trygghetslarm och natt-
patrull från HSB Omsorg AB. Anledning-
en till det är att man inom kommunen ar-
betar med en satsning på och utveckling
av tekniska hjälpmedel, s.k. välfärdsteknik.
Det innebär bl.a. att alla larm byts ut till
digitala, ett arbete med slutdatum decem-
ber 2015. Larmet kommer inte längre att
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vara kopplat till användarens telefon utan
vara en egen enhet kopplad via roaming1

till operatörerna. – Det finns även möjlighet
att testa annan trygghetsskapande teknik när
verksamheten är i egen regi, påpekar Marie.

Som tidigare nämnts (se Jarlabanke nr 4/
2015) sker också vissa förändringar i Se-
niorcenters verksamhet. Fokus kommer att
ligga på den grupp seniorer som både
behöver komma ut och träffa andra och
behöver röra på sig, men som inte kan
använda sig av utbudet på de privata trä-
ningsanläggningar som finns i kommunen.

Stimulansmedel till
äldreomsorgen
Regeringen har för 2015 avsatt ett antal
miljoner i stimulansmedel för ökad be-
manning inom äldreomsorgen. För Täbys
del kan utförare inom särskilda boenden,
som kommunen har avtal med, söka
medel vilket de också har gjort. Syftet är
att skapa ökad trygghet och kvalitet för
den enskilde senioren. Pengarna ska an-
vändas till tjänster som ligger nära de be-
hövande och omfattar omsorgs- och sjuk-
vårdspersonal. Marie Tid hoppas nu på
att det kan bli aktuellt med stimulansme-
del ytterligare ett år.

Omsorgen på sikt
I en intervju i SPF Seniorernas Veteranen
nr 7/2015 uttrycker socialgerontolog
Mats Thorslund, en av landets främsta
experter på äldrevård, oro för den fram-

tida äldrevården. Bl.a. säger han så här:
– Den kommunala äldreomsorgen hänger inte
med i utvecklingen. Bara som ett exempel: Anta-
let personer med demens blir allt fler, men de-
mensplatserna ökar inte i samma takt. Så det
finns en risk att familjen i allt större utsträck-
ning kommer att behöva ta hand om sina gamla
själva i framtiden.

Hur tacklar då Täby kommun den pro-
blematiken? Hur ser det ut när det gäller
platsbristen och anhörigas ökade insatser?
Mats Thorslund menar i intervjun att de
kritiska åren blir kring år 2025 när den stora
gruppen 40-talister är runt 80 år. Vilka re-
surser mobiliseras inom Täby kommun
för att möta detta?
– Anhöriga ska vara anhöriga och inte vårdare.
Att vara vårdare är ingen möjlig omsorgsbörda.
Vårt anhörigstöd har varit till stor hjälp för de
anhöriga att inse att de måste släppa taget, sva-
rar Marie, som säger sig inte vara orolig
för att det ska uppstå platsbrist.

– Idag har vi inom Täby ett överskott på de-
mensplatser. Kommunen jobbar dessutom med en
behovsprognos rörande omfattande omsorgsinsat-
ser för personer som är 65 år eller äldre.

Behovsprognosen avser perioden 2016 –
2031 och ska bidra till att ”förtydliga för oli-
ka aktörer vilka behov av omfattande omsorgs-
insatser de äldre Täbyborna förväntas ha i fram-
tiden”  2. Till skillnad mot den tidigare bo-
endeplanen, som angav hur många plat-
ser i särskilt boende som behövs, så be-

1 Inom mobiltelefoni används begreppet då man, oftast automatiskt, kopplas om från en teleopera-

Forts. sid. 10

törs nät till en annans.
2 SON 2015/44-76 Behovsprognos för omfattande omsorgsinsatser (särskilt boende och hemtjänst
136 timmar eller mer/månad) hos personer 65 år och äldre, period 2016-2031.
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skrivs här hur många personer som förvän-
tas ha behov av omfattande omsorgsinsat-
ser. Prognosen kommer att uppdateras årli-
gen för att bli så säker som möjligt.

2014 var 13.000 av Täbys invånare 65 år
eller äldre (ca 19 %). 3.300 var 80 år eller
äldre (5 %). Prognosen 2015 - 2031 visar
på ökningar; åldersgruppen 65+ ökar till
ca 17.700. Antalet personer 80+ kommer
att fördubblas till runt 7.070. De allra älds-
ta, 90+, ökar från 670 till ca 1.500 perso-
ner och Täbybor med någon form av de-
menssjukdom beräknas bli ungefär 1.400
– en ökning med 800 personer. De invå-
nare som är i behov av omfattande om-
sorg ökar med ca 20 personer/år. Det
medför att det vid periodens slut troligen
kommer att behövas ca 300 fler platser
inom särskilt boende jämfört med idag.

Kvalitetsbonus
till särskilt boende
För att stimulera till kvalitetsutveckling
inom särskilda boenden har kommunen -
med 2016 som utgångsår - tagit fram en
modell för kvalitetsbonus. De utförare som
ingår i valfrihetssystemet (företag som dri-
ver särskilt boende och har avtal med Täby
kommun) kan frivilligt ansluta sig till bo-
nusmodellen. Syftet är att stimulera till en
kontinuerlig utveckling av kvaliteten. Två
indikatorer är knutna till modellen – den
ena, brukarnas helhetsomdöme, är häm-
tad från den nationella brukarundersökning-
en och den andra från Svenska Palliativre-
gistret och handlar om smärtskattning i li-
vets slutskede. Sammanfattningsvis innebär
det att utförare med många nöjda brukare
kan få extra ersättning.

ø

På Täby kommuns hemsida, http://www.taby.se/vardochomsorgsboende, finns kommunens vård-
och omsorgsboenden listade.

Här kan du också jämföra service av de utövare som omfattas av kundval t.ex. när det gäller
hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Här finns även siffror rörande avgifter för omsorg och
hjälp.

Enligt Socialstyrelsen finns det i Sveriges kommuner en stor medvetenhet kring socialtjänstlagens
nya bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt
liv och får uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag.

Täby kommun utlovar följande värdighetsgarantier för boende i vård- och omsorg:

Forts. från sid.  9

”Vi lovar att när du flyttar in på äldreboendet erbjuds du ett informationssamtal

• du erbjuds en kontaktman och en ersättare för denne. Du har rätt att byta kontaktman

• ditt stöd/din hjälp planeras tillsammans med dig, och om du så önskar, en anhörig

(Genomförandeplan)

• den personal som hjälper dig bär en tydlig namnbricka

• du blir så fort som möjligt informerad av personal som du känner vid försening,förhinder

 eller  förändring av insatser

• du har möjlighet att påverka vem som hjälper dig med din personliga hygien

Om du upplever att vi inte följer det vi lovar i värdighetsgarantierna vill vi att du kontaktar oss.”
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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 Näsbyparks Bilservice/Mekonomen, Eskaderv. 2 i garaget 08-121 464 15

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

BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel <nasbyparksbokhandel.uis.se> 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

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

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

MODE/INREDNING 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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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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Sommarträffar var fjortonde dag!
När jag var klubbmästare i Jarlabanke för
20 år sedan så minns jag, att det var ett
sommaruppehåll på 4 månader i månads-
träffar etc., vilket jag då uppskattade. Det
är jobbigare än vad många kan föreställa
sig att planera och genomföra de månat-
liga mötena, och därtill kom jourtjänst på
kansliet och många andra aktiviteter.

Samtidigt minns jag att många äldre med-
lemmar, en generation äldre än jag och nu
saligen avsomnade, inte var lika glada som
jag. De hade att möta en sommar utan de
månads- och torsdagsträffar, som annars
förgyllde vardagen var 14:de dag under
vår- och höstterminerna.

Nu, vid fyllda 90 år och själv ”äldre med-
lem”, förstår jag detta mycket väl. En
månads- eller torsdagsträff innehåller
minst 3 trevliga ingredienser; underhåll-
ning, måltid och social samvaro, och det
uppskattar vi mycket, vi som av ålders-
skäl inte längre är så i farten, som dagens
unga seniorer.

Därför kommer Ingrid (Dahlberg) och
jag att i maj i år starta vad vi kallar som-
marträffar, från mitten av maj till mitten
av september, som komplement under
sommaren till månads- och torsdagträf-
far. Månadsträffar ersätts med lunchträff
på restaurang Eskader i Näsbyparks Cent-
rum en tisdag en gång per månad och
torsdagsträffar med caféträff på Park
Kafé bredvid restaurangen en torsdag en
gång per månad.

Stig Nohrlander och Ingrid
Dahlberg startar sommarträffar.
(Foto: Bodil Svensson)

Det blir 8 el-
ler 9 träffar
med 14 da-
gars mellan-
rum under
sommaren,
och om det
blir omtyckt,
så avser Ing-
rid och jag
att somma-
ren 2017
även ordna
samma sorts
träffar i Täby
C för dem,

ø

som bor i andra delar av Täby. Träffarna
i Täby C förläggs då till ”lediga” tisdagar
och torsdagar i sommarmånaderna, så att
det blir tillfälle för oss i Jarlabanke att ses en
gång varje vecka.

Sommarträffarna kommer att innehålla 2
av de 3 ingredienserna, som nämns ovan:
måltid och social samvaro. Den 3dje, un-
derhållning, hur blir det med den? Den
klarar vi själva galant, vi underhåller var-
andra. Vi har så mycket att prata om, och
det är så roligt att äta lunch eller dricka
kaffe med gamla vänner, jämfört med att
sitta hemma ensam vid köksbordet.

I nästa medlemsblad, som kommer ut i
början av maj, så kommer alla detaljer att
presenteras betr. denna sommars träffar i
Näsbypark.

      Stig Nohrlander, tel.: 073-736 54 27
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Goda råd är inte alltid dyra
Text: Gudrun Wijk

En förmiddag i september hittade jag min 98-åriga pappa,
som bor ensam, liggande på sitt köksgolv efter att ha fallit
tidigare på morgonen. Pappa hade fram till denna olycka all-
tid velat klara sig själv och inte utnyttja möjligheten till hem-
tjänst, trots att stort behov fanns.  Efter denna händelse star-
tade för mig en lång resa, jämförbar med att forcera en hin-
derbana med regler och lagar i kommun och bankväsende
som hinder.

sonligen skulle infinna sig på deras kon-
tor. Att transportera honom, som är svårt
rörelsehindrad, skulle dock kräva special-
transport vilket jag ville undvika att utsät-
ta honom för.  På en av hans banker har
jag för övrigt av detta skäl därför fortfa-
rande inte lyckats få en fullmakt.

Problem tre
Pappa hade inte ett giltigt id-kort. Efter-
som han på ålderns höst både slutat köra
bil och att resa utomlands hade han var-
ken förnyat körkort eller pass då dessa
gick ut, och heller inte skaffat ett annat id-
kort. Men utan giltig legitimation är det
mycket svårt att kunna få en fullmakt.  Det
är polisen och Skatteverket som utfärdar
id-kort och för att få ett sådant måste den
sökande uppsöka ett av deras kontor och
där kunna styrka sin identitet.

Olika sätt att förebygga dessa
problem
• Att vara känd brukare på kommunen

genom att ha hemtjänst kan underlätta
den dag ett omvårdnadsboende kan
behövas.

Problem ett
Att pappa inte kunde komma hem igen
till sin bostad från sjukhuset var, för både
honom och oss anhöriga, helt uppenbart.
Han kunde inte röra sig själv, inte ens i säng-
en. Kommunens biståndshandläggare för
äldreomsorg informerade om att det ty-
värr kunde bli extra svårt för honom att
få möjlighet att komma till ett omvård-
nadsboende, eftersom han inte tidigare haft
hemtjänst. Hans ansökan om detta fick
också mycket riktigt avslag. Utskrivning-
en till hemmet avstyrdes dock efter att jag
informerat handläggaren om att jag i så
fall skulle föra ärendet vidare för pröv-
ning till socialnämnden. Pappa bor nu på
ett alldeles förträffligt omvårdnadsboen-
de där han efter omständigheterna trivs
bra.

Problem två
Pappa kunde inte längre sköta sin ekono-
mi.  En bevittnad så kallad generell full-
makt för mig att företräda honom läm-
nades därför till hans banker, men denna
visade sig vara ogiltig. Bankerna har näm-
ligen olika krav på hur fullmakter ska vara
utformade, vilket är mycket förvirrande.
Bankerna krävde dessutom att pappa per-

”Kan själv”



15

• Se alltid till att ha ett giltigt id-kort och
att skaffa ett nytt sådant innan det gamla
går ut. Detta görs hos polisen, Skatte-
verket eller hos någon av storbankerna
om du är kund där.

• Skaffa e-legitimation. Även om inte alla
har tillgång till dator och internet så är
det allt fler som skaffar e-legitimation
och därigenom kan underteckna olika
offentliga handlingar på distans.

• Idag är behovet av fullmakt för bank-
ärenden inte lika stort som tidigare. Nu
räcker det i många fall att överlämna
sin e-legitimation till den man litar på.

• Det kan vara bra att i tid se till ha en
generell fullmakt ifylld. Situationer kan
uppkomma där man behöver ett om-
bud som företrädare exempelvis vid
kontakter med olika myndigheter, ban-
ker dock undantagna. ø

Bli vän med det digitala
Känns Internet som en svåröver-
komlig kontakt eller är du nyfiken på
hur du - för att nå bästa resultat - ska
hantera din dator, surfplatta eller smarta
telefon?  Du kanske vill läsa tidningar
på nätet eller i efterhand titta på tv-
program som du har missat? Bestäl-
la biljetter och boende inför resor och
boka platser på film och teater?
Skaffa e-legitimation och göra bank-
ärenden? Skicka och ta emot e-post?
Släktforska?

SeniorNet Täby, som arbetar under
mottot ”Äldre lär äldre digital kommuni-
kation och internet”, har handledare som
ställer upp och hjälper till. SeniorNet
Täby håller till i Seniorcenters lokaler,
Biblioteksgången 10, kl. 10.00 – 12.00,
måndag, onsdag, torsdag och fredag,
samt på Skarpängsgården tisdagar kl.
13.00 – 15.00. Vill du veta mer så kon-
takta SeniorNet Täby via e-post:
seniornettaby@gmail.com eller kom på
ett besök under öppettiderna.
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Näsbyparks kyrka
Gudstjänst varje söndag kl. 11, Lördagsmusik varje lördag kl. 13

Ur programmet:
Söndag  22/1 kl. 11 Musikgudstjänst: musik ur ”Harmonischer Gottesdienst” av
G. F. Telemann. Sopran Maria Wackt, instrumentalensemble

Stilla veckan mån. 21/3, tis. 22/3, ons. 23/3 kl. 19 Passionsandakt

Skärtorsdag 24/3 kl. 18 Skärtorsdagsmässa

Långfredag 25/3 kl. 11 Långfredagsgudstjänst: ”Membra Jesu Nostri” av
Dietrich Buxtehude, kantat för solister, vokalkvintett, stråkar och orgel

Påskdagen 27/3 kl. 11 Högmässa med trumpetsolist

Söndag 17/4 kl. 11 Högmässa. Medverkan av kören
Guld i Mun, dir Per-Olov Guldemond

Kristi himmelsfärds dag 5/5 kl. 11 Gudstjänst

På Kuttervägen: Öppet hus (måndagar) och all barn-
och ungdomsverksamhet.

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

[

ø

[
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
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ø

Pianobar 
Välkomna till Ångaren att mingla med andra Jarla-
bankare och lyssna 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 den 17/2, 9/3, 6/4 och 18/5.
Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 05 27,
carolaplannthin@hotmail.com.

Pubafton med jazz
För er med intresse för jazzmusik ordnar vi åter en
pubafton med möjligheten att lyssna på lite jazzski-
vor av äldre årgång under ledning av vår medlem
Arne Forssén.

Några olika ölsorter och husets vin finns att köpa till
självkostnadspris. Vi träffas i Jarlabankes lokaler, Es-
kadervägen 40, tisdagen den 22/3 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

Modevisning på Ångaren
I fjol på vårvis-
ningen var det bl.a.
blått i olika
nyanser som gällde.
Vad blir det för
färger i vår?

Anmälan senast torsdagen den 24 mars
till SPF Jarlabanke 756 38 75   (telefon-
svarare),till jarlabanke@telia.com eller till
Birgitta Danielsson, 758 78 48,
 birgitta.l.danielsson@telia.com

Välkomna att se vårnyheterna när Vibe-
ke Foltman från Sveriges Seniorshop
kommer till Ångaren fredagen den 8
april kl. 14.00.

Jarlabankemannekängerna Stella, Anita,
Birgitta och Gunnar kommer på sitt proff-
siga sätt att visa upp ett urval av kläderna.
Efter visningen kan den som vill inhandla
plagg ur Vibekes rika sortiment. Det går
bra med kreditkort.
Vi serverar mousserande vin och läckra
snittar till en kostnad av 80 kr som betalas
på plats.
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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 23 februari
Årsmöte och underhållning
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar (föredragningslista,
verksamhetsberättelse, resultat- och ba-
lansräkning m.m.) finns tillgängliga på kans-
liet och på hemsidan fr.o.m. den 11/2.
Enligt traditionen bjuder föreningen på
kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet får vi höra Carl Wahren
berätta om sitt arbete och sina erfarenhe-
ter i samband med sina uppdrag för SIDA,
UNICEF, WHO och OECD efter möten
inom kultur och internationell politik.
Kanske kan vi också hoppas på att få höra
honom spela några melodier på flygeln.

Tisdagen den 15 mars
New Orleans Trio
som består av Hans Hultman piano,
Gerhard Johansson, gitarr och Olle
Nilsson, trumpet  gästar oss denna tis-
dag.  Alla är rutinerade musiker som nu
blivit pensionärer. I deras program var-
vas fakta, historier och anekdoter med gla-
da och kända melodier i jazztakt.

Tisdagen den 12 april
Möt Barbro Westerholm
Att presentera denna intellektuella och ak-
tiva dam kan bli mycket omfattande var-
för vi har valt att göra en egen samman-

fattning. Barbro Wester-
holm är med. dr., docent
och forskare samt har ti-
teln professor emerita vid
Karolinska Institutet.
Barbro Westerholm har

och har haft en rad både internationella
och nationella befattningar på hög nivå t.ex.
vice ordförande i WHO, världshälsoor-
ganisationen som är ett FN-organ med
huvudkontor i Genève, och generaldirek-
tör för Socialstyrelsen i Sverige. Det finns
många fler intressanta uppdrag som Bar-
bro Westerholm har haft genom åren.
Vårt intresse idag är att lyssna på riksda-
gens ledamot för Folkpartiet som under
sex år (1999– 2005) också var ordföran-
de för Sveriges Pensionärsförbund. Hennes
insatser i riksdagen handlar ofta om frågor
beträffande livets början och livets slut och
hur det är att vara pensionär i Sverige.

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

Vuxenskolan.
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Träffar
I ett långt äktenskap med sin make, som
också är läkare, har ett stort fritidsintresse
varit att cykla t.ex. på Åland tillsammans
med sina fyra barn.

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

31 mars
Vita bussarna och
Folke Bernadotte
Hans Lundén, pensionerad folkhögsko-
lelärare, berättar om de stora insatser som
Folke Bernadotte gjorde under andra
världskrigets slutskede för att rädda män-
niskor från koncentrationslägren.

Svenska Röda Korsets räddningsaktion
med de Vita bussarna har skildrats både i
böcker, uppsatser och skrifter och i ra-
dio- och tv-program. Många olika och
även motstridiga uppgifter har förekom-
mit, så har t.ex. uppgifterna om hur
många som räddades med de Vita bus-
sarna varierat liksom hur många av de räd-
dade som var judar. Man har också ifrå-
gasatt syftet med räddningsaktionen lik-
som Folke Bernadottes roll i det hela.

Forts. sid. 20

Detta har gjort att Röda Korset erbjudit
utomstående forskare att fritt studera RK:s
arkivmaterial.

I sin bok ”Slutet”, som är baserad på egna
anteckningar och rapporter, berättar Fol-
ke Bernadotte om sina möten med
Himmler och andra ledande gestalter i
Tredje riket våren 1945. Bl.a. talar han om
den stora osäkerhet som in i det sista råd-
de beträffande evakueringen: ”Himmler
bestämde, att inga transporter av något slag finge
igångsättas. Han stoppade också de transporter
av sjuka skandinaver, som sedan en tid tillbaka
pågått mellan Neuengamme och Sverige. Det
rådde en dyster stämning på Friedrichsruh, när

Tisdagen den 10 maj
Björn Hemstad tar oss med på en resa
som han kallar för ”50´s Musik Revival”.
Denna show kommer att väcka ljuva min-
nen och känslor via musik, sång och bild-
spel från tiden då vi älskade vår ungdoms
musik.

Röda korsets vita bussar, bilden möjligen tagen
nära Friedrichsruh.
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Forts. från Torsdagsträffar sid. 15

Träffar

3/5 14.00 Allégården. Björn Hem-
stad med ”En resa i tiden då rock’n roll
förändrade världen”

Ansvariga: Irene Lehnberg, 073-700 05 16,
irene.lehnberg@gmail.com och
Anita Holmberg, 070-392 21 99,
anita41holmberg@gmail.com

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under vå-
ren 2016  anordnas följande träffar:
8/3 14.00 Broby gård. Björn Hem-

stad med ”En resa i tiden då
rock’n roll förändrade världen”

5/4 14.00 Furan. Sonja Nilsson och
Inger Nerman, sång ø

jag anlände dit, Och för egen del blev jag just ej
muntrare till sinnes, då den tyske förbindelseoffi-
ceren meddelade mig att enligt hans uppfattning
det fanns mycket små utsikter för att transpor-
terna över huvud taget skulle kunna fortsätta”.
Himmler gick sedan med på att fångarna
transporterades från Neuengamme till
Sverige vilket skedde 20 april 1945.

28 april
Gamla Stan
- en resa i tid och rum
Eliane Högberg, som i många år arbe-
tat som Stockholmsguide, berättar och
visar ett bildspel om det okända och kän-
da i Gamla Stan.

Det finns många fina
och inbjudande inner-
gårdar i Gamla Stan.
Foto: Bodil Svensson

26 maj
Gladjazz med
Täby senior-
band
Täby seniorband, som ofta spelat upp till
dans på Täby Seniorcenter, underhåller den-
na majeftermiddag. Medlemmarna i ban-
det spelar och sjunger gladjazz, sånger ovh
visor. Allsång lär det också bli. När Täby
seniorband besökte oss i september i fjol
lockade evenemanget till fullsatt salong – det
blev fullt hus och fullt ös på Ångaren.
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TipsTipsTipsTipsTips
[

Gynna våra annonsörer!
De har ofta bra erbjudanden till oss seniorer.

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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För resor och utflykter görs anmälan (om
inget annat anges) till  SPF Jarlabanke,

756 38 75 (telefonsvarare)  eller
jarlabanke@telia.com

Jarlabankes pg: 84 85 34-4

Resor och utflykter
Onsdag 16 mars
Folksamhuset – Konstvisning,
Bohusgatan 14

Torsdag 21 april
Flygvapenmuseet i Linköping
och Löfstad Slott

Guidad visning av Folksamhuset på sö-
der, ”fult utvändigt – fantastiskt invändigt”.
Huset stod klart 1960 och har sedan dess
varit huvudkontor för försäkringsbolaget
Folksam. Ritat av arkitekterna Nils Einar
Eriksson och Yngve Tegnér. Byggt i
Ekebergsmarmor, 89 meter högt med  28
våningar. Stig Karels berättar om arkitek-
tur, möbler, konst, mm. Bl. a. finns här fle-
ra stora Grünewald-målningar, verk av
Carl Eldh och Sven X:et Eriksson.
Tid: kl 17.30. Samling vid porten. Grö-
na linjen till Skanstull eller buss 3 eller 4 till
Ringvägen/Skanstull. Begränsat antal.
Pris: 75:-. Anmälan senast 4 mars till
Monica eller Margareta. Inbetalning i sam-
band med anmälan till Jarlabankes pg.

Fredag 15 april
Studiebesök Aula Medica
Vi har lyckats få plats till en allmän gui-
dad visning av Karolinska Institutets nya
aula, en fantastisk byggnad med en spän-
nande exteriör, ritad av Wingårdh Arki-
tektkontor med bl.a. en hörsal som rym-
mer 1.000 åhörare.
Tid: 14.30. Tag buss 3 eller 77 från S:t
Eriksplan, hållplats Thorax.
Pris: 180 kr. Anmälan och inbetalning till
Jarlabanke senast den 1 april.

Foto: G
öran Billeson

En dagsutflykt med buss (ReseKompani-
et) till Linköping för att på museet få be-
skåda en världsunik samling av flygplan,
bl.a. den DC-3:a som sköts ner av sovjetiskt
jaktflyg 1952. Ett besök som kanske även
kan locka några fler manliga medlemmar.
Efter museet åker vi till Löfstad Slott där
Värdshuset bjuder på lunch och guidning.
Tid: Buss från Tibblekyrkan 7.25, åter 18.10.
Pris: 860 kr. Ingår buss, besök/visningar,
lunch, 2 st. kaffe med smörgås/bulle.
Intresseanmälan snarast och anmälan och
inbetalning senast den 4 april.

7-14 maj
Seniorresa till Makarska
Riviera, Kroatien
SPF Jarlabanke reser till härliga Makarska
Riviera, en liten stad vid Adriatiska havet.
Utöver det turkosblå havet finns här ber-
gen, skogarna, vacker natur, intressant kul-
tur och arkitektur. Resan är fulltecknad.

För frågor kring utflykterna kontakta
Monica Rosengren, 768 32 07,

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

margareta.to@telia.com

[
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Resor och utflykter

[

Onsdag 25 maj
Tumba Bruksmuseum
På Tumba bruksmuseum visas nu Sveri-
ges sedel- och pappershistoria från 1600-
talet fram till idag. I utställningarna berät-
tas bland annat om holländska pappers-
mästare, brukspersonligheter och en skol-
moster som bott och arbetat i bruket. I
en utställning berättas särskilt om hur bru-
kets brandskydd var organiserat. Tumba
bruk är det lilla samhället i det stora sam-
manhanget. Museet är beläget i fyra bygg-
nader på bruksområdet och lunch serve-
ras i restaurangen. Observera att tillgänglighe-
ten i husen varierar.
I oktober 2015 fick Sverige nya sedlar i
valörerna 1000, 200, 50 och 20 kronor.
Ett år senare lanseras också nya sedlar i

valörerna 500 och 100 kronor. På Tumba
bruksmuseum visas för första gången hela
den nya sedelserien med dess säkerhets-
detaljer i en tillfällig utställning.
Pris: 595 kr.  Ingår: visning, lunch samt
bussresa med resvärd från Sällskaps-Re-
sor. Begränsat antal. Avresa 12.00 från
Cityterminalen. Hemkomst ca 16.00.
Anmälan senast 20 april till Monica eller
Margareta. Inbetalning i samband med
anmälan.

Foto: Sveriges Riksbank

ø
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Hänt sen sist
Vart går Ryssland under
Putin…
var rubriken på Stig
Fredriksons föreläsning
inför en knökfull hörsal i
Täby C:s bibliotek den 10
november. Ca 100 jarla-
bankare hade hörsammat
månadsträffens inbjudan
och det blev en mycket in-
tressant timme då Stig Fredrikson bl.a. talade
om maktkampen mellan president Putin och
oligarken Chodorkovskij, då Rysslands rikas-
te man.

Fredrikson talade också om Putins bakgrund
som KGB-officer, om hans förmåga att hela
tiden förställa sig, om hans stora kontrollbe-
hov som tilltagit genom åren, och om hur obe-
räknelig han är, Putin vill överraska – motstån-
darna ska inte veta vad nästa steg blir. - Ingen har
tillgång till vad som rör sig i huvudet på Putin, mena-

de Fredrikson. Putin kan bara bedömas efter
sina handlingar och inte efter sina ord.

Runt sig har Putin en elit som består av barn-
domsvänner och vänner från KGB som belö-
nas för sin lojalitet genom åren. Stig Fredrik-
son berättade att det hos Putin finns en strävan
att ta tillbaka ryskt inflytande och makt och ge
Ryssland ställning som stormakt. Putin satsar
mycket på militär upprustning - även om det
går bakåt med den ryska ekonomin så är de
militära utgifterna heliga

Jarlabankes ordförande Kerstin Persson
hälsade den månghövdade publiken välkom-

Gåsamiddag
Jarlabanke upprätthöll no-
vembertraditionen med
gåsamiddag på Lindhol-
mens gård den 20 novem-
ber. Festligt dukade bord,
god mat och trevlig samva-
ro som vanligt.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 26

Novembermingel för nya medlemmar

Pionjärerna samlas
PoS-gruppen (Pionjär- och Seniorgruppen) består av av-
gångna styrelseledamöter och funktionärer som har varit
aktiva minst ett helt år och dessutom gjort en god insats.
Den 4 december träffades 12 medlemmar mellan 71– 97 år.

Det var i samband med Jarlabankes 25-årsjubileum, år 2000,
som Stig Nohrlander och Britta Kinnman bildade PoS-
gruppen och gruppmedlemmarna träffades en gång om
året för att äta tillsammans och lyssna till musik. Efter 2010 gjorde gruppen ett uppehåll, men nu
är den igång igen efter initiativ från Ingrid  Dahlberg och Stig Nohrlander. Sammanlagt finns det

nu 28 deltagare i gruppen och meningen är att de ska träffas
en gång om året i fortsättningen också. (På bilderna till
vänster Stella Gillberg och Per Nisses och ovan Anna-Greta
Hansson och Lennart Linse.)

Det blev en livlig och glad tillställning där deltagarna lät sig
väl smaka av smörgåstårta, samt vin och kaffe med tårta.
Som avslutning spelade Stig populärmusik från ”vår ung-
dom” som alla kände igen och njöt av.

Kvällen avslutades med att deltagarna fyllde i
en enkät där de brättade om sina tidigare delta-
ganden i Jarlabankes aktiviteter och vad de i fort-
sättningen kunde tänkas arbeta med inom för-
eningen.

Vi funktionärer  fick många bra tips om aktivi-
teter inom Jarlabanke. Ett flertal personer var
villiga att hjälpa till med diverse göromål.

Torsdagen den 25/11 var det åter dags för en  inbjudan till en
informationsträff för nytillkomna medlemmar. Ett  20-tal
nya kom till mötet som hölls på Ångaren. De mottogs av ett
10-tal funktionärer. Kvällen inleddes med mingel och bub-
belvin så att deltagarna skulle få tillfälle att bekantade sig med
varandra. Efter att ha  ätit en god räksmörgås vid sittande
bord, gick vi ”laget runt” och berättade för varandra vad vi
gjort i våra liv, vad vi var intresserade av och vad vi som med-
lemmar i Jarlabanke har för framtida förväntningar och idéer.
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Hänt sen sist
Forts. från sid. 25

[

Adventsresa till Uppland
Jarlabankes adventsresa blev sent bestämd men
genomfördes första söndagen i advent. Enligt
tradition började vi med en adventsgudstjänst,
denna gång i Tensta kyrka norr om Uppsala
med adventspredikan, psalmer och vacker kör-
sång i den ljusprydda kyrkan.

Efteråt blev vi som alla andra kyrkobesökare
inbjudna till kyrkkaffe i församlingsgården, där
församlingsmedlemmar, många i vackra folk-
dräkter, serverade kaffe, hembakt bröd och jät-
tetårtor.
Medan vi lät oss väl smaka fick vi njuta av skön
julmusik av duktiga folkmusikanter med fio-
ler, nyckelharpor, dragspel mm. Det blev också
allsång för dem som så önskade. Efter kyrkkaf-
fet bjöd en av kyrkvärdarna på en intressant guid-
ning i kyrkan med förklaringar av flera av de
vackra målningar som pryder tak och väggar i
kyrkan.

Nöjda och glada satte vi oss i bussen för att fara
vidare till nästa mål som var Salsta slott där vi
skulle äta vårt julbord.

Släkten Bielke var ägare av Salsta redan på 1500-
talet men det nuvarande slottet är ett barock-
slott efter fransk förebild och byggdes under
senare delen av 1600-talet av greve Niels Bielke
d.y. och slottet förblev i ätten Bielkes ägo fram
till mitten av 1700-talet. Efter en kort berättelse
om slottets historia fick vi komma upp i fest-
våningen och bjöds på glögg och ett lagom
omfattande uppdukat julbord som smakade
fantastiskt. Säkert bidrog den vackra omgivning-
en till en trivsam stämning och uppskattning
av oss alla. Till kaffet berättade värden om alla
de vackra gamla målningarna som omgav mat-
salen.

[

Följande har bidragit med text och foto: Anita
Holmberg, Kerstin Persson, Berith Niord,
Lennart Linse, Monica Rosengren 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
Besök i Stockholm moské

ø

Stockholms moské ligger vid Björns trädgård på Söder i en byggnad
som uppfördes i början av 1900-talet och som har Ferdinand Boberg
som arkitekt. 1995 beslutade Stadsfullmäktige att muslimerna skulle få
köpa kraftstationen och låta bygga om den till moské. Byggnaden har
upprustats, men bevarar i stort sett det mesta av Ferdinand Bobergs
arkitektur invändigt och utvändigt. I den stora hallen där det samlas
mellan 2.000 till 2.500 muslimer till bön varje fredag (fredagsbönen är en
plikt för en muslim) har man byggt en stor läktare och stengolvet har
försetts med heltäckande matta.
I den stora salen finns också en port som visar vägen mot Mekka, den dagliga
tidebönen ska utföras i riktning mot Mekka.
Onsdagen den 20 januari var vi, knappa 20-talet jarla-
bankare, på besök i moskén och fick en intressant guid-
ning, inte bara genom lokalerna utan också genom is-

lam.
Abdel Kader hette vår guide som
engagerat berättade för oss om is-
lam, bl.a. om de fem pelare som
islam är byggt på: trosbekännel-
sen, tidebönen, allmoseskatten,
fastan och pilgrimsfärden.

112 och 114 14 – viktiga nummer att memorera
– Ring 112 vid akuta händelser, t.ex. om du tror
dig bevittna ett inbrott!
– Ring 114 14 vid övriga polisiära ärenden! Båda
dessa nummer är nationella och de enda du be-
höver komma ihåg.
– Var friskt misstänksam! Reagera på det som
avviker inom ditt bostadsområde!
– Tappa inte fokus på var du har handväskan
eller plånboken t.ex. vid butiksrundor!
– Avvisa okända personer som ringer på dörren!
Köp inte vid dörren!
– När du reser bort, städa inte innan. Det ska se
ut som om du kommer hem vilket ögonblick
som helst.

Det här var några av de handfasta råd som Tä-
bypoliserna Mats Hessler och Lottie Bodin
(ovan) delade med sig av när de gästade Jarla-
bankarna den 26 januari under rubriken ”Be-
drägeri mot äldre – låt dig inte luras”. Ett 40-tal
Jarlabankare var på plats och ställde frågor och
lyssnade till tips och råd rörande olika områ-
den där tjuvar och bedragare opererar – vid
uttagsautomater, i butiker när du betalar med
kort, vid din hemdörr, i ditt eget hem och på
internet.
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet en tis-
dagseftermiddag i månaden
mellan kl. 14.00 och 16.00
och diskuterar böcker och
tar en kopp kaffe.
Vårterminen startade 19/1 med en klassi-
ker, Villette av Charlotte Bronte, skriven
1853 och som 2015 kommit i en svensk
nyöversättning.
Nästa gång blir 16/2, då vi skall läsa Au-
gustprisvinnaren Allt jag inte minns av Jo-
nas Hassen Khemiri.
Övriga träffar och program blir:
22/3 Henning Mankell, Italienska skor
19/4 Bok bestäms gemensamt senare
17/5 Bok bestäms 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 83 10,
o.edlund@spray.se eller Inge-Maren Beh-
rendt, 732 45 91.

Musikalisk salong
Vi träffas en måndag i månaden över en
kopp kaffe och lyssnar på klassisk musik.
Säsongen började den 25/1 med musik av
Schubert och fortsätter sedan den 7/3 med
Schumann, den 4/4 med Brahms och av-
slutas den 16/5 med sommarmusik.
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 437 691 45 eller
ljubinka.selin@gmail.com [

Försök inte lura mig!
Studiecirkel om
bedrägerier mot äldre
Cirkeln, som
redan har haft
två av tre mö-
ten, syftar till
att öka vår
kunskap om
bedräge r i e r
mot äldre och
hur vi ska göra
för att skydda oss från att bli lurade. Vi
träffas tre gånger och vid varje träff dis-
kuterar vi en speciell händelse.

1. ”Var på din vakt”.  Brott som sker på
allmän plats.
2. ”Ditt hem är din borg”. Brott som sker
i eller vid bostaden.
3. ”Syna bluffen”. Brott där gärningsper-
sonerna påstår att de kommer från ett
företag.

Vi inleder varje möte med en film som
visar en situation där en person blir lurad.
Därefter granskar och diskuterar vi varje
steg i händelsen. Berättar för varandra om
våra egna erfarenheter och lär oss känna
igen situationen för att vi i framtiden ska
undvika att bli utsatt.

Kontakt: Kerstin Persson,756 6076,
kerstinpers@telia.com
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Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Onsdagar kl. 13.00. Vårterminen startade
den 13/1 och slutar 18/5.
Kontakt: Magnus Waller, 768 55 83,
magnuswall@gmail.com.
Gruppen är f.n. full, men Magnus Wall-
ner tar gärna emot intresseanmälningar för
plats i reservlistan.

Vinprovning II
Vi fortsätter vårterminen
2016 med vinprovning i
Jarlabankes lokal, Eska-
dervägen 40, följande
torsdagar, start kl. 18.45:
18/2, 17/3 och 21/4. Information med-
delas dem som tidigare deltagit.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinprovning III
Vårens vinprovningar är inbokade på tis-
dagarna 16/2, 15/3 och 19/4. Start kl. 18.45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
lars-ove.pehrsson@telia.com eller
070-626 92 05.

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

Om du är intresserad av vinprovning kon-
takta Lars-Ove Pehrsson som administre-
rar väntelista för vinprovargrupperna. Max.
deltagare i en grupp är 15 personer. Om
tillräckligt många är intresserade av att
deltaga, finns det möjlighet att starta yt-
terligare vinprovargrupper.

ø

Teaterkunskap
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. Om tillräckligt
många är intresserade startas en ny grupp.
Vårens träffar sker 13.00 - 15.30 tors-
dagarna 18/2, 17/3 och 21/4.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 03 83.

Sällskapsbridge
För oss som inte är så vana bridgespelare
och andra som vill spela i ett lug-
nare tempo än tävlingsbridgens
finns nu en egen grupp. Vi an-
vänder 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 58 59,
lena.sandstrom39@gmail.com,  eller
Christel Eborn, chris.eborn@hotmail.com,
070-397 25 84. De som är intresserade av
en plats i reservlistan kan anmäla sig till
Lena eller Christel.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 12.30. Vårterminen startade
11/1.
Kontakt: Kerstin Bovin, 076-246 09 42,
kerstin.bovin@gmail.com
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Friskvård
Thed Söderlund, som tidigare anlitats av
Jarlabanke, leder kursen. Han är en kun-
nig, erfaren och uppskattad instruktör från
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.
Tid: måndag 29 februari kl 14.00-16.00.
Plats: Jarlabankes kansli, Eskadervägen
40, Näsbypark
Kostnad : 200 kr, inkl. kaffe/te. Betalas
vid kurstillfället.
Anmälan: Senast den 24 februari till Ker-
stin Persson, kerstinpers@telia.com
eller 756 6076.
Hör gärna av er med frågor.

Jarlabanke golfare
Årets säsong har ännu inte startat, i vart
fall inte i vår del av
landet. Förutom det
rikhaltiga utbudet av
golfresor till platser
med mer golfvän-
ligt klimat, finns
som tidigare år vinterträning på Ullna In-
door Golf. Detaljer finns på ullnaindoor.se

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 50 94.

Eftermiddagsdans
I samarbete med SPF Se-
niorerna Tibble.
Lokal: Kvarntorpsgår-
den, Näsby allé 72. Tisda-
gar kl. 13-16.
Modern dans och någon
gammal dans. Pris 80 kr,
kaffe och bröd ingår i pausen.
Datum för våren 2016:
16 februari Lars Eriksson
15 mars JanneStefan
19 april Bex:s
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
510 503 20, 070-350 93 20. Välkomna!

Hjärt-lungräddning HLR
Ni som ännu inte gått en kurs i Hjärt-lung-
räddning - eller som vill friska upp gamla
kunskaper - har nu möjlighet att delta i
vårens kurs hos oss.
Plötsligt hjärtstopp (när hjärtat av ovän-
tad anledning plötsligt stannar) eller luft-
vägsstopp (när något fastnar i luftstru-
pen) är dramatiska och livshotande situa-
tioner, som kräver snabba ingripanden
från omgivningen. Det kan vara skillna-
den mellan liv och död, då den som drab-
bas omedelbart blir medvetslös och slu-
tar att andas. Därför är det nödvändigt
att veta vad man kan och måste göra
samt hur. Det är detta kursen handlar om.
Och man vet aldrig när kunskapen behövs!
Kursen tar ca 2 timmar och omfattar teo-
ri, praktiska tillämpningsövningar på dock-
or och hur man använder en defibrillator
(hjärtstartare). [
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ø

Squaredansarna
Vårens program är nu i full gång. Infor-
mation om aktuella danser liksom kom-
mande tillfällen att pröva på hittar man
enkelt på Näsbypark Squaredansklubbs
hemsida nasbysquare.se. Nästa nybörjar-
kurs startar först den 22/9 kl. 15.30-16.45

nästa aktuella tillfälle är 19/2 v. 7.
För mer information kontakta Monica Ro-
sengren, monica.m.rosengren@gmail.com,
768 32 07 eller  Birgitta Danielsson,
birgitta.l.danielsson@telia.com, 758 78 48.

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
har vårens långa vandringar på måndagar
startat. Tag med matsäck, sittunderlag och
bussbiljett.
För information om vårens program,
tid och mötesplats tag kontakt med
Ivor Nordström, 768 31 15, Kerstin Fere-
nius, 758 61 75 eller Lars Lundenmark,
768 82 18.

Friskvård

Vandra med/utan stavar
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
anordnar vi stavgång freda-
gar udda veckor. Vi sam-
las kl. 10.00 i Näsbyparks
centrum utanför apote-
ket. Promenad ca en tim-
me i lugn takt som pas-
sar alla. Vårens vandringar har startat och
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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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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.

Äldreomsorg

Text: Gunvor Vretblad

Rapport från KPRs möte 2015-09-09
På dagordningen för KPR-mötet stod bland annat bedrägerier mot äldre, ny
ersättningsmodell för hemtjänsten och ett kvalitetsbonussystem för särskilda
boenden 2016 (se även intervjun med Marie Tid, sid. 8). Pensionärsföreningar-
na hade ställt frågan om socialnämndens ansvar för den äldre befolkningen
när det gäller bostäder samt frågan om Ångarens framtid.

Mötet inleddes med att Bo Hammerin
från Trygg i Täby presenterade den del av
verksamheten som har med äldres trygg-
het att göra. 1-5 brott begås per månad,
både våld och bedrägerier, och riktar sig
vanligen mot kvinnor över 80 år.  Bo Ham-
merin visade två filmsekvenser ur polisens
studiematerial om bedrägerier mot äldre,
med exempel på hur brotten går till vid ban-
komater eller när plånböcker stjäls. Tyvärr
läggs många brott ner i brist på bevis.

Marie Tid, chef för äldreomsorg, infor-
merade om ett förslag till ny ersättnings-
modell för hemtjänsten. Den gamla mo-
dellen baseras på ersättning för utförd tid
och görs manuellt. Den nya modellen ba-
seras på digital tidsrapportering och en av
nyheterna är att ersättningen utgår från ut-
förda insatser istället för timmar. Model-
len innebär ingen besparing utan är en

omfördelning av resurser. Det kommer
också att införas ett kvalitetsbonussystem
för särskilda boenden under 2016. KPR-
rådet framförde önskemål om en presen-
tation av den nya modellen vid nästa möte.

Pensionärföreningarna hade begärt infor-
mation om socialnämndens ansvar för bo-
endefrågor med anknytning till Behovs-
prognosen 20150512 och socialtjänstlagen
5 kap. 5§ SoL samt information om Ång-
arens seniorboendes framtid. Socialnämn-
den har ett ansvar att bevaka äldres intres-
sen i samhällsplaneringen och verka för
att de får goda bostäder. Men att bostä-
derna kommer till stånd är inte socialnämnd-
ens ansvar utan ingår i den kommunöver-
gripande planeringen. Angående Ångarens
framtid informerade socialchef  Claes
Dahlgren att dialog pågår med Akelius.

Årets sista möte i KPR ägde rum på Sil-
verparks äldreboende på Kemistvägen.
Pensionärsföreningarna hade uttryckt öns-
kemål om att få en inblick i olika äldrebo-

[
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enden i kommunen och Silverpark blev
det första. Ximena Samuelsson, verk-
samhetschef, Jenny Sjöström, grupple-
dare, och Henrik Olsson, kock, presen-
terade Silverpark och koncepten kring bo-
ende och måltider.

KPR-representanter för 2016 är Lena
Sandström, ny, och Gunvor Vretblad,
båda ordinarie ledamöter och Irene
Lehnberg, ersättare. Både ordinarie och
ersättare kan delta i mötena.

ø

Samverkansmöte
Den 20 november hölls ett samverkansmöte mellan de kommunala pensio-
närsråden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län. Marie Ljung-
berg Schött, ordförande för samverkan mellan de kommunala pensionärsrå-
den och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, hälsade alla välkomna.

Henrik Almkvist, tillförordnad chefslä-
kare, inledde med att rapportera om pla-
neringen inom sjukvården inför somma-
ren som gått och den kommande julhel-
gen.
Planeringen inför sommaren 2015 hade
fungerat. Akutmottagningarna var hårt be-
lastade men det var fler ambulanser i tjänst
än sommaren innan och 1177 vårdguiden
hade klarar de flesta samtal som kommit
in. Bemanningsmässigt hade sommaren
varit besvärlig, men bättre än tidigare år.
Det största problemet var bristen på sjuk-
sköterskor.

Planeringen inför julen startade direkt ef-
ter sommaren. Akutsjukvården skulle ses
över, antalet akutplatser på sjukhusen är
inte färre, men behoven har ökat. Detta
balanseras av att dagens medicinska be-
handlingar gör behandlingstiderna på sjuk-
hus kortare och patienten kan komma hem
snabbare.

Marie Ljungberg Schött tog upp några
frågor från förra mötet. Samverkan mel-
lan landstingets sjukvård och kommuner-
nas omsorg är viktig, inte minst för pa-
tienter som får vård i hemmet. Läkeme-
delsfrågorna är angelägna, för att äldre ska
få tillgång till den medicin de behöver men
också slippa övermedicinering.

En fråga ställdes om minnesutredningar
kan göras på husläkarmottagningarna.
Svaret var nej, minnesutredningar sker på
de Geriatriska klinikerna.

Vårdvalen
Peter Lundqvist, enhetschef inom all-
män medicin, informerade om vårdva-
len. De infördes 2008 för att stärka pa-
tientens ställning och öka valfriheten bland
annat.  Idag finns vårdval inom husläkar-
verksamheten och där ska ingå läkar- och

Forts. sid. 36
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ø

distriktsmottagningar, basal hemsjukvård,
psykosociala insatser och närakut.

De 17 närakuter som finns idag i Stock-
holms län kommer att minska till 12, men
vara öppna samma tider som nu, ha hög
kompetens rörande barn och äldre och
ha koppling till geriatrisk klinik. ”Vårdval
geriatrik” införs 2018. Från och med 1
januari 2016 införs en ny ersättningsmo-
dell för husläkarmottagningarna, bland
annat så att mottagningar med många
patienter med stora vårdbehov får bättre
förutsättningar. Förändringarna ska utvär-
deras.

En särskild ersättning ska utgå till de mot-
tagningar som kan erbjuda en äldremot-
tagning för personer från 75 år. Stock-
holms läns landsting bedömer att en så-
dan mottagning ska ge en bättre utveck-
ling av vården för äldre än Äldrevårds-
centraler.

Nästa möte bestämdes till 22 april 2016.
Då ska bland annat diskuteras demens-
vård, äldrepsykiatri och IT-frågor, till ex-
empel att boka läkarbesök via appen.
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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


