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Har du glömt att betala års-
avgiften ? Vi påminner om
att den skall vara betald se-
nast den 31 januari till pg
84 85 34-4
En person               170:-
Två samboende      320:-
Vänmedlem              50:-
Avgiften måste vara betald
för att SPF-försäkringar skall
gälla.

Adressändring
Vänligen meddela ändrad
adress och andra uppgifter av
betydelse för vårt medlems-
register till kansliet - på enk-
laste sätt.

Medlemsbladet:
nr 2
manusstopp 01-02-09
distribution 01-03-06

VeteranRingen
Kontaktpersoner är:
Monica Höglund
732 64 36, kl 8.00-9.00
Elsbeth Hakenäs
732 70 79, kl 9.00-10.00
Kerstin Norberg
756 22 37, kl 9.00-10.00

Jarlabankes hemsida:
home.swipnet.se/Jarlabanke

SPF Jarlabanke i Täby
Tel. 756 38 75

Ansv.utgivare            Stig Nyholm
Layout                       Per Nisses
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Ditt hem är din borg. Du väljer själv vem som får komma in. Behöver
du hjälp och stöd i din vardag är det extra viktigt att du känner dig
trygg med vårdpersonalen. Det har HSB Omsorg tagit fasta på.  Du
får en egen kontaktperson som förstår vikten av ett personligt bemö-
tande och som sätter kvalitet i centrum.

Boservice
Vi hjälper dig gärna med saker som det annars kan vara svårt att hinna
med, till exempel städning, blomvattning, inköp, bona golv, kratta löv
och hämta medicin.

           Ring oss på 08-638 80 00
HSB Omsorg

Välj din egen vård
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Tisdagen den 20 februari 2001 kl 13:00

Bibliotekshusets hörsal, Attunafältet 14, plan 3 (hiss finns)

 Förslag till dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två med-

lemmar att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
3. Mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordningen
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ersättning under 2001 till styrelseledamöter, revisorer m.fl.
10. Budget för 2001
11. Fastställande av årsavgiften för 2002
12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
13. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Val av revisorer och suppleanter för dessa
16. Val av ledamöter i Kommunala pensionärsrådet
17. Val av ordinarie ombud och suppleanter till distriktsstämman
18. Val av valberedning
19. Förslag från styrelsen
20. Inkomna motioner
21. Utdelning av hederstecken och avtackning
22. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balans-
räkning mm) kommer att finnas tillgängliga på kansliet
fr.o.m.den 6 februari 2001.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 februari 2001.

Zarah Leander i ord och ton
Före årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till estradören och sångaren
Mattias Enn, känd från Mosebacke, radio och TV. se sid 15.

EFTER ÅRSMÖTET BJUDER FÖRENINGEN PÅ KAFFE

Kära Vän-
ner,

Det nya
året började
med att vi
kom förbi
millennie-
skiftet utan

egentliga besvär – trots alla
olyckskorpar och andra med
onda föraningar utan saklig
grund. Verkligheten kallar och är
mycket trevligare än räddhågade
profetior.

Men vi får inte mycket hjälp
från regeringen. Snarare har
många fått besvär med de nya
taxeringsvärdena, som kan tvinga
många att sälja sina villor.
Lättnaderna i förmögenhetsskatten
får inte heller verkan förrän i dekla-
rationen 2002. Sammantaget är pen-
sionärer och barnfamiljer fortfarande
i strykklass – om man bortser från
de förbättrade hyresbidragen.

Den som har dator och ”surfar på
nätet” har observerat att vi har
en egen hemsida, http://
home.swipnet.se/Jarlabanke.

Jag är ansvarig utgivare och Per
Nisses är webmaster och vi tar
gärna emot synpunkter, tips m.m.
via hemsidan, där det finns gäst-
bok, anslagstavla och plats för
insändare. De som hittills har
hört av sig, har öst beröm över

sidans layout. Där finns också in-
formation om Jarlabanke´s akti-
viteter. Hemsidans länkar tar dig
snabbt in till riksdag, regering,
landsting, kommun och andra för
oss pensionärer viktiga fora. Bl.
a. kan  du gå Internetskola hos
PRO på nätet.

Internet ger oss möjlighet att
snabbt nå viktig information för
att inte tala om hur lätt det är att
bygga ett kontaktnät med nya,
intressanta personer (i alla världs-
delar om man skulle vilja). Om
alla hade dator och Internet
skulle det även vara både enkelt,
snabbt och billigt att hålla varje
medlem uppdaterad på allt som
är väsentligt ur medlemmens
synpunkt. Vi skulle inte behöva
trycka medlemsbladet, bara lägga
ut en elektronisk upplaga.

Från och med januarimötet och
t.v. lägger vi på prov våra
månadsmöten i Bibliotekshusets
hörsal, Attundafältet 14, plan 3.
Glöm inte bort att komma till
årsmötet 20/2 kl. 13.00 i Biblio-
tekets hörsal. Väl mött.

Stig Nyholm
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Faktablad från SPF.
SPF har utformat 3 st. infor-

mationsblad i följande ange-
lägna frågor:

1. Överklagande av kommu-
nala beslut

2. Valfrihet och vårdköer
3. Färdtjänsten
Bladen kan inte distribueras

till alla medlemmar. Vid behov
kan du som medlem kontakta
kansliet och hämta en  kopia.

Bladen kommer också att fin-
nas på SPF’s hemsida, varifrån
de kan skrivas ut på hemma-
skrivaren.

SKALL NI SÄLJA I TÄBY?
RING OSS FÖR EN FRI VÄRDERING. Tel 08-732 50 00

JAN JÄGHOLM AB - DET PERSONLIGA LILLA
FÖRETAGET MED DE STORA RESURSERNA I TÄBY.

VI KAN TÄBY!

VI BJUDER MEDLEMMAR I JARLABANKE OCH
TIBBLE-SENIORERNA VILKA SÄLJER SITT HUS VIA OSS PÅ EN

FRI FLYTTSTÄDNING!

VI HJÄLPER ÄVEN TILL MED ER DEKLARATION AV
FÖRSÄLJNINGEN.

Södervägen 30, 183 69 Täby. Tel. 08-732 50 00
- Täby en av våra specialiteter! -

Tack Per Olov för den fina
tavlan !

Även i år har vi tacksamt motta-
git en vacker tavla som gåva från
Per Olov Björkdahl. Tavlan, som
heter ”I bergsskrevan”, kommer
att lottas ut vid månadsmötena i
januari och februari. Föreningens
ekonomi får ett väsentligt bidrag
genom lotteriet.

Deltagande i kommunens
budgetprocess.

Vid det senaste mötet påtalades att
KPR inte fått någon möjlighet att
läsa in och reagera på kommunens
budgetförslag. Även om KPR inte
har någon beslutsrätt, så bör rådet
betraktas som remissorgan i för pen-
sionärerna viktiga frågor, om inte
medlemmarna skall uppfatta sig som
någon form av gisslan. Ordförande
Lena Cronvall Morén lovade därför
att till nästa år låta KPR utse en ar-
betsgrupp, som i god tid får ta del av
kommunens budgetförslag och där-
med möjlighet att lämna synpunk-
ter innan budgeten fastställs.

Nya taxor i omsorgen.
Vi kan glädja oss åt att kom-

munens förbehållsbelopp är
oförändrade – såväl som
beräkningsgrunderna för avgifter.
Däremot har man ”tvingats” höja
i hemtjänsttaxan – framförallt i
de två tyngsta och dyraste kate-
gorierna. Än så länge ligger Täby
väl till, när man jämför de kost-
nader vi pensionärer belastas
med och de kostnadstak, som
förbehållsbeloppen reglerar.

Taxorna i hemtjänsten har
ändrats som följer:

Hemtjänstavgiften för nivå 2,3
och 4 har höjts med 100 kr/må-
nad och för nivå 5 med 275 kr.
Omsorgsavgiften för helinackor-
dering inom äldreomsorgen och
psykiatrin samt gruppboende för
dementa har höjts med 300 kr/
månad. Alla andra avgifter är
oförändrade. För in dessa änd-
ringar i tabellerna i MB 2/00.

Lokalbrist för föreningar.
Pensionärsföreningarna (SPF,

PRO) i Täby har gjort gemensam
sak i en skrivelse till kommunen
i ärendet ”Lokaler för månads-
möten mm”. Vi anser att Täby
borde kunna hålla med en
föreningsgård , där vi till rimlig
kostnad kunde ta emot upp emot
200 medlemmar för månads-
möten, fester m.m..

Avgående KPR-ledamöter
Britta Uggla och Gösta Lande-

gren har undanbett sig omval
som medlemmar av KPR. Kom-
munens rättmätiga förbehållsbe-
lopp i kostnaderna för vård och
omsorg är ett resultat av deras
arbete i KPR. De flesta kommu-
ner har sämre förbehållsbelopp
än Täby. Vi tackar båda för ett
oegennyttigt arbete för vårt ge-
mensamma bästa.

KPR – referat Stig Nyholm
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Dagens Lunch på Täby Park Hotel !
Medtag denna kupong när du äter Dagens Lunch hos oss

och vi bjuder på kaffe och kaka

Täby Park Hotel AB Kemistvägen 30, S-183 79 Täby, Sweden,
Vxl.+46 8 506 483 00 Fax.+46 8 506 483 93
e-mail hotel@tabypark.se, www.tabypark.se

Tala om att du sett annonsen i medlemsbladet.

Då blir alla glada!

Hemtjänsten i Täby kan hjälpa dig med göromål i hemmet, som Du
har svårigheter att klara av med egen kraft.
Det kan ex. gälla:

• Personlig omvårdnad
• Städ- och tvättarbete
• Hushållsgöromål
• Stöd vid inköp dvs vi kan även komma hem med djupfryst eller varm mat
• Trygghetslarm

Vi finns för dig som behöver hjälp dygnet runt.
Vi finns tillgängliga i hela kommunen som har följande indelning:

Omr.1 Delar av Täby Centrum, Grindtorp, Näsbydal, Ella söder om
 Turebergsvägen och Skarpäng.
 Tel. 768 14 65

Omr.2 Kyrkbyn, Ensta, Ella norr om Turebergsvägen, Vallatorp,
 Gribbylund, Hästängen, Löttinge, Hägernäs och Viggbyholm.

           Tel. 587 541 73

Omr.3 Roslags Näsby, Lahäll och Näsby Park.
 Tel. 756 85 75

Omr.4 Trygghetslarm dygnet runt och Kvälls- och nattpatrullerna.
 Tel. 7582763

Omr.5 Storstugan, Åkerbyvägen 82-98, Värmevägen.
 Tel. 587 541 97

För att få hemtjänst kontakta kommunens Äldre- och handikappenhet.
 Tel. 768 90 00

Ni kan känna er trygga. Vi har lång
erfarenhet och god kompetens!

När behovet uppstår
känns det tryggt att
veta att kommunens
hemtjänst kan vara
till stöd och hjälp
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Meddelande från
Friskvårdsombudet:

Du skall naturligtvis äta den
mat Du tycker om, men ät la-
gom portion och fördela gärna
till 3 måltider per dag. Ät fiber-
rik mat och ta inte mycket socker
eller fett. Vi behöver fett, -- men
Du kan utesluta smöret om Du i
stället lägger ost på smörgåsen,
helst 17%. Tidigare har det på-
stådds att margarin innehåller
plastkulor - helt fel - det är gelé-
ämnet som ser ut som små ku-
lor!!!! Om Du har dålig aptit, är
det lämpligt att äta flera små
måltider per dag.

***

Tyskt ordspråk:
” Att tala kommer av naturen, att
tiga av förståndet”.

Judiskt ordspråk:
” Varje uppförsbacke har sin
nedförsbacke”.

Irländskt ordspråk:
” En knuten näve möter en sluten
hand”.

Svenska ordspråk:
” Enklaste sättet att skapa en
liten förmögenhet är att börja
med en stor”.

”Dubbelhakor är bra att ha -
tappar man en har man den
andra kvar”.

Jarladansarna
Ring Totto Granath för infor-

mation: 756 42 97.

Square Dance
Fortsätter på Kvarntorpsgården.
Upplysningar:
Andrea Oxenstierna  756 88 95
Björn Monzén         732 53 75
Torsten Malm         756 14 86

Gymnastik
Ring Marianne Johansson för

information. Tel 756 28 05.

Promenader
Nu promenerar vi på månda-

gar och onsdagar tillsammans
med Tibble-Seniorerna.

För information, ring Gertrud
Hellberg, 756 19 35.

Vattengymnastik
Tillgång till vattengympa finns

i Tibblebadet, fredagar kl 11.00
- 11.30 med början den 16 jan
Drop-in 30:-/gång + bad. Ring
Birgit Carnby för information:
510 134 44.

FRISKVÅRD

Kinesiskt ordspråk:
” Om jag hade 2 penningar skulle
jag köpa 1 bröd för den ena och 1
blomma för den andra för att
göra livet värt att leva”.

Ryskt ordspråk:
” Klandra inte spegeln för att
ansiktet är fult”.

***
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Sverige och åker med Stena Line
från Göteborg till Fredrikshamn.
Middag får vi ombord och resan
tar 3 timmar varför vi kommer
fram sent till vårt hotell i Ska-
gen. Väl på plats blir det rundtur
i Skagen och naturligtvis ett be-
sök på Grenen där Kattegatt och
Skagerack möts. Det blir många
besök på konstmuseer och även
besök i Ålborg med rundvand-
ring och shopping på egen hand.
Hemresan sker med katamaran
och i Hallsberg blir det ett besök
i Bergöövåningen.

Resans pris blir beroende på
hur många som anmäler sig och
med minst 25 deltagare kommer
resan att kosta 4.580:- med ett
enkelrumstillägg på 790:-. Blir vi
över 35 st. blir det billigare. I pri-
set ingår 3 frukostar, 3 luncher
och 3 middagar. 1 lunch får vi
betala själva. För att det skall gå
att boka hotell och biljetter till
alla begivenheter vill vi ha
intresseanmälan så fort som möj-
ligt som vanligt till Paula och Ber-
til. Detaljerat program kommer i
nästa medlemsblad.

Bertil Wijk

Aktuella

PocketresorPocketresorPocketresorPocketresorPocketresor®

Lohengrin 20/1
Porgy and Bess 17/2
anmälan senast 15/1

Bolero 10/3
I Sällskap med Moa 3/4
En dag i Uppsala 21/4
Albertus Pictor 28/4, 19/5
Från koja till slott (En dag i
Enköping) 9/5
I Roslagens famn 12/5, 9/6
I sällskap med Moa 5/5, 9/6
Slott och herresäten vid Mäla-
ren 22/5
Sundborn 26/5, 29/5
Dalhalla sjunger 17/6
Vår och sommarutflykt 17/5,
16/6, 7/7
Wendela Hebbe 8/5, 30/5
Tre personligheter 13/5, 27/5
Robert Wells (Sätra Brunn) 2/6
Teater i Hälleforsnäs (kommer i
augusti)

PocketresorPocketresorPocketresorPocketresorPocketresor®

08-544 726 50

Nu kommer ett nytt år med nya
spännande resmål. Just när detta
medlemsblad distribueras åker
några av oss till Cosmonova på
Riksmuseet för att få en inblick i
Faraonernas liv i Egypten med
pyramider och Tutankhamuns
grav. Det sker den 17 januari kl
14.00.

”Spökslottet” dvs Stockholms
Universitets konst- och glas-
samling på Drottninggatan 116
visas av Nina Weibull kl 11.00
onsdagen den 7 februari. Man får
ta sig till Drottninggatan på egen
hand. Kom gärna några minuter
före, så att vi kan ta upp avgif-
ten, som är 80:-/person. Det finns
fortfarande några få platser kvar.
Antalet är begränsat till 25 per-
soner. Anmälan senast den 27 ja-
nuari till Paula Lindberg tel 758
81 12.

Kinaresan går av stapeln den
13 mars och just nu finns inga
platser kvar. Ställ er gärna på vän-
telista, då det nästan alltid blir
återbud av olika anledningar.

I april har vi beställt en resa till
Norrköping med Pocketresor
som arrangör. Resan går i littera-
turens tecken med ”Moa” som
huvudaktör och kallas ”I sällskap
med Moa”. Hon kommer att

guida oss genom det för sin tid
på intet sätt unika industriområ-
det. Vi följer henne till sin mors
arbetsplats, spinnhuset, arbetar-
föreningen, Moster Charlottas bo-
stad och många andra platser
som präglat hennes liv. Det blir
en hel del överraskningar och tid
finns också att titta in på ett par
museer t.ex. stadsmuseet.

Utflykten äger rum den 3 april
och  med buss från Ångaren och
Täby Centrum med avgång 08.00
från Ångaren och 10 minuter se-
nare från TC. Den kostar 645:-
och i detta ingår lunch och lokal-
guider och ”Moa”. För-och
eftermiddagskaffe får man betala
själv, vilket sannolikt kommer att
kosta 60:- totalt.

Bindande anmälan görs som
vanligt till Paula och Bertil se-
nast den 15 mars. För resans ge-
nomförande fordras minst 25 del-
tagare.

Det är nu 8 år sedan föreningen
besökte Skagen och eftersom det
är många nya medlemmar  tycker
vi, att det vore lämpligt med ett
nytt besök. Förhandlingar pågår
om en konstresa den 14-17 maj.
Resan sker med helturistbuss
med toalett och hörslinga. Vi åker
tidigt på morgonen genom

RESOR OCH UTFLYKTER
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MÅNADSMÖTEN OCH TRÄFFAR

Observera att månadsmöten,
års- och höstmötet i år börjar kl
13.00 och hålls i Bibliotekshusets
hörsal, Attundavägen 14 plan 3
(hiss finns). Vidare höjs mötes-
avgiften till 40 kr. Höjningen mo-
tiverar styrelsen med ökade kost-
nader främst för kaffe med bröd.

   Årets första månadsmöte blir
tisdagen den 23 januari och då
kl 13.00 i Bibliotekshusets hörsal.

Vi får lyssna till Lena Cronvall
Morén, ordförande i Täby Social-
nämnd, som talar om för oss
seniorer angelägna frågor. Vidare få
vi höra Boel Edbom berätta om vad
som hänt i projektet ”Anhörig 300”.

   Årsmötet blir den 20 februari
kl 13 (se kallelse sidan 5).

Före årsmötet får vi höra om
Zarah Leander i ord och ton.
Estradören och sångaren Mattias
Enn, känd från Mosebacke, radio
och TV, ger ett porträtt av vår stora
svenska primadonna med de mest
kända sångerna, varvade med anek-
doter från ett spännande liv; debu-
ten hos Ernst Rolf, revyer hos Karl
Gerhard, filmåren i Tyskland under
andra världskriget och combacken
på världens alla scener. Sånger; Vill
Ni se en stjärna, Jag vill ha en gon-
dol, Viljasången, Sång om syrsor
m fl.

   Månadsmöte blir det också
onsdagen den 28 mars kl 13 i
Bibliotekshusets hörsal.

   Då kommer Lars Eklund,
Auktionhuset - Metropol AB att
kåsera om konst - och antik-
marknaden - ”Har vardags-
föremålen något värde?”. Han ut-
för även värdering av föremål, som
tas med av mötesdeltagarna. Den
som vill ha föremål värderade
måste då senast en vecka före mö-
tet kontakta Stig Lundqvist på te-
lefon 732 74 41 eller per e-post
stilu@algonet.se. Max 40 föremål
kan värderas.

Obs ändrat datum. I förra ka-
lender står den 20 mars, som dock
sammanfaller med att 35 jarlabank-
are är i Kina och dessa har visat
stort intresse av ämnet för mars-
mötet.

Träffar på Jagaren
Se Jarlabankekalendern sid 35.

Ansvarig är Marianne Johansson
tel. 756 28 05.

  Handarbetsträffarna fortsätter
på vårt kansli, Eskadervägen 40
varje fredag kl 11 - 14 och börjar
den 12 januari. Ring Anne-Marie
Ekman-Engdahl, tel 753 66 37.

Välkommen till våra kyrkor!
Här är det alltid något som händer!
För information ring, KYRKRÖSTEN tel 758 98 00,
Täby församling tel 638 55 00.

Svenska kyrkan i täby    www.tabyforsamling.com

Kyrkoval

16 sept

2001

TIBBLEKORTET
Tibblekortet fortsätter med tre föreställningar under våren 2001.
1.  Söndag 11 februari kl 19.00

MÄRK HUR VÅR SKUGGA
Riksteatern med Sven Wollter i huvudrollen.

2.  Söndag 11 mars kl 19.00
CHARLIE NORMAN TRIO
Charlie Norman, Peo Jönis, Ronnie Gardiner.

3.  Onsdag 21 mars kl 19.30
FRÖKEN FLEGGMANS MUSTASCH
Lisebergsteatern med bl.a. Lasse Brandeby

Specialpris för JARLABANKE kronor 295:-, egen stol på Tibble
Teater. Ring Börje Larson, tel 756 52 21 senast 25 januari och boka
plats.Betala på Börjes postgiro 446 21 55-5 senast 9/2.

AKTIESPARKLUBB
  Jarlabankes Aktiesparklubb bildades under hösten. Klubben har nu
11 medlemmar och en styrelse på 4 personer med Ulf Thermaenius
som ordförande. Det finns fortfarande möjlighet för ett fåtal personer
att köpa in sig i klubben, men om ett större antal personer skulle visa
intresse för denna form av sparklubb, anser vi det lämpligast att en
andra klubb bildas. Vänd Dig gärna till Ulf, 756 03 93 för information.
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5. Lokal: Kometvägen 11,
Grindtorp.
Täby Seniorbridge,
Start vecka 2 för samtliga:

Måndagar kl 13.00
Kontakta MajBritt Peterson
758 84 72

Onsdagar kl 13.00
Kontakta Åke Bexelius
758 31 19

Onsdagar kl 19.00
Kontakta MajBritt Peterson
758 84 72

Torsdagar kl 13.00
Kontakta Maj-Lis Hamfelt
758 22 01

Sällskapsbridge
Kontakta: Gun Larson
756 52 21
eller Margareta Lidbrink
756 14 21

***

Litteraturcirklar
Den cirkel som startade förra

året med 13 deltagare fortsätter.
Deltagarna träffas på kansliet en
gång i månaden och samtalar om
en författare per gång. Vi har
funnit att deltagarantalet i cirkeln
inte bör öka, men om du är in-
tresserad av att delta eller ansvara

BANKLÄXA

Vad gör ni här, Mor Anna?
Nu blir er bank besviken.
Ni är visst lite granna
fientlig till tekniken?

Ni vill ta ut pensionen?
Hos oss? Med papperslappar?
Glöm bort den illusionen.
Gå hem till era knappar!

Ja, datorn, nätet skärmen!
Sånt har ni inte hemma!?!
Jovisst, vi har det här, men
det är en annan femma.

Det har vi för att ladda
från börsen på sekunden
och inte för att dadda
den oupplyste kunden

Så schas, iväg, Mor Anna
och inga sura miner
ty livet kan ej stanna.
Lägg om era rutiner.

/Mats Nörklint

för en parallellcirkel anmäl ditt
intresse till Ingegerd Fröberg 756
41 18 eller Maidi Lingheim 792
40 12.

***

Tävlingsbridge
1. Start måndag 15 januari.
Lokal: Ångaren
Kontakta: Britta och Egon
Möller, 756 83 02

2. Start vecka 2
Lokal: Kansliet,
Eskadervägen 40
Tid: Onsdagar kl 13.00
Kontakta: Barbro Olbers,
73260 95

3. Start vecka 2
Lokal: Viggbysalen
Tid: Tisdagar kl 13.00
Kontakta: Hans Nordström
732 65 53

4. Start vecka 2
Lokal: Viggbysalen
Tid: Torsdagar kl 13.00
Kontakta: Dagmar Wahlstedt
732 46 07

Engelsk konversation 1
Vårterminen börjar enligt ök.
Ledare: Barbro Fleege,
756 68 55
Lokal: Kansliet,
Eskadervägen  40
Tid: Tisdagar kl. 10.30-12.00

Engelsk konversation 2
Vårterminen börjar den 17 jan.
Ledare: Gunilla Thermænius,
756 03 93
Lokal: Medborgarskolan,
Kryssarvägen 20
Tid: Onsdagar kl. 11.00-12.30
Anmälan i förväg.
Kostnad 100 kr.

Fransk konversation
Vårterminen börjar den 17 jan.
Ledare: Gunilla Thermænius,
756 03 93
Lokal: Medborgarskolan,
Kryssarvägen 20
Tid: Onsdagar kl. 09.30-11.00
Anmälan i förväg.
Kostnad 100 kr.

Teaterkunskap
Ledare:
Margareta Broberg.
Lokal: Kansliet
Eskadervägen 40

KURSER/CIRKLAR

Två grupper som tidigare.
GRUPP I:
Torsdagar 25 jan, 22 feb, 15
mars och 5 april.
GRUPP II:
Torsdagar 1 feb, 1 mars, 22
mars och 12 (19) april.
Kontakta Paula Lindberg
758 81 12
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-Gåvoärenden
-Arvsärenden
-Testamenten
-Boutredningar
-Bouppteckningar
-Bodelningar
-Övrig familjerätt
-Fastighetsrätt
-Brottmål

      Biblioteksgången 6, Täby, Telefon 08-768 08 85
      Advokat Hans Öberg, Jur.kand Agneta Öberg
      Besök gärna vår hemsida: www.oberg.nu

VÄLKOMNA TILL VÅRA MÖTEN !

   Vi gläder oss åt att vi fått 62 nya medlemmar under året  och
hälsar dem hjärtligt välkomna till våra månadsmöten och övriga
arrangemang. Samtidigt vill vi vädja till er som är ”gamla i går-
den” att ta väl hand om de nya för att de skall känna sig hemma-
stadda i vår förening - motsatsen har enligt utsago tyvärr inträffat.
    Stig Nyholm
    ordförande

Alla kan drabbas av olycksfall i hemmet!
Vem uppmärksammar dig ensamboende om du inte kan nå
telefonen och kalla på hjälp? jo,

Veteranringen!
Att anlita Veteranringen kostar ingenting.
För ytterligare information, RING
Monica Höglund tel 732 64 36
Elsbeth Hakenäs tel 732 70 79
Kerstin Norberg tel 756 22 37

Täby Centrum Bobutik: plan 3 Tel. 08-638 05 00
Öppet: Mån-Fre 9-18, lör 11-15, sön 12-15

www.svenskfast.se

   Gratis
          värdering
        och rådgivning!

Funderar Ni på att sälja Ert hus eller Er lägenhet
är Ni hjärtligt välkommen att kontakta oss för

gratis värdering och rådgivning.

Vi även hus.

Vi erbjuder FRI FLYTTSTÄDNING för Er
som säljer huset via oss.

Tel. 08-638 05 00

Ring oss så berättar vi mer!
VARUDEKLARERAR
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Romantik Trosa Stadshotell & SPA

Fira bemärkelsedagen i lugn och avkopplande miljö,
bara 45 min. från Horntull. Vi erbjuder Er en härlig vistelse

i 1800-tals atmosfär i moderna komfortabla rum.
Låt oss få skämma bort Er för ett dygn, vi lovar att skämma bort Er.

SENIORPAKET i dubbelrum 995:-/person
inkl. kaffe med dopp vid ankomst, 4 rättersmiddag & frukostbuffé

Gäller under tiden 8 jan.-31 mars 2001. Enkelrumstillägg 300:-

Meny

Hummercocktail
**

Fläskfilé ”Black & White”
serverad med tryffelsås & bearnaisesås

**

Ostar
**

Cocos brulé

Köp ett presentkort till vår t nya SPA eller ett seniorpaket
Varmt välkommen !

Toni & Kerstin Betschart
Med medarbetare

Tel. 0156 - 170 70 fax 0156 - 166 96 Se vår hemsida www.trosastadshotell.se

Täby kommun Rehab inbjöd till
rubricerad föreläsning. Thomas
som är geriatriker har grundat en
annorlunda vårdfilosofi, kallad
”Eden Alternativ’s vårdfilosofi”.
Den har accepterats av hundra-
tals sjukhem och äldreboende i
USA.

Thomas tecknade bakgrunden
till att han började tänka i nya
banor. Ensamhet var en faktor
som han fann vara gemensam
hos många patienter, särskilt van-
lig bland äldre. Ensamheten bi-
drog till hjälplöshet och uttråk-
ning. En orsak bedömde han
vara en tråkig miljö.

Människor är menade att ”bo i
en trädgård” som jag fritt tolkar
Thomas mening. ”Man skall bo i
en levande miljö där det finns
djur, växter och helst också
barn.” Det skall vara glädje, stoj
och glam på hemmet menade
Thomas men påpekade att hans
erfarenheter var från USA och
kanske inte direkt överförbara.

Resultatet av denna nya och
friskare miljö blev ”friskare pa-
tienter — höjd livskvalitet,
minskat behov av mediciner mm.
Många patienter klarade själva att
på egen hand såväl tvätta sig som
att klä på sig.

En förändring i denna riktning
möts givetvis av skepsis hos
många. Nästan alla människor
känner rädsla för förändringar.
Detta gäller inte minst persona-
len. Thomas’ erfarenhet var dock
en mycket positiv syn från per-
sonalens sida inklusive fackför-
eningarna. Han angav att var och
en måste lära sig att tänka i nya
banor, att man måste vara inställd
på att göra gott för andra — utan
att vänta sig något i utbyte. Han
hade också upplevt att det kunde
vara lättare att ta till sig något
nytt från böcker än genom di-
rekt och muntlig kontakt. Där-
för hade han också skrivit några
böcker i ämnet.

Dr Thomas var en entusiastisk
föreläsare med en stor passion
för sina idéer. Han visade också
flera prov på att han var en god
psykolog, Han sa’ bl. a. att om
vi inte kan vårda anden
blir övrig vård lidande.

Thomas avslutade efter en dis-
kussion med att säga: ”Vi skall
aldrig glömma det som är bra
idag inför något nytt — båda för-
hållandena behövs i en kontinu-
erlig och bestående förbättring”.

Bo Hansson
Referent

”Livet känns bättre i en trädgård”
Referat från föreläsning av Dr William Thomas, USA.
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Som SPF-medlem kan
du försäkra både bostad,

fritidshus och båt med rabatt!
Ditt SPF-distrikt har träffat ett avtal med Länsförsäkringar
Stockholm om SPF-rabatter på

�    Hemförsäkringar
�    Hem- och Bostadsrättsförsäkringar
�    Villa- och VillaHemförsäkringar
�    Fritidshusförsäkringar
�    Båtförsäkringar

Dessutom kan du med Länsförsäkringar Stockholms unika
LänsSkydda-program sänka din försäkringspremie med upp till
45 % om du bor i villa och med upp till 41 % om du bor i
lägenhet. Ju mer du höjer säkerheten i bostaden, desto lägre blir
din premie.

Försäkrar du både din bostad och din bil hos oss får du också
rabatt på bilens delkasko- och vagnskadeförsäkring.

Ring 08-562 833 00 och tala om att du är SPF-medlem,
så får du veta mer om rabatterna.

173 82 Stockholm • Växel 08-562 830 00
www.lansforsakringar.se/stockholm

Gynna våra annonsörer!

De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.
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Arbetet slut sen flera år
men här du nya vänner får.
Brevduvor som ”porto” vi har.
därigenom vi pengar spar.
Centrum vi i Täby har
och än är Posten kvar.
Damer flest på alla möten.
Sitter herrar bakom flöten?
Ensamhet kan lindras i föreningen
några ord kan ge hela meningen.
Funktionären nytta gör
får dock intet detta för.
Golfarn har ett enda mål
sänka bollen i ett hål.
Hjälmen är en huvudsak
även bra i sakta mak.
Idealet är att gympa
låt ej muskler krympa.
Jarlabanke bra förening
ger pensionärslivet mening.
Kurser finns och resepaket
välj efter egen lämplighet!
Litteratur, sång o musik ges
när vi på våra träffar ses.
Militär har vi mången,
som i våra garn vart fången.
Nytta mången frivillig gör,
mottag en jättestor honnör!

Okunskap vi motarbetar,
kurser överallt vi letar.
Pensionärsträff ger med ens
lätt oral inkontinens.
Roslagsbanan kan du ta
men gott om tid du måste ha.
Squaredans är ett farligt gift,
som Andrea sprider friskt.
Täby är ju där vi bor
och nöter uppå våra skor.
Telefonen har bytt stil
är numera mest mobil.
Ungdomen är nu förbi
men äldre hoppas vi väl bli.
Vinster ordnas helt galant
utav Lindberg för en slant.
X- kromosom kan man grunna på
varför män har en men kvinnor två
Ytterbystugan från fornstora dar
tur att den får vara kvar.
Åland är ett utflyktsmål
mången säger sedan: Skål!
Äventyr lockar i främmande länder.
vi reser och ser vad som händer.
Ögon, öron äro sinnen
som ju ger oss våra minnen.

Jarlabanke´s ABC
I medlemsbladet nr 3 efterlyste vi tvåradingar som börjar med ett substantiv
och med ett slutrim. Vid jubileumsfesten läste Lennart Persson några insända
bidrag. På nästa sida hittar du nästan hela alfabetet.
Bidragen har skrivits av Birger och Ingegerd Fröberg, Marianne Johansson,
Birgitta Larsson., Mary Nordensvan och Lennart Persson.
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RÖSJÖ CENTRUM
Skarpängsområdet började ex-

ploateras på 1920-talet av dåva-
rande ägaren C R Lamm. Det blev
ett begärligt sommarstugeområde
på grund av sina fina promena-
der och inte minst för sitt fina
bad i Rösjön (som inte låg i Täby,
men som man enligt överens-
kommelse fick disponera).
Fritidsboendet dominerade stort
intill slutet av 1960-talet, det lö-
nade sig inte att öppna affärer i
denna trakt.

I och med att Täby socken, ef-
ter 1948 Täby köping, hade kon-
troll över marken, där Rösjö Cen-
trum nu ligger, kunde icke blott
dansbane- sedermera filminspel-
ningsverksamheten regleras. Man
kunde även bygga småskola.

Rostockskolan invigdes 1951.
Dess store granne, inklusive bib-
liotek, Skarpängsskolan, invigdes
trettio år senare, 1981.

Mitt emot Skarpängsskolan på
andra sidan av Täbyvägen, lig-
ger den renoverade Ella krog. På
den tiden, då man gick eller åkte
fora, lönade det sig att ha ölkrog
här. I slutet av 1800-talet blev det
i stället ett torp, senare en liten
gård. Nu är det boningshus, mar-
ken nordost därom kallas Ella
park och är sedan 1950-talet tät-
tbebyggd med villor.

Den senare utvecklingen av
Skarpängsområdet och Rösjö
Centrum behandlas i kommande
medlemsblad.

Eric Jarneberg

Foto: Per Nisses

Vi finns i Rösjö Centrum
Nära till buss 611, 613, 617, 690 och 695.

Närhet till bibliotek.
Fri parkering.

Nya öppettider 9 - 21

Evaroma

Aromaterapeutisk massage
Prisexempel: Helkroppsmassage 300:-

Även delbehandlingar
Eva Ponselius
Aromaterapeut
Tel: 473 01 22

Din ICA-handlare Christer Berg
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TÄBY KYRKBY CENTRUM
Genom att Täby blev köping

den 1 januari 1948 upphörde
municipalsamhällsordningen för
Täby Kyrkby. All kommunal
verksamhet flyttades då från trak-
ten av Täby kyrka till Roslags-
Näsby. Där skisserades en bebyg-
gelse av kyrkbyn för cirka 6000
invånare med bland annat ett
butiks- och medborgarcentrum,
bra kollektivtrafik, skolor, dag-
hem, biograf, bibliotek och sport-
hall. Början gjordes 1955 med att
intill järnvägsstationen uppföra
ett åttavånings punkthus som
skulle utgöra ”en effektfull kon-
trast gentemot den övriga låga
bebyggelsen”.

Väster om höghuset byggdes
lägenhetshus i tre våningsplan.
Men när man skulle gå vidare
med bland annat butikstorg blev

det emellertid tvärstopp.
Vattentäkten vid Gullsjön, som
skulle försörja kyrkbyn i stället
för de borrade brunnarna, med-
gav ingen ytterligare bebyggelse.
Det skulle dröja ända in på 1970-
talet innan vatten- och avlopps-
frågan var fullt löst.

I stället blev Täby kyrkby en
låt vara en inte alltid så välluk-
tande idyll på 1950- och 1960-
talen. Inte minst kyrkan med
omgivningar blev välbesökt. Nå-
got av ett centrum kunde möjli-
gen skådas intill Prästgårdsvägen
och - när det gällde företags-
verksamhet - i södra delen av
Täby Kyrkby mellan Täbyvägen
och järnvägen.

Men det skulle bli helt annan
fart på bebyggelsen senare. Mera
därom i kommande medlems-
blad.

Eric Jarneberg

Vi finns i Täby Kyrkby
Nära till buss 610, 611, 690 och Roslagsbanan.

Närhet till post, bibliotek, apotek och kyrka.
Bra parkeringsutrymmen.
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ROSLAGS-NÄSBY
CENTRUM

Täby blev köping den 1 januari
1948 och hade då 9100 invånare.
Administrativt centrum blev Ros-
lags-Näsby, framförallt sedan det
nya kommunalhuset invigts den
15 april 1950. Det byggdes på
den plats strax nordost om sta-
tionen, där tidigare en kvarn stått.
De kommunala organen fick då
ett gemensamt hus. Där inrym-
des även pastorsexpedition.
Arresten fick plats i källaren, men
polisstationen inrymdes i gamla
frälsningsarméns hus vid Ö Ban-
vägen fram till 1957, då
Höstfibblan blev färdigt.

Området kring kommunal-
huset, framförallt norr om det-
samma blev sanerat. ”Bananen”
(Ytterbyhus) färdigbyggdes 1952
och bland annat flyttade sjuk-
kassan dit. Samma år brann de
vita husen i Näsbydal (mellan

Bananen och järnvägen). Affären
norr därom lades ned och blev
upplag för elverket.

1950-talet blev ett byggnadsår-
tionde för Roslags-Näsby.
Stockholmsvägen var hårt belas-
tad innan motorvägen byggdes
1957. Då blev också Central-
vägen klar och ”Tegelbacks-
eländet” vid järnvägsövergången
intill Näsbydal upphörde. Den 16
november 1957 invigdes ”Sky-
skrapebebyggelsen” med bland
annat fem niovånings punkthus
i Höstfibblan. Där inrymdes, för-
utom affärer, bland annat huvud-
bibliotek, post, poliskontor, bo-
stadsförmedling och läkarmot-
tagningar.

Roslags-Näsby blev under
1950- och 60-talen icke blott
Täbys kommunala utan även
kommersiella centrum.

Eric Jarneberg.

Kv Höstfibblan, byggplats år 2000

Foto: Eric Jarneberg

Juristfirman ANITA MILLER
Jur kand

Familjerätt, Arvsrätt
Fastighetsrätt m.m.
Tel: 08-792 25 50

Vi finns i Roslags Näsby Centrum
Närhet till Roslagsbanan och buss nr 604, 614, 619 och 691.

Postkontor
Fri parkering.

Gamla Frälsningsarmén,

Polisstation fram till 1957
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NÄSBYPARKS CENTRUM
Redan innan Näsby slott togs i

anspråk för Sjökrigsskola (den 11
januari 1943 skedde inmarschen)
hade området kring Näsby allé
bebyggts. ”Centrum-” senare
”Park”-bion invigdes sålunda den
28 september 1939. Den är nu-
mera en företagsbyggnad norr
om hållplatsen. Under 1940-ta-
let och till i mitten av 1950-talet
var Näsby allé något av ett cen-
trum med Perssons Järn, Rolins
Färg, Konsum, Allérestaurangen,
Kakhörnan och Klippans bryg-
geri. För att inte tala om ”Mors-
ans” raggarfik (Café Hollandia)
på Djursholmsvägen 39.

Genom trycket från Stor-Stock-
holm byggdes allt fler villor i
Näsbypark, bland annat i Slotts-
parken och Näsby Östra Park. De
som slog sig ner här ville köpa
livsmedel i närheten. Sålunda var
Arvidssons Livs och fiskaffären

söder om Näsbyparks ändstation
livligt besökta. Ändhållplatsen
invigdes förresten den 22 maj
1937. Slottsparken hade egen
stor affär i hörnet Slotts- och
Parkvägarna (kallades Ceders)
och här hade även Kakhörnan
sin butik.

Men tiderna förändrades.
Näsbyparks centrum tog succes-
sivt form. Den stora byggruschen
under 1950-talet innebar bland
annat byggnationen av Örnstigen
(1952-54), Allégården (1957),
Beckasinen, Doppingen och
Domherren (1954), Kryssarvägen
(1956), Eskadervägen (1958-61),
Norskogen 1957-59), Central-
vägen (1959), Näsbyparksskolan
(1958), Slottsparksskolan (1956)
och en massa villor. Och så för-
stås Näsbypark Centrum, som in-
vigdes med stor pompa och ståt
i april 1961.

Eric Jarneberg

Del av Näsbyparksskolan och

kv Fregatten nov 2000

Foto: Per Nisses

Advokatbyrån Jürgen Koch .......................... 756 23 43
A-L Massage & Friskvård ............................. 756 45 11
Blixtsnabben ............................................... 756 85 05
Bokhandeln ................................................ 756 36 30
BRF Familjehotellet ..................................... 756 13 16
Fastighetsbyrån BM Koch ............................ 756 95 19
Fastighetsmäklare Kerstin Nordström .......... 756 30 32
Fastighets AB Pelartornet ............................. 756 00 85
Fotvårdsklinik ............................................. 756 18 11
Företagarföreningen NPC ........................... 756 28 50
Handelsbanken .......................................... 756 73 80
Hudverksta´n .............................................. 756 76 54
Husläkar Mottagning..................................544 409 20
Intermezzo ................................................. 756 92 52
Johansen Radio TV...................................... 756 64 90
Kemtvätt & Skrädderi .................................. 756 32 62
Lords .......................................................... 756 91 92
Modeva ...................................................... 756 40 09
Morten Maskin ........................................... 756 26 30
Ny Fysik ..................................................... 756 41 35
Optik .......................................................... 756 38 60
Pi Ja´s ......................................................... 756 77 65
Posten ......................................................... 756 05 39
På Håret ..................................................... 756 33 20
SEB ............................................................. 756 03 70
Skandia Mäklare ......................................... 756 20 15
Tandläkare Christina Lindgren .................... 756 38 80
Tandläkare Madeleine Engblom .................. 756 43 73
Theoklippet ................................................ 756 35 22
Vivo ............................................................ 756 32 45

Fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
Banker, Bibliotek, Apotek, Post

Näsby Park Centrum
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JARLABANKEKALENDERN

Datum Lokal Aktivitet

23/1
kl 13.00

Biblioteks-
husets hörsal,
Attundafältet
14, plan 3

Månadsmöte. Lena Cronvall Morén, ordföran-
de i Täby socialnämnd, berättar om för oss
seniorer angelägna frågor och Boel Edbom
berättar om Anhörig 300.

25/1
kl 14.00

Jagaren
Maria Kihlgren spelar: "Populära klassiska
pianostycken".

6/2
kl 13.30

Ångaren
Väntjänstmöte för speciellt inbjudna från
servicehusen samt funktionshindrade med-
lemmar med ledsagare.

7/2
kl 11.00

"Spökslottet"
Drottningg 116

Stockholms Universitets konst- och glassamling
visas av Nina Weibull

8/2
kl 14.00

Jagaren
"Apotekare Carlssons Enka - ett märkligt
kvinnoöde". Vera Häggsäter berättar.

20/2
kl 13.00

Biblioteks-
husets hörsal

Årsmöte.
Se kallelse sidan 5.

22/2
kl 14.00

Jagaren
"Ung lärarinna i liten Gotlandssocken". Siv
Orrhanse berättar.

8/3
kl 14.00

Jagaren
"Kom och hör min vackra visa". Peder Svan
berättar och sjunger till luta.

13/3 Enl program Kinaresan

22/3
kl 14.00

Jagaren
Sten Flodin berättar om "Telefonens historia
och dess utveckling i Sverige 1875-1910".

27/3
kl 14.00

Allégården Väntjänstmöte, deltagare se Ångaren ovan

28/3
kl 13.00

Biblioteks-
husets hörsal

Månadsmöte.
Se program sidan 15.

3/4 Enl program Norrköpingsresa "I sällskap med Moa"

5/4
kl 14.00

Jagaren
Barbro Löfgren kåserar och läser "I kärlekens
och glädjens tecken".

19/4
kl 14.00

Jagaren
Professor Hans Åstrand fortsätter musikaliska
resan med: "Nordiska näktergalar sjunger ofta
på svenska".

 SPF Jarlabanke i Täby                  Postgirokonto 84 85 34-4
 Eskadervägen 40     Tel.756 38 75    Exp. öppen tis- och torsdagar kl 10-12
 183 58 Täby             Försäkringsfrågor besvaras av SPF  telefon 692 32 50

STYRELSE
Ordförande, redaktionsansvarig
för Medlemsbladet Stig Nyholm  756 22 29
Vice ordförande och klubbmästare Mary Nordensvan 510 508 17
Kassör Christer Svensson   758 41 18
Sekreterare Stig Lundqvist   732 74 41
Medlemssekreterare Anne-Marie Rosell 758 20 82
Väntjänstansvarig Annagreta Hansson 758 07 31
Resor, syn, hörsel, begravning Bertil Wijk 732 74 32
Kurser Gunilla Thermaenius 756 03 93
Friskvård Marianne Johansson 756 28 05
Brevduvor Barbro Norstedt 756 10 23
Rekrytering och annonser Torsten Uggelberg 758 07 92

Revisorer Gunnar Sjöberg  510 110 40
Anna-Britt Eriksson 756 31 31

Kommunala Pensionärsrådet, KPR: Bo Hansson 768 55 14
Lennart Norenhag 768 81 06
Stig Nyholm 756 22 29
Thorsten Thor 756 57 03

Suppleanter: Gunilla Waller 758 55 83

Valberedning, sammankallande Erik Jönsson 732 35 01
Paula Lindberg 758 81 12
Gunnel Lindgren 758 31 99

Funktionärer:

Bridge Se under ”Kurser/Cirklar” sid 16-17
Promenader, i samarbete med TS Gertrud Hellberg 756 19 35
Jarladansarna, internationella danser Totto Granath 756 42 97
Tibblekortet, teater Börje Larson 756 52 21
Trafiksäkerhet Nils-Erik Westman 756 28 59
Resor, teater Paula Lindberg 758 81 12
Jabada-gruppen (datorintresserade) Stig Nohrlander 758 36 82

Handarbetsträffar Ann-Marie Ekman-Engdahl 753 66 37
Torsdagsträffar på Jagaren Marianne Johansson 756 28 05
Anhörig 300 - Representant Maidi Lingheim 792 40 12
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