
Nr 5-2002  1

Föreningen grundad 1975

Nr 5/02 Årg.7                      MEDLEMSBLAD                             NOV-JAN

5

Foto: Per Nisses



Nr 5-2002  32  Nr 5-2002

Årsavgiften  2003
skall betalas med bifogat inbetal-
ningskort till pg 84 85 34 - 4
En person 170:-
Två samboende 320:-
Vänmedlem 50:-
Vi påminner om att årsavgiften till
föreningen måste vara betald för att
SPF-försäkringar skall gälla.

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

Veteranringen
Kontaktperson är:
• Monica Höglund

732 64 36, kl 8.00-9.00

Väntjänstmöten
ordnas för speciellt inbjudna från
servicehusen samt funktions-
hindrade medlemmar med följesla-
gare. Se Kalendern
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Ring oss på 08-638 80 80

Välj din egen vård!
Du väljer själv vem som får komma hem till dig. Behöver
du hjälp och stöd i din vardag är det extra viktigt att du
känner dig trygg med vårdpersonalen. Hos HSB Omsorg får
du en egen kontaktperson som förstår vikten av ett person-
ligt bemötande och som sätter kvalitén i centrum.
Boservice
Vi hjälper dig gärna med saker som kan vara svåra att hinna
med som städning, blomvattning, inköp, bona golv, kratta
löv och hämta medicin.

HSB Omsorg
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  Julfest
Den 6 december kl. 17.00 anordnar
Jarlabanke julfest med julbord i
Kommunalhuskällaren.
Julbordet omfattar alla sorters inlagd
sill, gravlax , julskinka, rödkål, Jans-
sons frestelse, köttbullar, potatis,
m.m.  Allt för 180 kr. Öl, vatten, och
snaps kan köpas på platsen till själv-
kostnadspris. Anmäl dig snarast dock
senast den 15 nov. till Ulf Thorén
732 53 08  och sätt in 180 kr på för-
eningens postgirokonto 84 85 34-4.

Gåsmiddag
Det finns fortfarande platser till
Jarlabankes traditionella gåsmiddag på
Lindholmens gård fredagen den 15 no-
vember. Kostnaden är 450 kr och då
ingår buss med avfärd från Ångaren kl
16.00 via Grindtorp och Täby Centrum
och Bergtorpsvägen.  Anmäl dig utan
dröjsmål till Ulf Thorén 732 53 08 och
sätt in 450 kr på föreningens postgiro
84 85 34-4

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - ÅR 2003

Årsmötet 2003 äger rum tisdagen den 18 februari 2003 kl 13.00 i
Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, plan 3
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning mm) kommer att finnas tillgängliga på kansliet fr.o.m. den 4 fe-
bruari 2003.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 februari 2003.

Kära Jarlabankare

Sommaren var varm och varade längre
än vanligt. Trots detta kom hösten som
en kylig överraskning. I dag är det lör-
dag, en gråmulen dag och termome-
tern utanför mitt fönster visar 5 grader
över nollstrecket.

Jag har nyss kommit hem från att ha
handlat i en gårdsbutik på Ljusterö som
har egen tillverkning av getost av olika
slag. Den öppnades för ett par år se-
dan av en familj som omskolade sig till
osttillverkare, köpte Stensviks gård, ett
antal getter och utrustning för tillverk-
ning. Har med mig hårdost, färskost,
fetaost och mesost. Alldeles utmärkta
produkter, alla tillverkade av getmjölk.
Hårdosten tänker jag servera med ho-
nung och fetaosten skall ingå i en gre-
kisk sallad.

Nog om mina helgförehavanden och
över till det som rör oss pensionärer.

Ingen har väl undgått att höra talas
om att vi vid årsskiften går över till ett
nytt pensionssystem. Även vi som re-
dan har pension berörs till viss grad.
Begreppen garantipension och tilläggs-
pension införs.

Garantipension får den som nu en-
dast har folkpension och pensionstill-
skott. Eftersom denna pension i dag är
skattefri och alla pensioner i fortsätt-
ningen skall beskattas måste garanti-
pensionen räknas upp för att täcka den
skatt som skall betalas. Vid uppräk-
ningen antar man att kommunalskat-
ten är 34 kr. I princip skall man få ut
lika mycket som tidigare, litet mera om
kommunalskatten är lägre, lite mindre
om den är högre än 34 kr.

Tilläggspensionen ersätter ATP och
folkpension.

Garantipensionen räknas upp med
inflationen och tilläggspensionen med
ett inkomstindex. Den senare följer
alltså reallöneutvecklingen.

Mer information om pensionerna  fin-
ner Du på sidan 14 i detta nummer.

För dig som inte kom till höstmötet
den 15 oktober vill jag berätta att mö-
tet beslöt, efter kassörens genomgång
av vårt ekonomiska läge, att årsavgif-
ten för 2003 skall vara oförändrad 170
kr för ensamboende, 320 kr för sam-
manboende och 50 kr för vän-
medlemmar. Detta trots att en försiktig
budgetprognos för 2003 slutade på
minus 25 000 kr. En ökning av avgiften
till Stockholmsdistriktet och osäkerhet
om sponsormedel och uteblivna bidrag
är orsaken till detta minus. Hys dock
ingen oro då våra fonderade medel är
tillräckliga och ekonomin totalt sett är
god.

Jag ser fram emot att få träffa många
av er vid de sammankomster som ännu
återstår innan julen står för dörren.

Bertel Thomés föredrag om Austra-
lien vid månadsmötet den 19 novem-
ber blir säkert givande. Du som lyss-
nade till Bertels berättelser om Påskön
och Galapagos i november förra året

håller säkert med om att han är en strå-
lande talare, som har mycket intressanta
upplevelser att delge sina lyssnare.

Rekommenderar också träffarna på
Fregatten den 21 november och den 5
december om vårt vatten respektive
äkta, odlade och imiterade pärlor samt
julmiddagen den 6 december i kommu-
nalhuskällaren.

Till dig som inte har möjlighet att
komma till dessa sammankomster öns-
kar jag redan nu en God Jul och ett
trevligt årsskifte och hoppas att vi ses
vid månadsmötet den 21 januari.

 Mary



Nr 5-2002  76  Nr 5-2002

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

Närhet till bibliotek.
Fri parkering.

Din ICA-handlare Christer Berg

Tel 08-758 93 13
Öppet alla dagar 9 - 21

Valberedningen kallar  !!
Vid årsmötet i februari  utsågs  Birger Fröberg,  Gunnel Lindgren och Stig Nyholm
till valberedning. Som tur är har vi för närvarande många duktiga föreningsmedlem-
mar på förtroendeposterna. Erfarenheterna visar dock att en successiv förnyelse
alltid blir aktuell.
I början av januari måste valberedningen ha ett förslag klart med kommande års
styrelse, revisorer och KPR-ledamöter. Innan dess behöver beredningen tillsam-
mans med den tilltänkta ordföranden klara ut för vilka arbetsuppgifter det be-
hövs nyrekrytering. Sedan ska kandidater vidtalas och informeras om vad upp-
draget innebär. Detta är en procedur som tar tid och under arbetsgången har vi
jul- och nyårshelgerna mm.
Valberedningen uppmanar nu alla föreningsmedlemmar att hjälpa till med nomi-
nering av kandidater. Tänk efter vilka i Din bekantskapskrets som kan vara lämp-
liga på förtroendepost i vår förening, är de inte medlemmar kan de bli det.
Ring med det snaraste Birger Fröberg 756 20 51, Gunnel Lindgren 758 31 99
eller Stig Nyholm 756 22 29 och lämna Ditt förslag.
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RESOR OCH
UTFLYKTER

ADVENTSRESA TILL STRÄNGNÄS
Det finns fortfarande platser kvar, men nu
brinner det i knutarna. Anmälningstiden går
ut den 15 november så det gäller att kasta
sig på telefonen och ringa Paula eller Ber-
til.
   Som tidigare meddelats blir det högmässa
i Strängnäs domkyrka kl 11.00 och därefter
jultallrik på Ulvhälls Herrgård, en mycket
vacker herrgård med anor från 1600-talet,
belägen vid Mälarens strand. Avfärd från
Ångaren 09.00 och Täby Centrum kl 09.10.
Pris 490:-

OBSERVATORIEMUSEET
Drottninggatan 120
Tisdagen den 28 januari kl 13.00 finns nu
möjlighet att få en guidad tur i Stockholms
Observatoriemuseum från 1700-talets
observatoriesal till 1800-talets kupol, ett ast-
ronomiskt observatorium från 1700-talet.
Museet visar astronomernas arbetsmiljö och
deras instrument. Det var även Kungl.
Vetenskapsakademiens allra första egna hus,
där även annan forskning bedrevs.
   Vi träffas utanför, uppe på Observatorie-
kullen, några minuter före kl 13.00  och tar
upp betalningen. Guidningen pågår c:a 1
tim. Priset beror på antalet deltagare, men
kommer att ligga kring 50:-. Anmälan sker
som vanligt till Paula 758 81 12 eller Bertil
732 74 32 senast den 15 januari. Antalet är
begränsat till 30 deltagare.

VÅRRESA
Om allt går enligt beräkningarna kan vi göra
en 3-dagars resa ”I ARNS FOTSPÅR” den 8-
10 april. Vi övernattar på Skara Stadshotell
och gör därifrån utflykter till platserna där
Arn och Birger Jarl vistades på 1100-och
1200 talen.

Bertil Wijk

Ge barnen en bra start.
Börja spara i tid.
Vill du veta mer om hur du kan månadsspara klokt i bankens
kapitalförsäkringar och ge barnen eller barnbarnen en lättare
start i vuxenlivet? Välkommen in till vårt kontor i Täby
Kyrkby eller ring oss på 08-510 197 30, så får du hjälp med
spartips som passar din ekonomi.

Våra öppettider
Måndag – Torsdag 13.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 14.00

Söderköping
Julmarknad

29, 30 november och 1 december

30 november

Norrköping
De Geerhallen

Thank you for the music
ABBA

– a symphonic celebration
3 och 5 april

OD
Vår- och jubileumskonsert med

OD och Sveriges Radios
symfoniorkester

Engsö Julmarknad

 6 april

Den Heliga Birgitta

15 april

Wienerkonsert med bal
5 januari

Wienerkonsert
5 och 6 januari

Utflykt till Vadstena
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Premiär för Jarlabankes musikaliska salong ägde rum måndagen den 21 oktober
kl 18 – 20.30 i kanslilokalen på Eskadervägen 40.

Denna första gång deltog 21 personer: Rita Appelgren, Arne Andersson, Iréne
Andersson, Daisy Bendelius, Siw Bergman, Ulla Bucht, Béatrice Ceyhan, Ingrid
Dahlberg, Barbro Fleege, Magna Hakfors, Marianne Johansson, Gun Knutsson,
Bengt Kyhlstedt, Margareta Lidbrink, Anni Müssbichler, Herbert Müssbichler, Stig
Nohrlander, Inger Stighammar, Tyra Tervell, Anne-Marie Öhman och Rolf Öhman.

De församlade lyssnade till musik av wienklassikerna, Haydn, Mozart, Beetho-
ven och Schubert. Nästan alla kände igen de spelade styckena, men det var
svårare att bestämma kompositör etc.

Rolf Öhman spelade valda delar av en unik inspelning av Beethovens 9:de sym-
foni med Täbys symfoniorkester, bl a de berömda körerna.

Nästa träff i den musikaliska salongen äger rum på samma plats och samma
klockslag, måndagen den 18 november. Lokalen är bokad på kansliets boknings-
lista, Barbro Fleege svarar för nyckeln till kansliet den kvällen (samling kl 17.45
– 18.00), band- och CD-spelaren på kansliet är bokad till den kvällen och temat
för kvällen är RYSK MUSIK.

Alla medlemmar i Jarlabanke är välkomna. Tag gärna med ett band eller en CD-
skiva med rysk musik eller kom bara för att lyssna. Tag med något för eget bruk
att äta och dricka. Kvällen börjar med att vi sitter och äter och dricker och umgås
innan vi vid 19-tiden startar musiken.

Kontaktperson är Stig Nohrlander, 7583682 eller sgn@canit.se

JARLABANKES MUSIKALISKA SALONG

En komplett
bank nära dig!

SEB i Täby Centrum kombinerar en lång tradition med ett modernt
utbud av banktjänster.

På kontoret finns våra duktiga rådgivare som kan hjälpa dig med allt
ifrån bolån, sparande och försäkringslösningar.

Ring för tidsbeställning av fri rådgivning.

Välkommen in!

SEB Täby Centrum 08-758 03 80

Andningsgymnasterna �
Ekmanbuss �
Ella Trädgård �
Fonus ��
Friskis & Svettis �
Föreningssparbanken "
HSB Omsorg 
Jägholm( Fastighetsmäklare Jan )
Kullagränds servicehus �
Kupan ��
Lundvall & Son( Bo �-
Länsförsäkringar Stockholm -
Mellberg( Juristfirman Kjell ��
n´Joy �2
Näsby Park Centrum ��
Pocketresor 6
RingTaxi )
Roslags Näsby Centrum ��
Rösjö Centrum 2
SEBanken ��
Svensk Fastighetsförmedling -
Täby församling �
Täby kommun 2
Täby kyrkby Centrum 6
Täby Park Hotell �
Vivo Näsby Allé �
Öberg( Advokatbyrå Hans ��

Annonsörer

Vykort från Moselresan
St. Goarshausen - Burg Katz und Loreley
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-Gåvoärenden
-Arvsärenden
-Testamenten
-Boutredningar
-Bouppteckningar
-Bodelningar
-Övrig familjerätt
-Fastighetsrätt
-Brottmål

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

Vi har fått förtroendet att arrangera
några resor för SPF Jarlabanke - ett
samarbete vi ser fram emot med glädje!

Vid årsskiftet finns programmet för
2003 med flera nyheter!

Större, färggladare och med flera resor
än någonsin tidigare!

Endagsturer och flerdagarsresor med
buss in- och utrikes.

www.ekmanbuss.se

08-15 95 75

Vid vårt höstmöte den 15

oktober underhöll vissångerskan
Monica Wallstedt. Hon läste bland an-
nat nedanstående dikt av Aina Axels-
son.
Aina föddes den 11 februari 1910. Hon
bodde på Söder i Stockholm och på
sommarnöjet i Ellapark. År 1943 köpte
hon och hennes man en villa i
Näsbypark och Aina arbetade på
Sjökrigsskolan bl a som bibliotikarie.
Så började hon skriva. Dikten som
Monica Wallstedt läste hämtades från
ett litet häfte Dikter från 1987.

KÄRLEK I BRITTSOMMARDAGAR

Jag är sjuttio - Du sjuttiofem,
Håret är glesnat och grånat.
Vad frågar kärleken efter år.
Vad betyder glest och grånat hår
när blickarna mötas i trånad,

Varför jämt orda om ålder,
sia i de år som är kvar,
Varför älta om sjukdom och nödår
och om frågor, på vilka ej fin-
nas svar.

Kärleken är evigt ung,
följer ej gränser och lagar.
En darrig hand smeker fårad kind,
LYCKA i Brittsommardagar.

       Room in New York         Edward Hopper

Vi önskar er alla en
God Jul och

Gott Nytt År!

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
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SPF:s Faktablad

Sveriges Pensionärsförbund ger då och då ut ett informationsblad, Faktablad, som
”syftar till att ge SPF:s medlemmar saklig information i för pensionärer aktuella
frågor”. Faktabladen finns tillgängliga på Jarlabankes expedition där intresserade
kan ta del av dessa eller få en kopia. På Internet kan man också nå Faktabladen via
Förbundets webbsida. Hittills har det kommit ut femton Faktablad, varav fyra nya
för hösten. De olika Faktabladen behandlar följande frågor:

1. Överklagande av kommunala beslut, Förvaltningsbesvär, Laglighets-
prövning, Domstolstrots och lagtrots (november 2000)

2. Valfrihet och vårdköer (november 2000)
3. Färdtjänsten (november 2000)
4. Tandvårdsstöd (mars 2001)
5. Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården (mars 2001)
6. Ny lag om ”Bostadstillägg för pensionärer” (december 2001)
7. Pensionsberäkning för åren 2000, 2001 och 2002 (december 2001)
8. Ändringar i fastighetsskatten, förmögenhetsskatten samt skattereduktion

och grundavdrag (december 2001)
9. Avgifter i äldreomsorgen (april 2002)

10. Förändringar inom Posten (maj 2002)
11. Läkemedelsförmånerna (maj 2002)
12. Förbättrat tandvårdsstöd (september 2002)
13. Våld mot äldre (september 2002)
14. Anhörigvård (oktober 2002)
15. Gratis vaccination mot influensa (oktober 2002)

Sammanställt av Stig Lundqvist

Vad händer med pensionerna vid årsskiftet?

Vid nyår ändras pensionssystemet.
Den allmänna pensionen införs successivt.
Födda 1937 eller tidigare omfattas inte av den allmänna pensionen. Vissa omräk-
ningar måste dock ske för att passa in i det nya systemet (se nedan).
Födda 1937 – 1953 får pension dels från gamla (ATP/folkpension) dels från den all-
männa pensionen. Successiv infasning.
Födda 1953 och senare omfattas helt av den allmänna pensionen.
Hörnstenar i denna
- Livsinkomsten till grund för pensionen
- Grundtrygghet i form av garantipension

- Koppling till landets ekonomiska tillväxt
- Rörlig pensionsålder från 61 år
- Tid med små barn, värnplikt och högre studier är pensionsgrundande
- Premiepensionen
BTP – bostadstillägg för pensionärer - finns kvar.
Ett äldreförsörjningsstöd införs, en socialförsäkringsförmån som till största delen
kommer att utgå till äldre invandrare.

För personer födda 1937 och tidigare gäller följande:
Folkpension och pensionstillskott byter namn till garantipension.
   Det särskilda grundavdraget försvinner. I dag är denna pension skattefri om man
inte har andra inkomster och man behöver inte deklarera. Garantipensionen blir skat-
tepliktig och kommer därför att räknas upp för att täcka den kommunalskatt som
skall betalas. Även Du som endast har garantipension måste deklarera.
   Garantipension följer prisbasbeloppet och därmed inflationen. Enligt SPFs beräk-
ningar blir garantipensionen inkl skatt för år 2003: 84 202 kr/år för ogift och 75 015
kr/år för gift. Vid beräkningen har kommunalskatten satts till 34 kr, vilket också görs
för alla oavsett aktuell kommunalskatt.
   Du som bor i en kommun med 34 kr i skatt få då ut 5 132 kr/månad om du är ogift,
4 569 kr/månad om du är gift. Är skatten i kommunen lägre får du behålla litet mera.
Är den högre får du behålla mindre.
ATP och folkpension byter namn till Tilläggspension
Den är som tidigare skattepliktig och följer reallöneutvecklingen, räknas om med ett
följsamhetsindex. Detta skedde redan i år för ATP- delen.

Var hittar Du mera information?
- Försäkringskassan sänder information om det nya pensionssystemet under hösten.
- I november kommer en blankett för ansökan om bostadstillägg. Måste sökas på nytt
före nyår även av den som redan har tillägg annars upphör det den sista juni.
- I december/början av januari får vi besked om den nya omräknade pensionen före
skatt.
- I januari kommer ett insättningsbevis. Där framgår också vilken skatt som kommer
att dras.
- Försäkringskassan betalar ut garantipensionen och tilläggspensionen den 18 eller 19
i varje månad.
- Pensioner från Alecta, AMF, Folksam, Skandia etc betalas ut av respektive företag.
Statspensioner och kommunalpensioner kommer från SPV och KPA.
- I Veteranposten nr 7 oktober skrev Olle Johansson ”Nu klarnar det om pensionerna”
och han lovade återkomma om bostadstillägget i kommande nummer.

Sammanställt av Mary Nordensvan
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Öppettider
Må, On 06:45-22:00
Ti, To 09:00-22:00
Fr 06:45-20:00
Lö 08:30-17:00
Sö 08:30-19:30

Täby Basket behöver hjälp av pen-
sionärer vid turneringen 2, 3 och 4
januari 2003, att breda smörgåsar eller
sälja godis, läsk mm i ”kiosk” i Täby
skolor.
Vi har gjort det i flera år och tycker det
är roligt, fortsätter med det.

Britta och Moana
Ring 758 87 65 Kjell Karlgren, vardagar
kl 10-16.

SKRATT GÖR HELA KROPPEN GLAD!

Hundra skrattövningar sägs motsvara 30 minuters gymnastik energimässigt!
Här är ett urval av allt som händer i kroppen när Du skrattar:

- Blodcirkulationen och pulsen ökar
- Högt blodtryck sänks
- Smärta lindras och stresshormoner försvagas
- Höger hjärnhalva, och därmed kreativt tänkande, stimuleras
- Inre och yttre muskler tränas, liksom lungkapaciteten.

/Marianne J-n

FRISKVÅRD

Respektive ledare informerar om och
tar emot deltagaravgifter i förekom-
mande fall.

Jarladansarna
Kom och pröva med oss på Ångaren
på måndagar kl. 10.00 - 12.00.
Att dansa är nyttigt både för kroppen
och knoppen! Vi lär oss internationella
danser från när och fjärran. Vals, tango,
polka, hambo, schottis, contradans och
LineDance. Plats finns för fler medlem-
mar. Ring för mer upplysning till
Toto Granath, 756 42 97

Square Dance
Dansen fortsätter på Kvarntorpsgården
på torsdagar.
Ring för vidare upplysningar till
Birgitta Larsson, 756 45 14
Per Jödahl, 756 23 25

Gymnastik
Gymnastiken fortsätter på Ångaren
tisdagsmorgnar med två grupper som
tidigare. Sista gången den 10 decem-
ber och börjar igen tisdagen den 21 ja-
nuari 2003. För information ring Mari-
anne Johansson, 756 28 05.

Vattengymnastik
Vattengymnastiken i Tibblebadet till-
sammans med TibbleSeniorerna fortsät-
ter under hösten. Vi träffas på fredags-
förmiddagar kl 11 och tränar både
styrka och kondition med belastade och
avlastande rörelser. Var och en jobbar
efter sin egen förmåga till glad musik.
Passar både kvinnor och män. Sista
träffen för terminen blir den 6 decem-
ber.

För information om vårterminen ring
Tibblebadets reception, 768 98 09 eller
Birgit Carnby, ledare och sjukgymnast,
510 134 44.

Promenader
Måndagar och onsdagar promenerar vi
tillsammans med TibbleSeniorerna.
För information, ring Gertrud Hellberg,
tel. 756 19 35.

Stavgång
Vårens enkät visar på ett stort intresse
för stavgång. För information om tider
vid Ensta krog, ring Lennart Steen, 756
54 24.

Hjärt- och lungräddning
Onsdagen den 27 november kl 9.30 -
12.30 anordnas höstens andra kurs i
Grindtorp.
För information och anmälan ring Len-
nart Steen, 756 54 24.

Bowling
I Bowlinghallen i Tibble kan de
bowlingintresserade boka tid och spela
tillsammans från hösten. Med pensio-
närsrabatt kostar det för närvarande
cirka 50 kr.
För information ring Dagmar von
Walden Laing, 758 30 22.

Vår serviceinriktade personal bjuder in dig på en guidad tur genom vår inspirerande
träningsanläggning, där träning och hälsa förenas med harmoni och balans.
Upplev nJoy. Välkommen!

Vi har rabattpris för dig, ring oss för mer information.
Tel: 08-7688860
Du hittar oss på Pentavägen 1, Täby
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Buss 604, 614 eller 619  till Grindtorps
Södra. Gå från hållplatsen på hussidan
av Grindtorpsvägen, nedför backen och
följ vägen till höger in i huset. Inne i
huset finns entrédörren mitt emot fri-
sersalongen.

ENKÄT
angående en trafiksäker miljö

I förra numret av Medlemsbladet skrev jag att ”Information kommer”, men det
har tagit stopp. Det gjorde så den 10 september i en kort men mycket brant
backe på Skogsvägen i Lahäll. Där  blev jag tvungen att kliva av min cykel för att
gå uppför backen. På något sätt drullade jag till det, ramlade över cykeln och ner
i backen varvid höger lårben slogs av och jag var obruklig. Mitt cykelhjälms-
försedda huvud klarade sig från markkontakt och jag fick aldrig möjlighet att få
en egen bedömning av värdet av detta skydd.

Vad hade jag nu i denna backe att göra? Jo jag hade cyklat i väg för att kolla några
av enkätsvaren och att få en bild av påtalade trafikfällor. Jag hoppas nu få hjälp
av trafiksäkerhetsombuden i Tibbleseniorerna och PRO att fullfölja ”enkätarbetet”.
Det gäller  att få kommunens ansvarige intresserad av pensionärernas synpunk-
ter.

Som SPF Jarlabankes trafiksäkerhetsombud har jag nu lagt cykeln ”på hyllan”. Bil
kör jag i dagsljus och bra väder. Går gör jag f n med hjälp av kryckor.
Som trafiksäkerhetsombud är det inspirerande att arbeta med skadeförebyggande
åtgärder även om man aldrig vet vilka olyckor och skador som medlemmarna
sluppit. Använder man skydd som reflexer, cykelhjälm, bilbälte, broddar, uppträ-
der vettigt i trafiken och tar man bort trafikfällor måste detta göra trafikmiljön
säkrare, speciellt för oss ”sköra pensionärer.”

Nu behöver vi i SPF Jarlabanke fr o m nästa verksamhetsår ett nytt trafiksäkerhet-
sombud. Du som är intresserad kontakta vår ordförande Mary Nordensvan. Vill
Du veta mer om trafiksäkerhetsarbete tag kontakt med Nils-Erik Westman, tel 756
28 59. SPF:s Stockholmsdistrikt och NTF svarar för att trafiksäkerhetsombuden får
information, material och utbildning.

Nils-Erik Westman

De första två träffarna ägde rum 25 sep-
tember och 31 oktober kl 14-16.
För information om den tredje träffen
ring Dagmar von Walden Laing, 758 30
22.

Sammanställt av Dagmar von Walden Laing

forts.
KURSER/CIRKLAR

Respektive ledare informerar om och
tar emot deltagaravgifter i förekom-
mande fall.

Engelsk Konversation 1
Tisdagar kl 10.30-12.00 på föreningens
kansli, Eskadervägen 40.
Ledare: Barbro Fleege 756 68 55
Höstens kurs startade den 3 septem-
ber.

Fransk Konversation
Onsdagar kl 9.30-11.00
Ledare: Gunilla Thermenius, 756 03 93
Höstens kurs startade den 25 septem-
ber.
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen
20

Litteraturcirkel I
Höstens sista träff äger rum tisdagen
den 10 december kl. 14 - 16.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För upplysningar angående vårens träf-
far kontakta
Ingegerd Fröberg 756 20 51 eller
Maidi Lingheim 792 40 12

Litteraturcirkel II
Höstens cirkel möts en måndag i må-
naden kl 10.00.
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen
20.
För information om vårterminen kon-
takta Per Jödahl 756 23 25 eller
Monica Höglund 732 64 36

Teaterkunskap:
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Grupp I  torsdag 14 november, 5 de-

cember, 30 januari, 20 februari, 20 mars
och 10 april.
Grupp II torsdag  21 november, 12 de-
cember, 6 februari, 27 februari, 27 mars
och 24 april.
Kontakta Paula Lindberg, 758 81 12.

Vinprovning
Lokal: Föreningens kansli, Eskader-
vägen 40
Kostnaden beräknas uppgå till c:a 100
kr per tillfälle.
Var och en tar med sig 3 vinglas.
Höstens sista träff blir tisdagen den 26
november kl 17-19.
Information om vårterminen lämnas av
Irene Andersson, 758 08 35 eller
Anne-Marie Rosell, 758 20 82.

Lär känna ditt land/Uppland
Vi fortsätter vår serie om sällsamheter
med Uppland. Cirkeln möts sedan den
7 oktober på måndagar kl 14.00.
Återstående träffar är 18/11, 2/12 och
16/12.
För mer information, kontakta
Annagreta Hansson, 758 07 31

Intresserad av jazz?
I samarbete med bostadsrättsförening-
arna Jupiter och Venus arrangeras öp-
pet hus i Grindtorp tre onsdagar under
hösten. Birgitta Wikander som tidigare
i många år var ordförande i Jazzklubb
Nordost (JANO) berättar om jazzen och
dess historia. Olika stilar och epoker
illustreras med hjälp av CD-skivor.
Dryck med tilltugg serveras till låg kost-
nad.
Lokal: Grindtorpssalen, i souterräng-
våningen under Meteorvägen 12-14.
                               forts nästa sida
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MÅNADSMÖTEN OCH TRÄFFAR

MÅNADSMÖTEN
Tisdagen den 19 november kl13.00
Bertel Thomé visar bilder och berättar
reseminnen från Australien. Vi träffas i
bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14,
plan 3 (hiss finns). Även vårens möten
kommer att äga rum där och som tidi-
gare  kommer kaffe och hembakta bul-
lar att serveras.

Tisdagen den 21 januari kl 13.00
träffas vi åter i hörsalen för att lyssna
till Pär Sörman där han gör en enmans-
show om Evert Taube. Ni som tidigare
lyssnat när Pär tolkat såväl Nils Ferlin
som Dan Andersson minns säkert att
han berättar, sjunger och spelar gitarr,
munspel och concertinadragspel på all-
deles förträffligt sätt.

Tisdagen den 18 februari kl 13.00
har vi årsmöte i hörsalen. Före
årsmötesförhandlingarna kommer vis-
sångaren och skådespelaren Roberto
Gonzalez att underhålla. Han sjunger
Carl Mikael Bellman på såväl franska
som svenska. Den som har tillgång till
internet kan  läsa om Roberto på adres-
sen http://www.robertogonzalez.se.
Föreningen bjuder på kaffe och bullar.
Se även kallelse till årsmöte sid 5.

Tisdagen den 18 mars kl 13.00
träffas vi åter i hörsalen för att lyssna
till Karin Söder, en känd Täbyprofil.
Mer om detta i nästa nummer.
Ansvarig Ulf Thorén,  732 53 08,
e-post ulf.thoren@bredband.net

TRÄFFAR
Torsdagsträffar
Av höstens träffar i Kvartersgården,

Fregattvägen 3, Näsbypark återstår nu
två, den 21 november och den 5 de-
cember.
Vårens program börjar den 16 januari
och då med ett musikprogram av pro-
fessor Hans Åstrand.
Vera Häggsäter skulle i januari 2002 ha
berättat om ”Brunnsdrickning – nytta
och nöje” men hennes koncept var på
villovägar och hon ersatte detta med
ett trevligt program om Enköpingsdok-
torn – Ernst Westerlund. Nu har kon-
ceptet kommit till rätta , varför Vera åter-
kommer till oss den 13 mars.
Alla träffarna inleds med kaffe och dopp
och avslutas med någon programpunkt
Se vidare Jarlabankekalendern på näst
sista sidan.
Ansvarig: Marianne Johansson 756 28
05.

Handarbetsträffar
Träffarna fortsätter på vårt kansli,
Eskadervägen 40 fredagar kl 11 - 14.
Ansvarig: Anne-Marie Ekman-Engdahl,
753 66 37

ANDNINGSGYMNASTERNA CF AB
NICOLA DANDENELL

Leg. sjukgymnast
(Ansluten till försäkringskassan)

Specialiteter:
- Andningsvård

-Neurologi
Träffas efter överenskommelse

Tel. 08-27 96 72
070-755 31 43

Det lider mot
juletider.

Vi öppnar snart dörrarna för vårt
julbord.

Ring och boka bord hos oss på:
08-506 483 00
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Utdrag från kommunens hemsida: Utdrag från kommunens hemsida:
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SKALL NI SÄLJA I TÄBY?
RING OSS FÖR EN FRI VÄRDERING.

- JAN JÄGHOLM AB -
DET PERSONLIGA  FÖRETAGET MED

DE STORA RESURSERNA I TÄBY!

VI BJUDER MEDLEMMAR I JARLABANKE OCH
TIBBLE-SENIORERNA VILKA SÄLJER SITT HUS

GENOM OSS PÅ EN FRI FLYTTSTÄDNING!

VI HJÄLPER ÄVEN TILL MED ER
DEKLARATION AV FÖRSÄLJNINGEN.

Hemsida: www.jagholm.se

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

Berätta att ni läst annonsen i vår tidning!

Öppet: Måndag-Fredag 9 - 18
Lördag 9 - 16

Söndag 10 - 16

Handelsträdgården i Ella AB
Ellagårdsvägen 40, 187 45 TÄBY

Tel. 08-792 29 20 • Fax 08-768 38 50

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
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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 Grindtorp, Ella, Skarpäng, Roslags-Näsby, Näsbydal  tel. 76814 65

Omr.2 Kyrkbyn, Ensta, Vallatorp, Gribbylund, Hägernäs och Viggbyholm.
           tel. 58754173

Omr.3 Näsby Park, Lahäll, Fregatten, Norskogen, Eskadervägen,
 Kryssarvägen tel. 756 85 75

Omr.4 Storstugan, Åkerbyvägen, Gustav Bergs väg, Värmevägen,
 Marknadsvägen och Biblioteksgången tel. 58754197

Omr.5 Kvälls- och nattpatrullen samt Trygghetslarmet tel. 7582763

För att få hemtjänst kontakta kommunens äldre- och handikappenhet.
 tel. 7689000

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

Närhet till post, bibliotek, apotek och kyrka.
Bra parkeringsutrymmen.

TEATERHÖGSKOLAN
HÖGKLASSIG TEATER UTAN KOSTNAD!

Teaterhögskolan i Stockholm och dess skådespelarutbildning brukar i slutet av
varje termin ge ett par olika föreställningar med skolans elever. Föreställningarna,
som kallas ”Slutproduktioner” är i allmänhet av mycket hög klass. Och kanske bäst
av allt, biljetterna är gratis! Det går att beställa biljetter per telefon och dessa skall
sedan vanligen hämtas senast en halvtimme före föreställningens början. Närmare
besked får man då man beställer biljetterna.

KVARTETT
av Heiner Müller

Premiär lördagen den 9 november kl.19.00
Speldagar: 11,12,13,17,18,19,20,22,23,24,25,28,29 november

samt 1,2,3,4,7,8,9,10 december
Alla dagar kl.19.00

Biljetter fr.o.m.1 november på tel.08-556 09 300 vardagar 10-12 och 13-16

 CANCERBALKONGEN
av Marianne Goldman

Premiär lördagen den 30 november kl.19.00
Speldagar: 1,2,3,7,8,9,10,13,14,15,16,19,20,21,22 december

Alla dagar kl.19.00
Biljetter fr.o.m. 18 november på tel.08-556 09 300 vardagar 10-12 och 13-16

TEATERHÖGSKOLAN i STOCKHOLM ligger på Allhelgonagatan 4 (Södemalm).
Skolan har sina lokaler i f. d. Katarina Real. Entrén till skolan ligger inne på skol-
gården.

Enklast åker man dit med T-banan till Skanstull och går sedan upp vid den
norra uppgången (Allhelgonagatan). Därefter går man uppför trapporna precis
bredvid tunnelbaneuppgången.

Med bil åker man Ringvägen till Grindsgatan där man sedan svänger in. Däref-
ter till höger upp på Blekingegatan. Vid kyrkan till höger och sedan till vänster på
Allhelgonagatan.

Stig Lundqvist

SLUTPRODUKTIONER HÖSTEN 2002
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Vi finns i Roslags Näsby Centrum

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.

KUPAN
Mötesplats, café och butik i Röda Korsets

regi.

Kupan är en mötesplats med café och butik där vi säljer
varor som skänkts till försäljning t.ex. kläder, möbler,

porslin, böcker etc.

Här kan man hitta fina presenter till ett bra pris!
Vi finns i Näsbypark centrum, Eskadervägen 8, 1 tr.

(ingång Familjehotellet) i Täby.
Kupan är öppen tisdag 10.00 – 19.00, onsdag – fredag

10.00 – 17.00 och lördag 11.00 – 14.00 .
Föreståndare för Kupan är Anne Allerstrand tfn 756 20 60

Vi tar tacksamt emot fler saker.
Om du har saker som du vill skänka eller om dina vänner
och bekanta har något de inte behöver, lämna då in det till
Kupan, Röda Korset eller kontakta oss för avhämtning.

Allt arbete sker ideellt i Röda Korset. Ring om du är
intresserad att hjälpa oss med arbetet i Kupan.

Välkommen att både handla och lämna in!
Styrelsen för Röda Korset, Täbykretsen.
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Advokat Advokatbyrån Jürgen Koch 756 23 43
Apotek Apoteket Skeppet 756 51 51
Bank Handelsbanken 756 73 80

SEB 756 03 70
Bibliotek Biblioteket Näsbypark 630 27 80
Blomsterhandel Näsby Parks Blomsterhandel 756 33 21
Bokhandel, kontorsmtrl Näsby Parks Bokhandel 756 36 30
Dagligvaror, Livsmedel Vivo SABIS 756 32 45
Dammode Intermezzo Boutique 756 92 42
Fastighetsmäklare Fastighetsbyrån B-M Koch 756 95 19

Kerstin Nordström Fastighets KB 756 30 32
Skandia Mäklarna 756 20 15

Frisör På Håret 756 33 20
Theoklippet 756 35 22

Hud, fot- och kroppsvård A-L Massage & Friskvård 756 45 11
Hudverkstan 756 76 54
Näsbyparks Fotvårdsklinik 756 18 11

Inredning, presenter Lords Inredningar 756 91 92
PiJa´s Country House 756 77 65

Konditori Parkkonditoriet 756 41 00
Läkare Näsby Parks Husläkarmottagning 544 409 20
Montessoriskola Montessoripärlan 732 89 30
Optiker Näsby Park Optik 756 38 60
Post Posten Näsbypark 756 05 39
Pressbyrå Pressbyrån Näsbypark 756 43 25
Restaurang Restaurang Jagaren 732 04 11
Röda Korset Kupan 756 20 60
Sjukgymnastik och friskvård Ny Fysic Center 756 41 35

Eva Mårder 756 54 47
Skomakeri & NyckelserviceNäsby Park Sko o Nyckelservice 756 89 92
Tandläkare Folktandvården 756 71 40

Marianne Hogstrand 756 43 73
Christina Lindgren, M. Barholm 756 38 80

Tvätt och Skrädderi Näsby Parks Kemtvätt o Skrädderi 756 32 62

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

Näsby Park Centrum

Seniormotion med Friskis&Svettis Täby
i anrika Slottshallen intill Näsby Slott,
Djursholmsvägen 30 i Näsby Park.
Välkommen att prova på Seniorjympa,
styrketräning och spinncykling

Telefon 753 03 06
Öppet måndag-torsdag 09.00-21.00

fredag 09.00-17.30
lördag 09.00-13.00
söndag 16.00-20.00

När Holland under vatten stod,
och tusentals bataver dränktes;
jag tillstår, över allt då tänktes;
att världen icke var så god;
men som uti en allmän flod
ej hela jorden nedersänktes;

och efter några mulna dar
sig vågorna tillbaka drogo;
bataverna strax världen togo
för lycklig, som hon fordom var;
ej de bataverne, som dogo,
men endast de, som levde kvar.

Ur Posidippi sista svar till sina granskare

Skaldestycken (1796)
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JARLABANKEKALENDERN
Datum Lokal Aktivitet

�)/�� Buss från Ångaren
kl �-?��

Gåsmiddag på Lindholmens gård?
Se sidan )?

�6/��
kl ��?��

Bibliotekshusets
hörsal

MMMMåååånnnnaaaaddddssssmmmmöööötttteeee?
Bertel Thomé visar bilder och berättar
reseminnen från Australien? Se sidan �?

�/��
kl ��?��

Kvartersgården
Fregattvägen �

"Var kommer vattnet ifrån och vad kostar det"?
Kjell Röstlund från VABsektionen i Täby kommun
berättar?

"/�
kl �?)�

Observatoriekullen
Stockholm

Guidad tur i Observatoriemuseet?
Se sidan 6

-/��
kl ��?�� Ångaren Väntjänstmöte( deltagare se sidan �?

�/� Bussresa Adventsresa till Strängnäs? Se sidan 6?

�/�
kl ��?�� Broby Gård Väntjänstmöte( deltagare se sidan �?

)/�
kl ��?��

Kvartersgården
Fregattvägen �

"Äkta( odlade och imiterade pärlor"? Ojars
Ziemilis( geolog och gemmolog berättar?

-/�
kl �2?��

KommunalhusB
källaren

Julfest?
Se sidan )

�-/�
kl ��?��

Kvartersgården
Fregattvägen �

Professor Hans Åstrand framträder igen hos oss
under rubriken "Om symfonier och
symfoniorkestrar"?

�/�
kl ��?��

Bibliotekshusets
hörsal

MMMMåååånnnnaaaaddddssssmmmmöööötttteeee? Per Sörman gör en enmansshow om
Evert Taube? Se sidan �?

��/�
kl ��?��

Kvartersgården
Fregattvägen �

Kaj Kalholm berättar om "Radio Nord B
Fribytaren på Östersjön"?

��/
kl��?��

Kvartersgården
Fregattvägen � Ove Engström sjunger och spelar gitarr?

�"/
kl ��?��

Bibliotekshusets
hörsal

ÅÅÅÅrrrrssssmmmmöööötttteeee? Före årsmötesförhandlingarna kommer
vissångaren och skådespelaren Roberto Gonzales
att underhålla? Se sidan �?

2/
kl ��?��

Kvartersgården
Fregattvägen �

Boel Edbohm från Täby kommun talar om
"Äldreomsorg"?

��/�
kl ��?��

Kvartersgården
Fregattvägen �

Vera Häggsäter berättar: "Brunnsdrickning B
nytta och nöje? Glimtar från svenska
hälsobrunnar"?

STYRELSEN
Ordförande och Ansvarig utgivare
samt Informationsansvarig Mary Nordensvan 510 508 17
Vice ordförande samt
Resor, Syn, Hörsel och Begravning Bertil Wijk 732 74 32
Kassör samt Försäkringar Clas Mårtensson 768 68 96
Sekreterare Stig Lundqvist 732 74 41
Medlemssekreterare samt Rekrytering Anne-Marie Rosell 758 20 82
Väntjänstansvarig Annagreta Hansson 758 07 31
Utskick, ”Brevduvor” Berit Flenstad 758 18 27
Annonser och Sponsring Nils Göran Ramberg 758 18 37
Klubbmästare samt Program Ulf Thorén 732 53 08
Friskvård och Utbildning Dagmar v.Walden Laing 758 30 22
Bitr. Klubbmästare/Rekrytering Gullan Forsman 756 29 21
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

VALBEREDNINGEN
Sammankallande Birger Fröberg 756 20 51

Gunnel Lindgren 758 31 99
Stig Nyholm 756 22 29

FUNKTIONÄRER
Bridge, Språkkurser mm Se under ”Kurser/Cirklar”
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 Nyholm 756 22 29
Handarbetsträffar                                   Ann-Marie Ekman-

Engdahl 753 66 37
Torsdagsträffar på Fregatten Marianne Johansson 756 28 05
Anhörig 300 – Representant Maidi Lingheim 792 40 12

 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
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       Fri värdering
     Vi kvalitetssäkrar affären

     Förutsättningen för en framgångsrik affär är att köpare och säljare är överens även efteråt.
     Genom vår kvalitetssäkran och uppföljning har vi lyckats att sätta detta i fokus. Alla förmedlade
     hus och lägenheter har ett skriftligt protokoll undertecknat av säljare och köpare.

     Täby, Danderyd, Vallentuna telefon...............08-792 02 00
     Åkersberga, Vaxholm telefon.......................08-544 00 255
     Norrtälje, Roslagen telefon.............................0176-570 50

     Hemsida: www.bolundvall.se    E-post: info@bolundvall.se


