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Adressändring
Vänligen meddela ändrad
adress och andra uppgifter av
betydelse för vårt medlemsre-
gister till kansliet - på enklaste
sätt.

Medlemsbladet nr 4
manusstopp 01-08-15
distribution 01-09-11

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

Väntjänstmöten
för speciellt inbjudna från service-
husen samt funktionshindrade
medlemmar med ledsagare.

4 sep kl 13.30 på Ångaren
”En Kvanting träder i salen in”
Sång och musik: Arne Modén

2 okt kl 14.00 på Allégården
Siv Orrhanse sjunger och berättar

27 nov kl 13.30 på Ångaren
”En sång för mina vänner”
Sång och musik: Ove Engström

VÄLKOMNA
Annagreta Hansson

SPF Jarlabanke i Täby
Tel. 756 38 75

Ansv.utgivare Stig Nyholm
Layout Per Nisses
Tryckeri Täbykopia AB

Jarlabankes hemsida
<home.swipnet.se/Jarlabanke>

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
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Fredagen den 7 september ordnar
Framtiden* en buss- och båtresa till
Åland med besök på flera intressanta
platser (se nedan).
   Viking Line hämtar med buss i Täby
om vi blir minst 40 resande (tidpunkt
och plats meddelas senare). Båt avgår
från Kapellskär kl 09.00 och vi äter sjö-
frukost ombord. Efter 2,5 timmar når
vi Mariehamn, där bussen tar oss på en
6-timmars tur till följande utflyktsmål
på nordvästra Åland:

• Vingården Västergårds
På gården, som har ca 10 000 äppel-
träd, framställs 3 vita viner.
   I en pittoreskt inredd lada får vi lyssna
till roliga och intressanta berättelser om
vinframställningen och sedan prov-
smaka vinerna.
   Gården har även kräftodlingar och
frigående strutsar.

• Kastelholms slott
Slottet är Ålands enda borg och har anor
från 1300-talet. På slottet härskade en
fogde, som var direkt underställd den
svenske kungen.
   Många kända namn är förknippade
med slottet. Karl Knutson, Svante Sture
och Hemming Gadd är några. Erik XIV
hölls fängslad här 1571.
   I två vackra salar finns utställningar
av föremål, som bl a hittats vid
utgrävningar utanför slottet. Guide från
Ålands guideklubb berättar mera.

• Jan Karlsgården
Museet, Jan Karlgården, grundades
1930 och består av ett 20-tal byggna-

der, som flyttat hit från olika platser på
Åland. Den är uppbyggd som en ty-
piskt åländsk lantgård från 1800- talet
och ligger mycket vackert med utsikt
över Slottssundet med gångavstånd från
Kastelholms slott.
   Gården har en restaurang, ett café
och en souvenirbutik, där var och en
har möjlighet att äta, dricka eller handla
efter eget val (ingår ej i priset nedan).

• Önnebymuseet
I mån av tid och ork besöker vi på vä-
gen tillbaka till Mariehamn detta lilla
konst- och kulturhistoriska museum,
som berättar om friluftsmålaren Victor
Westerholm under perioden 1886-1914.
Museet öppnades 1992 och är inrymt i
en stenladugård från 1869

Båten avgår från Mariehamn kl 19.00
(finsk tid). Vi äter Stor Vikingbuffé med
öl, vin och kaffe och är åter i Kapell-
skär kl 20.30 (svensk tid). Bussen tar
oss sedan till den plats där resan star-
tade.
Pris: 500 kr

Intresseanmälan: senast 30 juni till Mary
Nordensvan 510 508 17
Betalning: senast 3 augusti til l
Jarlabankes postgiro 84 85 34-4

*I arbetsgruppen Framtiden ingår föl-
jande SPF föreningar:
Attunda och KOM i Vallentuna,
Jarlabanke och TibbleSeniorerna i Täby,
Kastellet i Vaxholm, Rurik i Norrtälje,
Spåret i Rimbo och Vikingen i Öster-
åker.

Se Åland med Framtiden och Viking LineKära Vänner,
I föregående

blad hoppades
jag på snar vår
med värme och
f å ge l k v i t t e r .
Men tänk vad
fel jag fick. April
blev den kal-

laste sedan 1966 om man skall tro
Curry Melin. Men skam den som ger
sig – nu tror jag att våren är på väg
trots allt. Kom igår hem från ett snö-
rikt Björnrike. Där kunde man på
solen under påsken förstå att vin-
tern är över.

När bladet kommer er till del är
sommaren nära och vi gör uppe-
håll i våra aktiviteter. Jag önskar er
alla en härlig sommar med lagom
värme och sol, kanske ett och an-
nat friluftsbad och dylika nöjen, som
vi roar oss med sommartid.

Regeringen kommer att föreslå ett
lagstadgat förbehållsbelopp inom
äldreomsorgen. I Täby har vi redan
ett sådant. Jag hoppas att regering-
ens skattning av vad man behöver
ha kvar blir så pass generös att Täby
kommun inte får för sig att här gäl-
lande belopp skall sänkas. Det blir
en sak att bevaka inom KPR.

Slutligen vill jag gratulera
Tibbleseniorerna, som lyckats nå
samma storlek som Jarlabanke d v
s över 1000 medlemmar. Vår rekry-
teringskampanj blev tydligen lyckad
för bägge föreningarna. Vi hoppas
på motsvarande framgångar även i
fortsättningen.

Än en gång ha det skönt i som-
mar.

Stig Nyholm

Intresserad av att sjunga i kör?

Sorlet, den kör som varit aktiv sedan Jarlabankes tillblivelse för 25 år
sedan, tystnade förra året. Den leddes under alla år av Eva Tjällström,
som då med ålderns rätt avgick som körledare. Kören upphörde på grund
av att någon ersättare till Eva inte fanns vid tillfället i fråga.
   Några har sedan dess hört av sig till oss och önskat att det inom Jarlabanke
ska bildas en ny kör. Hur stort intresset för detta är, vill vi nu ta reda på
innan vi med ljus och lykta söker efter en körledare.
   Anmäl ditt intresse till Kerstin Mogård, tel 630 06 93 eller Lennart Steen,
tel 756 54 24, gärna före maj månads utgång.
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huvuden t ex de engelska och svenska
kungahusen. 70 % går till Kinas reger-
ing.

Från kokong till siden, otroligt skick-
ligt sidenbroderi, pärlfiske m.m. resul-
terade förstås i en massa inköp.

När vi småningom återkom till Beijing
gavs tillfälle att göra av med återstoden
av kinesiska sedlar vid Silk Market –
och gissa om vi lärt oss att pruta!! Det
hör till i Kina. Under hela vistelsen plå-
gades vi av gatuförsäljare. De lämnade
oss ingen ro, men vi lärde oss säga:
”Do ja” vilket betyder: ”Jag vill inte ha.”
Då fick vi ett förvånat leende tillbaka.

Sista kvällen åt vi pekinganka och
serverades vin till, som smakade som
Cherry Brandy. Ann-Sofie Breyer från
resebyrån bjöd oss alla på kinesiskt
brännvin. Det smakade som rödsprit
luktar. Ingen höjdare alltså.

Så kom hemresedagen och vi var alla
överens om att vi inte skulle vilja ha
resan ogjord. Ett stort tack till initiativ-
tagarna i Jarlabanke, Breyers Resebyrå
och Lotus resor.

Maj och Rune Kylhed

 Du som vill se bilder från och höra
om vår Kinaresa kom till Kvarters-
gården, Fregattvägen 3 i Näsbypark,
torsdagen den 31 maj kl 14.00.

Kinaresan 13-23-mars 2001

Välplanerad, lärorik, upplevelserik
och inte minst prisvärd.

Efter nattflyg Arlanda – Peking, då vi
åt middag, sov och intog frukost, kom
vi mer eller mindre utvilade med buss
direkt till en liten restaurant, där vi lärde
oss äta lunch med pinnar. Menyn be-
stod av tio rätter, blaskig men god
soppa och ris. Lunchen visade sig se-
dan vara i stort sett genomgående gan-
ska lik alla våra luncher och middagar
under vår vistelse i Kina. De flesta av
oss ca 50 pensionärer blev med tiden
ganska duktiga att hantera pinnar.

Under tre dagar i Beijing (Peking)
hann vi besöka Sommarpalatset - eller
som kineserna säger Fullkomliga en-
hetens trädgård - Himmelska fridens
torg och Den förbjudna staden – re-
kommenderar filmen Den siste kejsa-
ren.

Vi gick på Andarnas väg och förnam
stillheten. Eller? En drake dundrade
förbi med två personer i en av vag-
narna, en bil tvingade oss att gå åt si-
dan, men fåglarnas kvitter och de grön-
skiftande pilarna gav oss vårkänslor. Vi
förundrades över de fantastiska djur-
skulpturerna längs sidorna – motstå-
ende och alltid lika.

Vi besökte jadesniderier och
cloisonnéfabrik, där flickor utför ett
detaljrikt hantverk, som resulterar i fan-
tastiska emaljarbeten. Arbetet görs i
dålig miljö, ett lysrör i taket och två
fönster åt ett håll. I sliperiet påstods man
inte vilja använda hörselskydd. Förfär-
ligt!

Kinesiska muren, ett av världens sju
underverk, blev en av resans höjdpunk-

ter. Det kändes mäktigt att gå på de
blankslitna stenplattorna och se ut över
berg och dalar. Det var inte så enkelt
med alla upp- och nerlut, men ofta finns
ledstänger att hålla sig i. Alla gladdes
åt vädret, som stod oss bi – liksom alla
dagar förresten.

En turistföreställning av Pekingoperan
med tre små stycken förnöjde oss en
kväll. Efter en flygtur till Shanghai bjöds
vi också på en akrobatikföreställning. I
Shanghai bygger man ca 1000 skyskra-
por per år. En TV-mast som kallas Pearl
Tower sades vara världens högsta bygg-
nad just nu. Vi besökte China Town
med sin gamla bebyggelse och Guld-
huset samt vandrade igenom en träd-
gård med ett stort antal hus och
trädgårdssektioner.

Under tågresor med dubbeldäckare
fick vi möjlighet att se landskapet med
grönsaksodlingar, raps- och risfält samt
uppleva ett par dagar i vardera
Hangzhou och Suzhou. Ett mycket upp-
skattat besök på ett dagis fick allas hjär-
tan att smälta, när barnen hade morgon-
gymnastik, sjöng, spelade och målade.
Vi bjöd på Imse Vimse Spindel.

Vid Kinas förnämsta teplantage lyss-
nade vi till Dr Tea, fick lära oss kine-
sisk teceremoni och smaka den ädla
drycken. Här säger man att man ”äter
te” och inte dricker. Grönt te är extra
vitaminrikt och innehåller antioxidanter.
Det förnämsta teet består av blad-
knopparna, som skördas i början, i
mitten och i slutet av mars. De flesta
av oss köpte naturligtvis en till tre bur-
kar, eftersom inget te härifrån räcker
att exporteras annat än till statsöver-

Några synintryck

Mina starkaste intryck från Kina är
inte i första hand de gamla

byggnadsverken Den förbjudna staden,
Muren etc, även om dessa är impone-
rande. Det är istället nybyggnationen i
storstäderna Peking och Shanghai. Så-
väl de nya höghusen som de lägre
byggnaderna har tilltalande exteriörer,
omväxlande till form och färg samt pla-
cerade så att det ger ett luftigt intryck.
Vidare de nya motorvägarna, korsande
varandra i skilda plan, där vi från vår
buss kunde njuta av att se planteringar
av barrväxter och blommande buskar,
t ex ginst, som skiljer de mötande fi-
lerna åt.

  På dagen lägger man bl a märke till
att städernas gator och torg, i varje fall
i city, är ”kliniskt” rena, att  planteringar
i parker och trädgårdar är mycket till-
talande. På kvällen imponerar ljus-
dekorationer över de stora stråken och
på många hus samt fasadbelysningar
av olika kulturbyggnader. Den från ko-
lonialtiden kända gatan The Bund i
Shanghai är imponerande i kvälls-
belysning.

 Som kontrast till detta nya vill jag
nämna den 2500 år gamla stadsporten
och kanalnätet i ”paradisstaden” Suzhou
norr om Shanghai även kallad ”Orien-
tens Venedig”, uppmärksammad bl a
av Marco Polo under en av hans vid-
sträckta resor inom Kina i slutet av 1200-
talet. En gondolfärd på kanalerna, med
en kvinna som gondoljär, var en vacker
och avkopplande upplevelse.

Jag trivdes i Kina.
Mary Nordensvan
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Du är välkommen
fredagen den 15 juni kl 18.00

till räkafton i Hönshuset på Karby Gård.
Anmäl Dig till Mary Nordensvan, tel 510 508 17 senast den 7 juni.   Antalet

deltagare är begränsat till 45 så skynda att anmäla Dig.
Pris: För räkor, ost, smör och bröd, vin eller alkoholfri dryck samt kaffe med

kaka betalar Du 150 kr kontant på platsen. (Meddela vid anmälan om Du önskar
vin eller alkoholfritt).

 Karby Gård, som ligger vid Bergtorpsvägen strax söder om Täby Kyrkby, når
Du med bussarna 611 och 610, hållplats Karbygård. Bilar parkeras på Karby
Gårds parkeringsplats. Ett par platser för rörelsehindrade finns i anslutning till
Hönshuset och dessa nås via den norra infartsvägen.

RÄKAFTON I HÖNSHUSET

Strålande utsikter för en lyckad fest!
För dig som vill sätta extra guldkant på festen eller en privat middag rekom-
menderar vi vår Penthousevåning. Penthouse är den perfekta platsen för en
middag eller buffé i matsaldelen som har en tillhörande balkong med vid-
sträckt utsikt.

För det större sällskapet finns vår bufférestaurang
med plats för 150 personer i anslutning till
Penthouse.
Kontakta oss gärna för en visning eller menyförslag!

Kemistvägen 30 | 183 79 Täby | Tel 08-5064 8300 | www.tabypark.se

Stuga med sjöutsikt,
80m2, på Rådmansö uthyres valfria veckor. Helt modern med dusch,

WC, bastu, tvätt- och diskmaskin. Eka med aktersnurra får disponeras.
Tel 08 758 05 59
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Dalhalla
Fyrverkerikonsert 2-3/9  2dgr 1

790kr

Rhapsody in Rock
27 & 29/7 790 kr & 31/10  840 kr

Hjalmar på Nätet
19/5, 28/10, 9/12 middag & resa  765 kr

Öresund & Köpenhamn
25 – 27 maj & 7-9/9     1 890 kr

Taubespelen & Bohuslän
13 – 15/7     2 450 kr

Dalarna med musik & sång
10 – 11/6 & 12 – 13/8     1 350 kr

Midsommar på Ronneby brunn
21 – 24/6     3 400 kr

Teater i Mellanfjärden
”Den Jäktade” 25 – 26/8     1 615 kr

Värmland med Elma Lagerlöf
18 – 19/8     1 685 kr

Karelen i Finland & Ryssland
20 – 26/7     6 495 kr

samt många fina dagsresor

Ring för vårt reseprogram

08 – 655 05 92
www.kulturresor.nu

Meddelande från
Friskvårdsombudet

Sätt Sverige i rörelse år 2001
Rubriken är benämningen på en
kampanj som startats av Folk-
hälsoinstitutet i syfte att få svenska
folket att motionera mera. SPF kom-
mer att delta i kampanjen med nå-
gon form av manifestation. Resul-
tatet är ändå till sist och syvende
beroende av vad Du och jag pre-
sterar. Det är vi som ska stå för rö-
relsen. Det är vi som skall motio-
nera.

En halvtimmes promenad om da-
gen anses vara tillräckligt men bör
kanske ses som minimum.

Särskilt nu när gymnastik-, dans-
och promenadgrupperna gör uppe-
håll under sommarmånaderna
måste vi lita helt till det egna initia-
tivet. Låt mig citera Gerd Thorson:
Du sitter dig till sjukdom, men går
dig till hälsa.

LS

Några aforismer:
- Ibland kan livet vara som en pro-
menad med grus i skorna./Okänd
- Vänskap kan bara köpas med vän-
skap./Thomas Nilsson

Jarladansarna
Ring Totto Granath för information:
756 42 97.

Square Dance
Fortsätter på Kvarntorpsgården.
Upplysningar:
Andrea Oxenstierna 756 88 95
Christina Hörnsten 758 11 70
Björn Monsén 732 53 75
Torsten Malm 756 14 86

Gymnastik
Gymnastiken börjar igen tisdagen
den 18 september på Ångaren. För
information ring Marianne Johans-
son, tel 756 28 05.

Promenader
Nu promenerar vi på måndagar 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  Drop-in 30:-/gång + bad. Ring
Birgit Carnby för information: 510
134 44.

Friskvårdsbroschyrer
På kansliet finns 2 broschyrer med
följande titlar: ”Kondition och hälsa”
samt ”Att bli äldre”
Du får gärna låna ett ex och hämta/
lämna under jourtiderna tisdag/tors-
dag 10.00 – 12.00.

Årre-Njarka (Ekorr-udden)
Här kan man även i år delta i
friskvårdsaktiviteter, fjällvandring
m.m. Ring 08-719 96 86 eller 08-99
09 33 Birgit Forsberg för mer infor-
mation.
 Andréa Oxenstierna har entusi-
astiskt deltagit flera år.

FRISKVÅRD Musik & kulturresor

En Kul Tur med kultur
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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

buss till Värtahamnen annars får vi ta
oss dit på egen hand t.ex. tåg och tun-
nelbana till station Gärdet.

Berlin populär
Många har under åren frågat om det
inte blir någon resa till Berlin, en stad i
förvandling. Den 20 oktober finns nu
möjligheten att infria drömmarna. Till-
sammans med Stephan Breyer gör vi
en 5-dagars bussresa till Tysklands hu-
vudstad. Med modern fyrstjärnig turist-
buss åker vi till Berlin på en dag. Fär-
den går till Trelleborg och med kata-
maran till Rostock. Ombord äter vi mid-
dag i den förnämliga ”Clipper klassen”
och fortsätter sedan på Autobahn till
Berlin där vi stannar på samma cen-

RESOR OCH UTFLYKTER

Penningby slott och Länna
kyrka.
Tisdagen 10 juli finns det möjlighet  att
komma ut i Roslagen och besöka
geniun slottsmiljö. Penningby slott har
anor från 1400-talet  och har bebotts
av många kända ätter. Slottet har fått
sitt nuvarande utseende efter en brand
1831. Slottets två undre våningar har
stått i stort sett oförändrade sedan 1500-
talet och är fortfarande i privat ägo.
Slottsherren Rolf Holmerin kommer att
visa slottet för oss den 10/7 kl 10.00.
Efter slottsvandringen blir det tid för
ett besök i ”Linneladan” och därefter
en liten busstur till Länna kyrka och
församlingsgård där det serveras lunch
med husmanskost, sallad, bröd och
kaffe med liten kaka. Efter lunch blir
det en guidad tur i Länna gamla kyrka
och kyrkvärden Esse Jansson berättar
också om Nils Ferlin, som bodde i när-
heten av kyrkan.

Buss avgår från Ångaren kl 09.00 och
från Täby Centrum 09.10. Kostnad för
denna utflykt blir 360:- inkl buss,
guidning och lunch. Bindande anmä-
lan görs som vanligt till Paula Lindberg
tel 758 8112 eller Bertil Wijk tel 732 74
32 senast den 15 juni. För resans ge-
nomförande krävs 20 deltagare. Avgif-
ten betalas  i bussen.

Musikalen EVITA
Göteborgsoperan presenterar den
kritikerrosade musikalen EVITA på
Stockholms Cirkus från och med mit-
ten av september i år. Vi har reserverat
ett antal biljetter till föreställningen
söndagen 23 september kl 16.00.  Bil-

jetterna kostar 450:-/st. Anmälan görs
till Paula Lindberg tel 758 81 12 och
betalning till Paulas postgiro  750 44-8
senast den 25 juli. Intresset är stort och
antalet biljetter är begränsat varför ”först
till kvarn” gäller.

Sagan om ringen
Svenska Teatern i Helsingfors har un-
der våren framfört ett mycket uppskat-
tat musikaliskt äventyr J.R.R. Tolkiens
SAGAN OM RINGEN. Den handlar om
hobbiten Frodo, som får i uppgift att
förstöra maktens och ondskans ring och
rädda världen undan skräck och förin-
telse. Berättelsen utspelar sig i en fan-
tasieggande och magiskt vacker sceno-
grafi med ett stort uppbåd skådespe-
lare, dockor, masker, sång och dans till
tonerna av Toni Edelmanns melodiösa
musik. Succén fortsätter under hösten
och Jarlabanke har reserverat platser
den 4 oktober.  Stena Line avgår från
Värtahamnen den 3 oktober kl 17.00
för teaterbesök den 4 oktober.  Sam-
ling i Silja Lines terminal från kl 15.30
där färdledare delar ut biljetter och färd-
handlingar. Kl 17.30 samling för gemen-
sam buffémiddag. Dag två börjar före-
ställningen på Svenska Teatern kl 13.00
(lokal tid) och man disponerar samma
hytt för hemresan. Båten avgår hem
igen kl 17.00. Gemensam trerättersmid-
dag.  Priset blir 1.590:- inkl två midda-
gar, teaterbiljett, dubbelhytt mot ”Pro-
menaden”. Tillägg för enkelhytt 280:-
till 480:-. Avbeställningsskydd 95:- An-
mälan görs som vanligt till Paula eller
Bertil senast den 17 september. Om det
blir tillräckligt många deltagare hyr vi

Symaskin efterlyses
Du som kan låta oss disponera eller köpa en begagnad symaskin i gott
skick, gärna en Bernina, vänd dig till Anne-Marie Ekman-Engdahl, tel 753
66 37, eller till Mary Nordensvan, tel 510 508 17.

Se Åland med Framtiden och Viking Line på sidan 5

trala hotell i 4 nätter. I Berlin blir det
sedan stadsrundtur med många sevärd-
heter. En stor del av dag två ägnas åt
staden Potsdam och slottet Sanssouci.
Tredje dagen blir fri tid för egna aktivi-
teter. Reseledaren tipsar om vad som
finns att göra och hur samt var man
kan äta på kvällarna. Resan hem går
samma väg via Rostock och avslutning-
smiddag blir i höjd med Vättern på
Hotel Örensbaden. Resan kostar 4.595:-
/person med bekväm buss, 4 nätter i
Berlin, 2 middagar och lokalguider.

Enkelrumstillägg 1.195:- och av-
beställningsskydd 110:-. Boka tidig ra-
batt 200:- om man anmäler sig före
midsommar. Anmälan till Bertil eller
Paula som vanligt.

BW
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MÅNADSMÖTEN OCH TRÄFFAR

MÅNADSMÖTE
Hösten första månadsmöte hålls den 18
september kl 13.00 i Bibliotekshusets
hörsal, Attundafältet 14, plan 3 (hiss
finns).

Vi får lyssna till ”En höstbukett i ord
och ton”: musik av svenska tonsättare,
musikaler, gamla schlager, neapolitan-
ska sånger såsom ”O sole mio”, samt
kända operettmelodier. Operasångaren
Per Waldheim sjunger, vid flygeln Bar-
bro Brännström.

Vidare kommer Ann-Marie Eriksson
att berätta om ett pågående projekt som
rör uppsökande verksamhet bland äldre
i Täby. I projektet samverkar social-
nämnden i Täby kommun och styrel-
sen i Nordöstra sjukvårdsområdet.

Hjärtligt välkomna!

HÖSTMÖTET
blir den 16 oktober kl 13.00

Lokalen blir som vanligt hörsalen i
Täby Centrum. Årsavgiften för 2002
skall fastställas vid detta möte. Däref-
ter visar våra mannekänger både dam-
och herrkläder. ”Kreationerna” kommer
från Modellsalongen på Odengatan och
ManCoMode i Täby. Enligt traditionen
bjuder föreningen på kaffe efter vis-
ningen.

MÅNADSMÖTE
Den 20 november kl 13.00 träffas vi i
Hörsalen Täby C för att lyssna till Ber-
tel Thomé, när han berättar om och
visar bilder från Påskön och Galapagos,
som båda rymmer en rad mysterier.
Mer finns att säga, men avslöjas inte
här.

TRÄFFAR
Vårens torsdagsträffar utökas med en
träff den 31 maj kl 14.00. Då det fram-
kommit önskemål att någon berättar om
Kinaresan har Birger Fröberg åtagit sig
att göra detta på Kvartersgården
Fregatten den 31 maj kl 14.00. Det blir
således en extra s k Torsdagsträff!! Du
behöver ej ha varit med på resan, alla
är välkomna!!

Höstens program inleds den 27 sep-
tember med Stig Nohrlanders gram-
mofontimme från 30- och 40-talet.
Samma plats och tid som förut.

Övriga program se Jarlabanke-
kalendern.

Ansvarig Marianne Johansson tel 756
28 05

Handarbetsträffarna på vårt kansli,
Eskadervägen 40 fredagar kl 11 - 14
har våravslutning den 18 maj och bör-
jar igen den 7 september.

 Hittills har man  ägnat sig endast åt
handarbete, som ju namnet anger. Det
skulle dock vara möjligt att även ta med
klädsömnad, men för detta behövs en
symaskin, ett strykjärn och en stryk-
bräda.

 Du som kan låta oss disponera eller
köpa en begagnad symaskin i gott
skick, gärna en Bernina, vänd dig till
Anne-Marie Ekman-Engdahl, tel 753 66
37, som ansvarar för träffarna eller till
Mary Nordensvan, tel 510 508 17.

PS/   Du som är intresserad av att få
hjälp och undervisning i klädsömnad
hör gärna av  dig. Om du sedan får det
hänger på om vi lyckas skaffa en sy-
maskin.   /DS

STOCKHOLMSDISTRIKTETS
KULTUR - OCH NATURVECKOR

PÅ FOLKHÖGSKOLOR SOMMAREN 2001
Funderar Du redan nu på hur Du skall tillbringa en del av sommaren. En
bra idé är att delta i en Kultur - och Naturvecka. Veckan ger Dig nya
upplevelser i trivsam gemenskap med deltagare från andra lokal-
föreningar. Genom skolans duktiga lärare och andra kunniga personer får
Du kännedom om landskapets natur och kultur - eller kanske Du på nytt
vill uppleva trakten.

HAR FÖLJER ÅRETS FOLKHÖGSKOLEKURSER:

GREBBESTAD (Strömstad) 1 juli - 7 juli
Fjällbacka, Kungshamn, Strömstad
Havets Hus m m

SUNDSGÅRDEN (Helsingborg) 15 juli - 21 juli
Sofiero, Kullabygden, Lund
Österlen m m

HÄRNÖSAND 29 juli - 4 augusti
Länsmuseet Murberget
Höga Kusten-bron
Nordingrå, Sollefteå m m

Vi färdas i en bekväm turistbuss, som under resan tar oss med på utfärder till
olika sevärdheter i landskapet, allt under sakkunnig ledning.

I priset 3.900 kronor för en vecka ingår resa, helpension (eget rum),
entreavgifter och moms.

Om Du vill delta i någon av dessa kurser kontakta

Stockholmsdistriktets kansli tel 08/720 77 30,
som informerar närmare om de olika kurserna och sänder anmälningsblankett.

Välkommen med Din anmälan!
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Fler kurser?
Som framgår av vår tidning har vi inom vår förening många ideellt arbe-
tande medlemmar som leder kurser inom språk, teater och bridge. Lätt-
gymnastik anpassad för oss, promenader. Resor som planeras och arrang-
eras. Jag hoppas att de orkar fortsätta med sina lovvärda insatser.
Dessutom vilket inte framgår av tidningen har det givits och ges tillfälle
för internetanvändare att utveckla sina kunskaper. Några har startat en
litteraturcirkel. Släktforskning har blivit allt populärare och även här sam-
arbetar intresserade.
Vad skulle vi mer kunna göra?
Det finns säkert inom vår förening önskemål om kurser inom många
områden liksom önskemål om samtalsgrupper i något eller några speci-
fika ämnen.
Kom gärna med förslag. Skriv några rader eller ring till expeditionen, 756
38 75, så hör jag av mig eller ring direkt till mig, 630 06 93. Jag har
nummerpresentatör, så om jag inte svarar ser jag vem som ringt och ringer
tillbaka.

Kerstin Mogård

Sommarbridge
Lokal: Ångaren, Näsbypark
Måndag den 11 juni kl 14.30
Kontakta: Paula Lindberg
tel 758 81 12

Lokal: Viggbysalen
Onsdag den 6 juni kl 15.00
Kontakta: Lilian Simm
tel 756 45 79

Lokal: Kometvägen 11, Grindtorp
Onsdag den 6 juni kl 19.00
Kontakta: Majbritt Feuk
tel 768 41 47

Lokal: Kometvägen 11, Grindtorp
Torsdag den 7 juni kl 15.00
Kontakta: Majbritt Feuk
tel. 768 41 47

Vinterbridgen börjar i Viggbysalen
och på Kometvägen vecka 36

Engelska och franska
konversationskurser startar i slu
tet av september.
Se nästa medlemsblad.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg.
Lokal: Kansliet
Eskadervägen 40
Två grupper som tidigare.
GRUPP I: Torsdagar 27 sep,
18 okt, 8 nov och 29 nov.
GRUPP II: Torsdagar 4 okt, 25 okt,
15 nov och 6 dec.
Tid: kl 14.00
Kontakta Paula Lindberg
758 81 12

KURSER/CIRKLAR

Litteraturcirkel
Almqvist, Boye, Bremer, Ferlin, Fogelström,

Moberg, Harry och Moa Martinsson.
Dessa vi läst om och av och nu är Gullberg på gång.

Vi har samlats, berättat, reciterat, även lyssnat till sång.
Fortsättning följer till hösten, det kan du vara viss om.

De tretton/Mary

Är Du intresserad av att delta i litteraturcirkel,
ring Ingegerd Fröberg, tel 756 20 51 eller

Maidi Lingheim, tel 792 40 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

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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Säker trafikmiljö

SPF är en medlemsförening i NTF, som tillsammans med pensionärsorganisatione-
rna startat det riksomfattande projektet ”Äldre oskyddade trafikanter”. Du har
kanske i press och TV sett och hört om denna kampanj.

Syftet är att öka äldres medvetenhet och engagemang kring viktiga
trafiksäkerhetsfrågor och att via opinionsgrupper dels ta till vara äldres erfaren-
het, dels uppnå faktiska förändringar i den fysiska miljön som främjar äldres
trafiksäkerhet som skyddade trafikanter.

Målet är att genomföra kartläggningar av äldres närmiljö för att dels identifiera
säkerhetsrisker, dels få till stånd åtgärder som ökar säkerheten för äldre oskyddade
trafikanter. Väghållaren kommer att på olika sätt påverkas av projektet, dels ge-
nom inventering och problembeskrivning, dels genom förväntningar som pro-
jektet skapar.

Platser och situationer som kan innehålla trafikfällor.
*vid korsningar  *vid enkelriktad gata  *vid parkerade bilar  *där häckar skymmer
sikten  *vid obevakade och vid bevakade övergångsställen  *vid utfart från tom-
ten  *vid busshållplats  *kring servicehuset  *bristande snöröjning och sandning
*för höga trottoarkanter  *håligheter, ojämnheter  *där vägarbete pågår  *vid
järnvägskorsning  *vid gång- och cykelbanor  *där cykelbanan mynnar ut i kör-
banan  *i kurvan med skymd sikt  *på backkrönet  *vid okynnesåkning i bostad-
sområdet  *felparkerade bilar  *för korta intervaller på grön gubbe, svårt att hinna
över  *för hög hastighet.

I fjol bad jag om medlemmarnas hjälp att identifiera ”trafikfällor”. Har du kom-
mit på någon hör av dig till trafiksäkerhetsombudet Nils-Erik Westman, tel 756 28
59. Jarlabanke, Tibbleseniorerna och tre PRO-föreningar hjälps åt att dokumen-
tera kraven gentemot Täby kommun. Aktiviteten skall vara slutförd juni i år.

Nils-Erik Westman

ROMANTIK TROSA STADSHOTELL & SPA

Fira midsommar i en härlig idyll 45 min. från Hornstull.
Börja med att dansa kring midsommarstången på

Hembygdsgården 200 m från hotellet. Efteråt bjuder vi
in er till kaffe med jordgubbstårta och nylanserad Trosa
Punsch i vår trädgård. Midsommardagen bjuder på dans

vid Stensund 3 km från hotellet.
Flanera genom gränder och ner till den livfulla hamnen.

Så varför tveka, boka in några dagar hos oss.

MIDSOMMARP AKET
i dubbelrum 1.495.- person 1 natt

kl. 15.00 incheck på rummen
kaffe och jordgubbstårta & Trosa punsch

Meny bestående av
sill & strömmingsbord till förrätt

stekt gösfilé med gräddkokt sparris & dilltimbal
serveras med svensk färsk potatis

ostar
vaniljparfait med jordgubbar

vinpaket / alt. alkoholfritt
frukostbuffé

Varmt välkommen !

Toni & Kerstin Betschart
med medarbetare

tel. 0156 17070 fax 0156 - 16696
se vår hemsida  www.trosastadshotell.se
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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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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! -

Från Marianne Johansson har  vi
fått följande rader:
Sist jag var över i USA och satt på flyg-
platsen i N.Y. och väntade på avgång
till Sverige, låg det några flygblad på
borden och jag har saxat och fritt över-
satt detta medan jag väntade:

”LIVET BÖRJAR VID 80 !!!!
Jag har strålande nyheter för Dig, de
första 80 åren är de svåraste! Efter fyllda
80 är alla så vänliga och vill hjälpa Dig
med det mesta, t ex bära Din tunga
resväska, stödja Dig både uppför och
nedför trappor etc etc. Skulle Du
glömma Ditt eget namn eller inte
komma ihåg var Du lagt saker och ting,
vilket gör att Du får leta i timmar eller
att Du upprepar något som Du allare-

dan har sagt inte bara en gång utan
kanske 2, 3 ggr, behöver Du inte ur-
säkta Dig, alla förstår,

TY DU HAR JU FYLLT 80 !!!!
När man är i 70-årsåldern däremot,

blir folk lätt uppretade över vad man
säger och gör och kan till och med säga:
”Det märks att Du blivit gammal och
inte hänger med”, men när dom upp-
täcker att Du vid 80 fortfarande är alert
och nyfiken på livet, ja t o m beger Dig
ut på en flygresa och att Du förstår och
känner till både det ena och det andra
- trots åldern - ja, då blir Du förlåten
och t o m beundrad,

TY DU HAR JU FYLLT 80!

Lita på mig, jag vet vad jag talar om
/Nöjd 85-åring”

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

Närhet till bibliotek.
Fri parkering.

Nya öppettider 9 - 21Din ICA-handlare Christer Berg
Tel 08-758 93 13

Evaroma
Aromaterapeutisk massage

Prisexempel: Helkroppsmassage 300:-
Även delbehandlingar

Eva Ponselius
Aromaterapeut

Tel: 08-473 01 22

Aktuella
Pocketresor®Pocketresor®Pocketresor®Pocketresor®Pocketresor®

En dag i Uppsala

15 maj

I Roslagens famn

16 maj, 9 juni

Vår och sommarutflykt

17 maj, 7 juli

Albertus Pictor

19 maj

Slott och herresäten

vid Mälaren

22 maj

Sundborn

26 maj

Wendela Hebbe

30 maj

Robert Wells

Sätra Brunn  2 juni

Real Group

Sätra Brunn 16 juni

Dalhalla

17 juni

Provet

Teater i Södertälje med

Berith Carlberg

fr o m 21 juli

Ljushögtid Sätra Brunn

19 augusti

Teater i Hälleforsnäs

(kommer i augusti)

Järnbäraland  OBS! 1 dag

(kommer i augusti)

Kräftfiske

Pocketresor®Pocketresor®Pocketresor®Pocketresor®Pocketresor®

08-544 726 50

Mörtsjön
- en näraliggande skön idyll

Nordväst om bebyggelsen i Skarp-
äng ligger Mörtsjön. Trots sin ringa
yta (4 ha) är den en ovärderlig pärla.
Man kan gå runt den i motionsspår
eller man kan ströva, kanske hitta
hjortron, som finns norr om den.
Där kan man också finna den säll-
synta sumpviolen, enda växtplatsen
faktiskt i Stockholms län.

Norr om Mörtsjön utbreder sig ett
vackert hagmarksstråk ända till sjön
Fjäturen. Öster och väster om denna
sjös sydspets finns runstenar, som
minner om Jarlabanke.

En ansenlig höjd ligger söder om
sjön och kallas Mörtsjötippen. På
vintern är den en idealisk skidbacke
för de yngre. På Valborgsmässoaf-
ton firas där med stora fyrverkerier.
Tippen består till stor del av Stock-
holms undre värld. Där har nämli-
gen tippats massor av sprängsten
mm från utgrävningarna av Nedre
Norrmalm inför byggandet av Hö-
torgscity.

Eric Jarneberg
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T Ä B Y  K Y R K B Y   NU
- av Kerstin Mogård.

Vi har inte utan stolthet läst om Täby
Kyrkbys anrika historia i Eric Jarnebergs
skrifter. Vad hände med Kyrkbyn? Hur le-
ver man där idag och nu?
   Än står den vackra kyrkan kvar och mål-
ningarna av Albertus Pictor kan beskådas.
Enligt uppgift har prästsonen Ingmar Berg-
man som ung så starkt påverkats av mål-
ningen där riddaren spelar schack med
döden att han i filmen 7:e Inseglet låtit
detta komma till uttryck. Kyrkan är efter-
traktad för bröllop, barndop och begrav-
ningar.

På andra sidan om Vikingavägen i för-
hållande till kyrkan ligger Täby Kyrkbys
centrum och järnvägsstationen. Vikinga-
vägen delar Täby Kyrkby mitt itu och har
med den växande trafiken blivit ett pro-
blem.  En hel del åtgärder har vidtagits.
Föreningen Rädda Kyrkbyn har varit starkt
engagerad. I Täby Kyrkbys centrum finns
det mesta, även vårdcentral och apotek.

Det byggs i Täby Kyrkby. Ett expande-
rande näringslivsområde med småindustri,
kontorslokaler mm visar på en aktiv ut-
veckling med tillförsikt. Det byggs ut för
alla olika boendekategorier, hyresrätt, bo-
stadsrätt och eget boende. De ganska stora
villatomterna har i många fall delats upp
och de nya husen smälter fint in i den
gamla kulturen. Det levs här och nu. Hu-
sen bebos av familjer som bott här i gene-
rationer och nyinflyttade.

Idrottsföreningen Frej med sin fotboll,
bordtennis mm betyder mycket för barn
och ungdom. Sämjan och glädjen finns och
som en vikarierande dam på Apoteket sa
när vi frågade hur hon trivdes här. ”Un-
derbart bra. Många känner varandra man
hälsar och pratar. Det är som att leva i en
småstad”.

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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Juristfirman ANITA MILLER
Jur kand

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

Närhet till Roslagsbanan och buss nr 604, 614, 619 och 691.
Postkontor.

Fri parkering.

Vi finns i Roslags Näsby Centrum
Ytterbystugan
- en oas för hembygdsvänner

Mitt bland höghus och hetsig trafik
står en röd timrad stuga omgiven
av syrener och äppelträd invid Östra
Banvägen och tillfarten till Central-
vägen. Den är byggd på 1790-talet
och minner om det gamla bonde-
samhället.

Tillfartsvägen till Näsby slott bör-
jade från Roslagsvägen strax väster
om järnvägen intill stugan. Där upp-
förde dåvarande slottsherren J A
Mejerfeldt ett torp tillika vaktstuga.
Torparen skulle nämligen vakta in-
farten till slottet, ta emot paket mm.

I mitten av 1800-talet ville F af
Klercker, dåvarande slottsherre,
skänka torpet till skola men det blev
i stället bostad för lärarinnan från
1880. Stugan kallades då Ytterby
Grind.

Vid sekelskiftet var stugan skräd-
deri och bostad för skräddare Dahl-
gren. I samband med att ångkvar-
nen i Roslags-Näsby togs i bruk 1905
byggdes stugan till för mjölnare- och
maskinistfamiljer.

På 1940-talet revs ångkvarnen, fa-
miljerna flyttade därifrån, Täby kom-
mun förvärvade huset och erbjöd
så småningom Täby Hembygdsför-
ening att överta skötseln av det.

Under ledning av byggmästare T
Persson gjordes stugan om till sam-
lingspunkt med ett storrum, kök och
”finrum” på nedre botten. Till en
början var övre botten ett museum.
Från 1982, då museet flyttades till
Rönninge by, är det möblerat med
många vävstolar, till glädje för Täbys
kunniga väverskor bl a i Slöjdgillet.

Eric Jarneberg
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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

När det gamla byggdes för 40 år sedan
var det framsynt och funktionellt. Ser-
vice A och O redan från början. Men
med tiden minskade utbudet av buti-
ker och serviceinrättningar. Täby Cen-
trum och Arninge Centrum drog till sig
kunder. Tyvärr blev det skräpigt och
eftersatt underhåll i vårt affärscentrum.

Näsby Park är attraktivt. I närområdet
bor cirka 8000 människor. Kommuni-
kationerna har förbättrats. Boendemiljö,
skolor och vård har hög kvalitet. Här
byggs nu ytterligare lokaler och ett inne-
torg med butiker. Förväntningarna är
stora nu när HSB och Skanska plane-
rar och bygger. Kommunen har lovat
att förbättra trafikmiljön.

Två bostadsrättsföreningar och HSB
kommer att svara för vårt centrum. Det
ursprungliga Familjehotellet har 188
lägenheter och 24 lokaler och butiker.
Den nya bostadsrättsföreningen kom-
mer att ha 57 lägenheter och några lo-
kaler i det påbyggda SE-bankhuset.

Centrumtorget kommer att byggas in
med cirka 1000 kvm butiker och öppna
ytor. Mot skolans matsal byggs ett övre
kontorsplan på cirka 500 kvm. De gång-
stråk som finns idag kommer att vara
kvar. Fönstren skall kunna öppnas ut
mot friska luften.

På huset utmed Eskadervägen byggs
två nya våningar ovanpå husläkargrup-
pen. Där kommer vårdboende att
kunna erbjudas.

Parkeringsproblemen har varit en stö-
testen vid detaljplaneringen. I nedersta
garaget tillkommer 45p. I övre garaget
tillkommer 35p. Vid skolan tillkommer

N Ä S B Y  P A R K
NYA C E N T R U M
- av Per Nisses

35p och på nuvarande par-keringstorget
tillkommer cirka 25p. Resultatet blir att
cirka 440 parkeringsplatser disponeras
för Näsby Park Nya Centrum.

Det nya 15 våningar höga bostads-
huset kommer att få en ljus puts.
Påbyggnaden på låghuset får platt tak
och horisontella linjer. Fasaderna blir
nya plåtkassetter. Från innetorget öpp-
nas mot en inre korridor. Lanterniner
och fönster skall ge en ljus interiör.

Centralvägen och Djursholmsvägen
byggs om med cirkulationsplats mm.

SEBanken har flyttat till hörnet mot
Eskadervägen. Hudverkstan har flyttat
till Eskadervägen 10. På Håret flyttar
provisoriskt till Hudverkstans gamla
lokaler. BlixtSnabben planeras flytta till
bokhandelns lokal och lämna plats för
en ny in- och utfart till garage och kund-
parkering. Bokhandeln flyttar till fräsch
och rymligare lokal i nya innetorget.

KomKlippet mot arkaden upphör och
lokalen hyrs ut av Familjehotellet till
ny hyresgäst. Vivobutiken byggs ut med
200 kvm på torget. Grönt, fisk, kött och
mejerivaror som hittills och ökad bredd
vad gäller bröd, fryst, färdigmat, pap-
per och tvättmedel. Varuvagnar med
myntlösen  införes. Posten blir kvar.

Apollorestaurangen har flyttat till
arkaden mot järnvägen. Hemtjänsten
finns nu i lokal bakom Handelsbanken.
Träffpunkten Jagaren och dagverksam-
heten disponerar lokaler i centrum.
Montessoriskola, bibliotek, SHBank,
apotek, konditori, heminredning, klä-
der, nyckel- och skoservice etc finns
kvar.

Allmän toalett med skötrum kommer
att finnas. Kanske en vinbutik nu loka-
liseras till Näsby Park Nya Centrum.

En trivsam miljö och mötesplats för-
väntar vi oss.
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JARLABANKEKALENDERN
 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, ansvarig utgivare
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 Kerstin Mogård 630 06 93
Friskvård Lennart Steen 756 54 24
Brevduvor Barbro Norstedt 756 10 23
Rekrytering och annonser Torsten Uggelberg 758 07 92
Bitr. kassör Clas Mårtensson 768 68 96
Revisorer:

Carl-Johan Sidenmark 768 19 98
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
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
Jabadagruppen (datorintresserade) Stig Nohrlander 758 36 82

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

Datum Lokal Aktivitet

14-17/5 Resa
Skagen
Se program sidan 12

22/5
kl 13.30

Ångaren
Väntjänstmöte, deltagare se sidan 3.
Sång till luta, Peder Svan.

31/5
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten

Birger Fröberg visar bilder från Kina-resan

15/6
kl 18.00

Hönshuset
Karby Gård

Räkfest

10/7
kl 09.00

Buss från
Ångaren

Utflykt till Penningby slott
Se sidan 12

4/9
kl 13.30

Ångaren
Väntjänstmöte, deltagare se sidan 3
"En Kvanting träder i salen in"
Sång och musik: Arne Modén.

7/9 Resa
Åland med Framtiden och Viking Line
Se program sidan 5

18/9
kl 13.00

Bibliotekshusets
hörsal

Månadsmöte
Se program sidan 15

23/9
kl 16.00

Stockholms
Cirkus

Musikalen EVITA
Se sidan 12

27/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten

Stig Nohrlander presenterar grammofontimme
från 30- och 40-talen.

2/10
kl 14.00

Allégården
Väntjänstmöte, deltagare se sidan 3
Siv Orrhanse sjunger och berättar

3-4/10
kl 15.30

Siljaterminalen
"Sagan om ringen" på Svenska Teatern i
Helsingfors. Se program sidan 12

11/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten

Mary-Ann Blomberg de Sainz berättar:
"Glimtar från mitt liv som biktmoder bland
fångar i franska Guyana och på Djävulsön".

16/10
kl 13.00

Bibliotekshusets
hörsal

Höstmöte
Mannekänguppvisning

25/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten

Pia Bergström-Hjelt berättar om sin farfar Paul
U.Bergström.

9/11
Lindholmens
gård

Gåsmiddag

http://home.swipnet.se/Jarlabanke/
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