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Kom till årsmötet den 18 februari kl 13 !

Roberto Gonzalez sjunger Bellman
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ÅRSMÖTET - PÅMINNELSE

Årsmötet 2003 äger rum tisdagen den 18 februari kl 13:00 i Bibliotekshusets
hörsal, Attundafältet 14, plan 3.
Årsmöteshandlingar, (föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning mm) kommer att delas ut på årsmötet men finns också tillgäng-
liga på kansliet om någon önskar ta del av handlingarna före mötet.
Den formella kallelsen till årsmötet var införd i Medlemsbladet nr 5/2002

Täby 2002-12-17

SPF Jarlabanke i Täby

Motion till årsmötet 2003 med förslag
att pröva möjligheten till en SPF-fören-
ing i Täby

I Täby finns nu två SPF-föreningar.
Blivande och nuvarande medlemmar
bor i Roslags Näsby, Ella gård,   Kyrk-
byn,   Hägernäs,   Näsby Park,  Grind-
torp,   Åkerbyvägen etc.  Det finns inte
någon logisk fördelning på de två för-
eningarna med hänsyn till boende-
område. Detta innebär att bägge för-
eningarna har medlemmar inom alla de-
lar av kommunen.

För många blivande SPF-medlemmar
är det svårt att veta vilken förening de
ska välja.  Till föreningarnas kanslier
ställs ofta frågan om vad det är för skill-
nad mellan de två. Många löser frågan
på så sätt att de är medlem i en fören-
ing och ”Vänmedlem” i den andra.

Numera ger de två föreningarna
också ut var sitt medlemsblad fem
gånger om året.  Annonsintäkterna ger

viktiga inkomster. Ibland kan det dock
vara svårt att förklara för annonsöre-
rna  varför de bör köpa annonsplats i
två SPF-medlemsblad.

Redan nu finns inom många områ-
den ett väl utvecklat samarbete mellan
de två föreningarna. Förmodligen vore
det för kommande generationer av SPF
medlemmar en stor förenkling om det
inom Täby bara finns en enda SPF-för-
ening.

Med hänvisning till ovanstående fö-
reslår jag

   att årsmötet 2003 uppdrar åt sty-
relsen att utreda möjligheterna att bilda
en SPF-förening inom vår kommun och

   att styrelsen vid årsmötet 2004 re-
dovisar hur uppdraget handlagts.

Birger Fröberg,
medlem i SPF Jarlabanke i Täby

MOTION TILL ÅRSMÖTET

Nedanstående motion har inkommit till styrelsen inför årsmötet 2003.
Styrelsen behandlade motionen vid styrelsemötet den 13 januari och beslutade
då att föreslå att årsmötet antar motionen i sin helhet.

Kära Jarlabankare
Ett gott nytt år eller kanske jag borde
önska Er en god fortsättning på det nya
året för när Ni läser detta har det gått
över en månad sedan 2003 kom med
bitande kyla. Många är de som klagat
inte bara på kylan utomhus utan även
på att temperaturen inomhus varit låg,
ibland orsakad av frusna ledningar och
vattenläckage. Vad som förvånar är att
snön och kylan varje år tycks komma
som något helt oväntat för många. Jag
frågar mig om det inte är möjligt att
dimensionera värmesystem i fastighe-
ter och konstruera tåg etc så att de kla-
rar kylan och snön. Kanske är det inte
en fråga om att kunna utan om pengar.
   Styrelsen har upplevt ett år med både
glädjeämnen och bekymmer. Till det
förra räknar vi de fina, ideella insatser
som gjorts av våra funktionärer, kurs-
och cirkelledare, brevduvor, aktiva
inom väntjänsten och vid torsdags-
träffarna. Nya aktiviteter var landskaps-
cirklarna, cirkel i vinprovning och i
jazzkunskap.

Väntjänstträffarna har utvidgats till att
även omfatta boende på Broby gård.

Medlemsavgiften har kunnat hållas
oförändrad tack vare våra sponsorer
och annonsörer i Medlemsbladet.

Till bekymren hör att styrelsen upp-
lever att månadsmötena tycks locka ett
minskande antal deltagare och har för-
sökt att finna orsaken till detta. Är det
valet av lokal, förtäring, program, en
kombination av dessa eller rent av nå-
got helt annat. Ring gärna till mig eller
någon annan i styrelsen och lämna dina
synpunkter.

Förra året avslutades ju med julbord
i kommunalhuskällaren. En händelse
som manar till efterföljd. Maten var ut-
märkt och alla deltagare bidrog till en
gemytlig och härlig stämning (se bil-
der på sidan 28).

Det nya året inledde vi med träffar
på kansliet för medlemmar som tillkom-
mit under det gångna året. De fick in-
formation om våra aktiviteter och fick
lära känna varandra, våra valberedare
och  oss i styrelsen.

Trots svårt väglag kom 38 personer
till en träff i Näsbyparkkyrkan den 15
januari. Det var Stig Nohrlander som
även i år arrangerade en träff för
Jarlabankes pionjärer och seniorer (f d
styrelseledamöter och funktionärer). Jag
hade förmånen att få delta i denna träff,
som var mycket uppskattad av de när-
varande. Tyvärr saknades flera för sina
fina insatser kända f d styrelseleda-
möter, som avlidit sedan förra mötet.

Britta Uggla, ordförande, vars insat-
ser i KPR, Kommunala Pensionärsrådet,
är vida omvittnade, Göthe Tjellström,
sekreterare, Gösta Landegren, sekrete-
rare, ledamot i SPF Stockholms-
distriktets styrelse och under många år
aktiv i KPR, Olle Dahlström, klubbmäs-
tare och Stig Berg, kassör.

forts på sidan 6
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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

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

Månadsträffar (omdöpta månads-
möten) kommer även under en tid
framöver  att äga rum i Bibliotekshusets
hörsal i Täby Centrum, men vi hoppas
på sikt finna en lokal där vi själva kan
stå för förtäringen.

På årets första månadsträff hade vi
nöjet  att lyssna till Pär Sörman, som
tolkade Evert Taube på ett storartat sätt.
I träffen deltog glädjande nog cirka 90
personer.

Jag ser nu fram emot att få träffa Er
på årsmötet den 18 februari och på
månadsträffen den 18 mars. Läs mer om
dessa på sid 20.

                                                  Mary

forts från sidan 4

Nyårsbudskap

Livet är en chans         -       grip den
Livet är skönt        -        beundra det
Livet är en dröm    -    förverkliga den
Livet är en utmaning      -       tag den
Livet är dyrbart   -      var rädd om det
Livet är en rikedom    -     bevara den
Livet är en gåta         -           lös den
Livet är en sång        -          sjung den
Livet är ett äventyr     -      upplev det
Livet är kärlek       -        gläds åt den

Moder Theresa
ur en tysk kalender 2002

översatt av Britta Kinnman
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PENSIONÄRSRABATTER OCH
ANDRA FÖRMÅNER

Som medlem i SPF – Stockholm har du
ett antal medlemsförmåner. För 2003
gäller följande enligt uppgift från distrik-
tet.

Skandia
SPF:s medlemsförsäkring, liv- respek-
tive olycksfallsförsäkring som tecknas
individuellt.
Mötesförsäkring, för alla medlemmar,
vilken gäller vid olycksfall då man re-
ser till eller från eller deltar i ett arrang-
emang/möte som anordnas av distrik-
tet eller föreningen. Ytterligare upplys-
ningar på telefon 08-692 32 50

Länsförsäkringar, Stockholm
Rabatt på de flesta typer av försäkringar.
Ring 08-562 833 00 och tala om att du
är medlem i SPF-Stockholm så får du
mer information.

Begravningsbyråerna Ignis och Alfa
Ignis lämnar 10 % rabatt och Alfa läm-
nar 20 % rabatt. I båda fallen gäller ra-
batten på priser exkl moms för
begravningstjänster enligt ordinarie pris-
lista. Rabatt lämnas inte på förmedlade
tjänster.

Strömma Turism & Sjöfart AB
City Sightseeing och Stockholm Sight-
seeing lämnar 50 % rabatt under varda-
gar mellan september – maj. Rabatten
gäller även under helger september –
maj på båtturen ”Under Stockholms
broar”. Rabatterna gäller inte för-
beställda biljetter. Biljetter köps i kios-
kerna vid Gustav Adolfs torg eller
Strömkajen.

forts på sidan 10

3 och 5 april

Norrköping
Louis De Geerhallen
Thank you for the music

ABBA
– a symphonic celebration

OD

Bruk i Uppland
21 maj  2 dagar

Albertus Pictor
Konstutflykt till kyrkor

i Uppland 3 maj och 4 oktober
i Södermanland 17 oktober

Värmland

Sommarutflykt

Den Glada Blanka
Sånglustspel

i Linköping 25 juli och 3 augusti
i Norrköping 1 augusti

Dalhalla
Aida 9 augusti

Fyrverkerikonsert 6 september

Den Heliga Birgitta
Utflykt till Finsta 25 mars

Utflykt till Vadstena 13 april

till Söderköping, Gusum,
Herrborum, S:a Anna och Gryt

26 maj och 6 juli

Vår- och jubileumskonsert med
OD och Sveriges Radios

symfoniorkester
6 april

Kolmården
Klappa varg 8 febr och 9 mars

30 maj  3 dagar

JARLABANKES MUSIKALISKA SALONG

Träffar i Jarlabankes Musikaliska salong har ägt rum den 21 oktober (Wien-
klassikerna), 18 november (Rysk musik), 9 december (Fransk/spansk musik) och
13 januari (Tjeckisk musik). Ett 25-tal Jarlabanke-medlemmar har deltagit en eller
flera gånger.

Nästa möte äger rum måndagen den 17 februari, liksom tidigare i kanslilokalen.
Vi samlas kl 18.45 - 19.00 och startar musikprogrammet kl 19.00. Omkring kl 20
tar vi en paus och bestämmer då datum för nästa möte i den muskaliska sa-
longen och fastställer tema för den kvällen. Därefter fortsätter vi att spela musik
till ca kl 20.30.

Den som så önskar kan ta med kaffe eller motsvarande att förtära under musik-
stunden, men vi har inte längre någon gemensam måltid före musiken, som vi
inledningsvis hade.

Ingen anmälan till deltagande erfordras och ingen avgift tas ut. Alla Jarlabanke-
medlemmar är välkomna med eller utan CD-skiva eller band med operamusik.
LP-skivor kan vi tyvärr inte spela.

Kontaktperson är Stig Nohrlander, 08-7583682 eller sgn@canit.se

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
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Nyheter 2003

  08-15 95 75

  Endagsresor Flerdagsresor
  Ekoparken i Stockholm Blommor i Roslagen
  Glasriket Kosta Boda Orrefors Dra åt Hälsingland
  Svartsjö slott Gotland
  Vadstena - Heliga Birgitta I Arns fotspår
  Zorngården i Mora Påsken med tranor

www.ekmanbuss.se

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

Det finns också ett stort antal generella
rabatter för pensionärer. Nästan alla
biografer i Stockholm har speciella
pensionärspriser på dagföreställ-
ningarna. Fråga alltid när du köper bil-
jett.
Dramaten, Stadsteatern, Konserthuset,
Berwaldhallen, Operan, Stockholms
Operettensemble på Boulevard Teatern
m.fl. har också pensionärsrabatter.
Rabatternas storlek och reglerna för
dessa varierar dock ganska mycket men
glöm inte att fråga om det finns
pensionärsbiljetter till den föreställning
som du är intresserad av.

forts från sidan 9

AuktionsHuset Metropol AB
SPF-medlemmar betalar en lägre
försäljningsprovision på 12 % inkl
moms. (Ordinarie försäljningsprovision
är 15 % inkl moms)

BEVINGAT

KOMMA PÅ GRÖN KVIST
Komma på grön kvist, få det ekonomiskt
bra. Uttrycket är känt från 1500-talet och
lär ha sitt ursprung i en fabel om en turtur-
duva som så sörjde sin döde make att hon
aldrig ville sätta sig på en grön kvist utan
bara på uttorkade och döda.

TRAMPA I KLAVERET
Trampa i klaveret, d v s göra en dumhet,
oavsiktligt begå ett grundligt misstag. Ut-
trycket anses gå tillbaka på ordstävet: ”Det
låter, sa klockaren, trampade i klaveret (med
träskorna)”. Klaver är ett gammaldags piano,
ordet finns även i ”handklaver” (dragspel).

FY KATTEN
Fy katten! Kraftuttryck, en förskönande  om-
skrivning för ”Fan”. Katten förknippades i
folktron med djävulen och ansågs ha något
demoniskt i sitt väsen.

Från Marianne Johansson  -  Källa:
BEVINGAT, Albert Bonniers Förlag.

Arvsärenden, gåvor
testamenten,
boutredningar, bouppteckningar,
bodelningar och övrig familjerätt.

Fastighetsrätt, skadeståndsrätt
och brottmål.

Funderingar eller problem

HANS ÖBERG ADVOKATBYRÅ AB
Enhagsslingan 23, 187 40 Täby. Hemsida www.oberg.nu

Telefon 08 768 08 85
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Unna dig något extra till helgen

Kom och prova vår fantastiska
frukostbuffé.

Pris: 95 kronor/person

Öppettider
Måndag-fredag
06.30-09.30
Lördag-söndag
07.30-11.00

Tel 08-506 483 00

Vårlunch
I år  äger Jarlabankes traditionella  vårlunch rum på  Täby Park Hotel den 13 maj
kl 14.15.  Priset  är 85 kr, som  snarast , senast den 1 maj bör sättas in på postgiro
84 85 34-4. Anmälan till kansliet 756 38 75 eller till Anne Marie Rosell 758 20 82.
Välkomna!

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 kl 8 - 9
Barbro Ekroth tel 732 75 38 kl 9 - 10
Kerstin Norberg tel 756 22 37 kl 9 - 10

Denna ”annons” har funnits med i varje
nummer av Medlemsblad de senaste
åren. Jag måste erkänna att jag var då-
ligt informerad om Veteranringens verk-
samhet innan jag nyligen kontaktade
Monica Höglund och fick bl a veta föl-
jande:

Veteranringen är en ideell pensionärs-
förening i Täby vars syfte är att hjälpa
ensamboende äldre i Täby som vill ta
ansvar för sin egen trygghet.

I styrelsen finns Monica Höglund,
ordförande, Barbro Ekroth, Kerstin Nor-
berg, Anni Gustavsson och Ulla Nord-
ström.

Om du vill ansluta dig till Veteraring-
ens Trygghetsringning vänder du dig
till en av kontaktpersonerna i ”annon-
sen”. Du får ett formulär att fylla i som
då även innehåller de regler som gäl-
ler för att det hela skall fungera.

När du är ansluten skall du varje dag
före kl 11 ringa och lämna ditt namn
till en telefonsvarare. Denna lyssnas se-
dan av och man kontrollerar att alla
anslutna har ringt. Om du inte ringt blir
du uppringd. Om du inte svarat efter
ett par uppringningar ringer man upp
någon av de personer som du angett

som dina kontaktpersoner. En av dessa
måste ha nyckel till din bostad och
kunna gå hem till dig för att se efter
hur det står till. Om ingen av de
uppringda har svarat kontaktar man
polisen kl 19 samma dag.

Tjänsten är gratis och det enda som
kostar dig är samtalet som du ringer en
gång per dag.

Telefon, telefonsvarare och arbets-
plats tillhandahålls av Täby Församling.
Avlyssning och ringande sköts av ett
20-tal frivilliga  helt utan ersättning.
Beundransvärda insatser då det rör sig
om 50-60 personer som är anslutna och
att tjänsten skall fungera under årets alla
dagar.

Mary Nordensvan
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Mälsåkers slott, som har anor från med-
eltiden, besöker vi ett vikingatida grav-
fält med förhoppningsvis tusentals
backsippor. (Pulsatilla vulgaris syns
här).
Mälsåkers slott om- och tillbyggdes till
sin nuvarande skepnad i slutet av 1600-
talet av riksrådet Soop. Under 1920- och
30-talen stod slottet tomt fram till 1943
då det inköptes av norska staten för
utbildning av norska polisstyrkor. I ja-
nuari 1945 härjades slottet av en förö-
dande brand, som förstörde slottets
salar och stuckatur. 1993 startade Riks-
antikvarieämbetet renovering av slot-
tet med gamla metoder. Här får vi en
guidad visning, som pågår c:a 1 timme.
Dagens lunch serveras på Gripens
Värdshus i Stallarholmen. Efter lunch
åker vi till ”HB Sjöbris”, där det finns
fiskodling och rökeri samt en välför-
sedd gårdsbutik. Därefter blir det hem-
färd med beräknad hemkomst till Täby
kl 17.00.
Resan kostar 500:-, vilket inkluderar
lunch, inträden och guider. Anmälan
som vanligt till Paula eller Bertil senast
den 16 april. Avgiften betalas till SPF
Jarlabankes postgiro 84 85 34-4.
Researrangör: Ekmanbuss AB

Angarnssjöängarna
Vi kommer även i år att göra en mor-
gontidig utflykt till Angarnssjöängarna.
Mer information i nästa nummer av
medlemsbladet.

Serenad i Sommarnatten
Reservera den 3:e juni för en oförglöm-
lig konsert av OD. Kören fyller 150 år i
år och serenaden bjuder på traditionell
lättsam musik. Vi besöker Gamla Upp-
sala och det nya museet, som berättar
om vikingatid och de tre gravhögarna.

Middag ätes på Odinsborg före kon-
serten i Universitetets aula. Hemkomst
c:a 22.30. Rabatterat pris 790:-.

Dalhalla med ”Aida”
Reservera även dagarna 9-10 augusti för
en tvådagars resa till Dalhalla med ope-
ran ”Aida”. Mer information i nästa
nummer av medlemsbladet.

Bertil Wijk

Medicinhistoriska museet
Välkomna till ett besök på Medicin-
historiska museet, som är beläget på
Karolinska Sjukhusets område. Museet
är inrymt i den byggnad, som tidigare
hette Eugeniahemmets sjuk- och skol-
hem, instiftat 1879 bl.a. av prinsessan
Eugénie för vård av handikappade
barn.
Museet belyser utvecklingen inom vård,
omsorg, tandläkekonst samt farmaci
från medeltid fram till vår tid. Vi får 1
timmes guidad visning tisdagen den 25
februari kl 11.00. Anmälan sker till Paula
Lindberg 758 81 12 eller Bertil Wijk 732
74 32 senast den 20 februari, vilket
betyder snabba beslut, då medlemsbla-
det utkommer den 11 februari. Antalet
deltagare är begränsat till 30. Från Tek-
niska Högskolan går buss 73 till Karo-
linska Sjukhuset var 20:e minut och från
KS huvudingång finns skyltar till mu-
seet. Priset beror på antalet deltagare
men kommer att hålla sig kring 50:-,
som betalas vid ingången. På museet
finns också en cafeteria.

I Arns fotspår
I förra numret av medlemsbladet fanns
en liten blänkare om en något längre
vårresa inom Sverige. Det blir till Väs-
tergötland ”I Arns fotspår” den 7:e, 8:e
och 9:e april. Efter tidig start från Täby
blir det kaffe i närheten av Arboga.
Färden går via Örebro till vårt hotell i
Flämslätt, där vi stannar två nätter. Vi
får våra rum samt lunch innan vår
Arnguide tar oss till Varnhem dit Arn
kom som liten. I Skara besöker vi
Västergötlands museums medeltids-
utställning. Därefter blir det gemensam
middag.

Nästa dag går färden till Husaby och
via Kinnekulles sluttningar till Forshems
kyrka med unika stenreliefer. Vi fort-
sätter till Ymseborg och Tingsholms
värdshus, där lunchen serveras.
Askeberga skeppssättning och Forsvik
besöker vi innan det blir medeltidsbuffé
på vårt hotell.
Efter frukost beger vi oss till Hornborga-
sjön, där vi hoppas få se några tranor
innan vi beser Gudhems klosterruin.
Färden går vidare till Falbygdens ost
med en känd osteria. Till sist besöker
vi Lena och Gestilren, där det viktiga
slaget ägde rum, då Arn såg till att vi
fick förbli svenskar. På Idas brygga i
Karlsborg äter vi sen lunch och däref-
ter blir det hemresa med beräknad åter-
komst till Täby c:a 20.30.
Resan kostar 2 650:- med del i dubbel-
rum (enkelrumstillägg 300:-). I resans
pris ingår transport, guider och entréer
samt  frukostar, tre luncher och två
middagar. Anmälan till Paula eller Ber-
til senast den 7 mars.
Researrangör: Ekmanbuss AB

”Framtidens” Vårresa
Arbetsgruppen Framtidens vårresa, till
vilken alla medlemmar inbjuds, går av
stapeln den 7 maj och går från Täby
Centrum och Scandic Hotel, Roslags-
Näsbys trafikplats till SELAÖN och
MÄLSÅKERS SLOTT. Avfärd kl 09.00
från Täby Centrum med första stopp
vid Håsta kvarn där vi får kaffe samt
gör ett besök i Melker Lindqvists fan-
tastiska trädgård. Här finns också möj-
ligheter att köpa växter. Selaön ligger
cirka 8 mil väster om Stockholm och är
Europas största insjö-ö. På  vägen till

RESOR OCH UTFLYKTER
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Prova på Seniorjympa
med Friskis&Svettis Täby

För Dig som har kommit upp i panteråldern och vill ha ett
lugnare tempo än basjympan, vad gäller musik och
rörelseval.

Hjärtligt Välkommen!

Seniorpasset har en längre uppvärmning för
att minska risken för skador. Vi tränar
smidighet där rörelserna sträcker ut
musklerna och motverkar stelhet.
Styrka utförs liggande på golvet och
vi tränar styrka för mage, rygg, axlar
och skuldror. Konditionen tränar vi utan
hopp, förflyttning gående eller spring-
ande enligt eget val i takt med musiken. Vi avslutar passet med
att varva ner, stretcha och slappna. Till sist en härlig dusch och
sen tid över för en stunds trevlig samvaro.
Köper Du ett terminskort, giltigt t o m 22 augusti för 560:-, kan
Du också dagtid styrketräna i gymmet eller ägna Dig åt spinn-
cykling.

Prova på! Ta med och visa upp tidningen.

Namn:

Gäller för ett seniorpass i Slottshallen Näsby Park. Giltigt t o m 03-02-28.

FRISKVÅRD

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

Jarladansarna
Även under år 2003 dansar vi på Ånga-
ren på måndagar kl. 10.00 - 12.00 från
13 januari.
Vi lär oss internationella danser från när
och fjärran. Vals, tango, polka, hambo,
schottis, contradans och LineDance.
Plats finns för fler medlemmar. Ring för
mer upplysning till
Toto Granath, 756 42 97

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

Gymnastik
Gymnastiken fortsätter på Ångaren med
två grupper som tidigare, kl 08.10 samt
09.00. För information ring Marianne
Johansson, 756 28 05.

Vattengymnastik
Vattengymnastiken i Tibblebadet till-
sammans med TibbleSeniorerna fortsät-
ter. Den passar både kvinnor och män.
Vi träffas i bassängen på fredagsför-
middagar kl 11 - 11.30 och tränar styrka,
rörlighet och kondition. Du får en bra
“rundsmörjning” av leder, muskler och
cirkulation. Var och en jobbar efter sin
egen förmåga till glad musik. Första
träffen för vårterminen var den 24 ja-
nuari.

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

Promenader
Måndagar och onsdagar kl 9.30 pro-
menerar vi tillsammans med Tibble
Seniorerna. Vi utgår från Täby Centrum
och terminen började den 13 resp. 15
januari.
För information, ring Gertrud Hellberg,
tel. 756 19 35.

Stavgång
För information om tider vid Ensta krog,
ring Lennart Steen, 756 54 24.

Hjärt- och lungräddning
Två uppskattade kurser hölls under
hösten i Grindtorp. För vårterminen
planeras ytterligare två kurser, varav
den första hålls onsdagen den 2 april
kl 10-13.
För information och anmälan ring Len-
nart Steen, 756 54 24.

Onsdagar och fredagar kl 09.30 i Slottshallen
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Advokat Advokatbyrån Jürgen Koch 756 23 42
Apotek Apoteket Skeppet 756 41 41
Bank Handelsbanken 756 73 80

SEB 630 71 35
Bibliotek Biblioteket Näsbypark 630 27 80
Blomsterhandel Näsby Parks Blomsterhandel 756 33 21

Täby Blomsterbar 446 15 50
Bokhandel, kontorsmtrl Näsby Parks Bokhandel 756 36 30
Dagligvaror, Livsmedel SABIS Vivo 544 43 170
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 75 70
Röda Korset Kupan 756 20 60
Sjukgymnastik och friskvård Ny Fysic Center 756 41 35

Eva Mårder 756 54 47
Skomakeri & Nyckelservice Näsby Park Sko & Nyckelservice 756 89 92
Tandläkare Folktandvården            (t.o.m 21/3) 756 71 40

Marianne Hogstrand 756 43 73
Christina Lindgren 756 38 80

Tvätt och Skrädderi Näsby Parks Kemtvätt o Skrädderi 756 32 62

Fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan

söndagen den 19 januari 2003 med
buffé för Familjehotellets 196 bostads-
rätter. Centrumbygget börjar bli klart
och introduktionen på söndagen
lockade cirka 160 personer som bjöds
på goda smårätter, vin och kaffe med
kakor.

Värdar för tillställningen var Börje
Hammarroth, ordförande i bostadsrätts-
föreningen Familjehotellet Näsbypark,
och Magnus Walin, vd i Sabis/Vivo. HSB
äger centrumfastigheten genom NPC AB
som företräddes av vd Benny Forsius.
Arkitekten Gun Ahlström fick uppskat-
tande applåder och även många frågor
om huset och dess slutliga utseende.

Många äldre bor kvar i området och
efterfrågan är stor på bostäder. Samta-
len vid borden tydde på tillfredsställelse
med att det blåsiga, öppna torget var
ett minne blott, att nya butiker kan eta-
bleras, att det nya bostadshuset bygg-
des, att vård och serviceutbudet blir
mycket allsidigt. Förväntningarna är
stora inför torsdagens premiär i Sabis
1600 kvadratmeter stora livsmedelshall

som vi idag kunde göra en rundtur i.
Fastighetsägarna i centrum och före-

tagarföreningen satsar på marknadsfö-
ring och information med gemensam
centrumledare, Ingemar Olsson, erfa-
ren ledare och inspiratör. På önskelis-
tan står en vinbutik, restaurang för

familje- och affärsluncher, dam- och
herrekipering, skobutik, resebyrå.

 För de projektansvariga på alla ni-
våer återstår nu att fullfölja intentio-
nerna. Det finns väsentliga ärenden kvar
att jobba med, till exempel störningar
från ventilationsanläggningar, färdigstäl-
lande av den yttre miljön runt husen,
skyltning och belysning och kommu-
nens arbeten med gator och plante-
ringar.

Söndagens initiativ var mycket upp-
skattat och välkommet.

Per Nisses

Näsbyparks innetorg öppnade

SABIS/Vivo öppnade den 23 januari
Öppettiderna är
  måndag-fredag kl 09 - 20
  lördag kl 09 - 18
  söndag kl 10 - 18
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SLÄKTFORSKARTRÄFF
Alla släktforskare inom Jarlabanke in-
bjuds till en träff på vårt kansli månda-
gen den 24 mars kl 13.30. Vi beräknar
att hålla på till ungefär kl 16.30.

Vi träffas för att utbyta erfarenheter
men också för att bekanta oss med två
register i form av CD-skivor. Den ena
CD-skivan heter ”Sveriges dödbok 1950
– 1999” och upptar alla som avled i
Sverige under de åren. Den andra CD-
skivan heter ”Sveriges befolkning 1970”
och innehåller uppgifter om alla per-
soner som var mantalsskrivna i Sverige
1970. Innehållet på båda CD-skivorna
kommer också att läggas in i datorn på
kansliet och blir då tillgängligt, när
kansliet är öppet, för alla som är in-
tresserade. Om tiden medger kommer
vi också att, via internet, bekanta oss
med ett register som heter ”Arkion –
Folkräkning 1890 och 1900” och som
upptar alla i Sverige som registrerades
vid folkräkningarna de åren.

Anmälan till träffen görs till Stig Lund-
qvist, e-post: stilu@bredband.net eller
telefon 732 74 41.

RÄKFROSSAN
Årets räkfest i Hönshuset Karby gård
blir redan  den 13 juni kl 18.00.
Karby gård kan man nå  per buss
610 eller 611.  Det finns också par-
keringsplatser för den som föredrar
bil.  Priset blir  160 kr, som  betalas
på plats.  För det får man räkor med
tillbehör, vin för den som så önskar
och kaffe med kaka.  Anmäl dig så
snart som möjligt dock senast den 1
juni till Anne Marie Rosell 758 20 82
eller till kansliet 756 38 75. Väl-
komna!

TRÄFFAR

MÅNADSTRÄFFAR
Tisdagen den 18 februari kl 13.00
har vi årsmöte i Bibliotekshusets hör-
sal. Före årsmötesförhandlingarna kom-
mer vissångaren och skådespelaren Ro-
berto Gonzalez att underhålla. Han
sjunger Carl Mikael Bellman på såväl
franska som svenska.
Den som har tillgång till internet kan
läsa om Roberto på adressen http://
www.robertogonzalez.nu
Föreningen bjuder på kaffe med bröd.

Tisdagen den 18 mars kl 13.00
träffas vi åter i hörsalen för att lyssna
till Karin Söder, som berättar om ”Selma
Lagerlöf – en tidlös författare”.
Många av Er känner säkert Karin från
den tid hon var lärare i Täby (1955 –
1970) och minns henne för hennes in-
satser som riksdagsledamot, socialmi-
nister och framför allt som den första
kvinna i Sverige som blev utrikesmi-
nister och partiledare.
Kanske är det mindre känt att Karin i
en rad år varit ledamot av KTHs sty-
relse och där tycks ha gjort sådana in-
satser att hon utnämnts till teknologie
hedersdoktor.
Bland hennes insatser som ordförande
i ett antal ideella organisationer kan
nämnas Rädda Barnen och  Stockholms
Körförbund, som varje år delar ut ett
körstipendium, som bär hennes namn.
Att Karin valt att berätta om Selma La-
gerlöf kan kanske förklaras av att hon
själv är värmlänning och ordförande  i
Selma Lagerlöf-sällskapet.
Om Selma Lagerföfs författarskap sä-
ger Karin ”Ju mer man läser om och av
Selma Lagerlöf desto bättre förstår man

vilken tidlös författare hon är. Hennes
skildringar visar på mänskliga tillkorta-
kommanden, samtidigt som hon fram-
håller människovärdet hos en till synes
usel person. Hon väver också samman
det översinnliga, magin och verklighe-
ten till fascinerande berättelser.”

TORSDAGSTRÄFFAR
Träffarna i Kvartersgården, Fregattvägen
3, Näsbypark inleds med kaffe och
dopp och avslutas med någon program-
punkt. Programmen finner Du i Jarla-
bankekalendern 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

VÄNTJÄNSTTRÄFFAR
Väntjänstträffarna ordnas för speciellt
inbjudna från servicehusen samt
funktionshindrade medlemmar med
följeslagare.
Programmen finner Du i Jarlabanke-
kalendern på näst sista sidan.
Ansvarig: Annagreta Hansson, 758 07
31
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Bridge
Tävlingsbridge
1. Lokal: Ångaren
Måndagar kl 14.00.
Kontakta Paula Lindberg, 758 81 12
eller Monica Palme, 756 80 41.

2. Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl 13.00.
Kontakta Babs Olbers, 732 60 95.

3. Viggbyholms Seniorbridge.
Lokal: Viggbysalen.
Tisdagar kl 13.00.
Kontakta Hans Nordström, 732 65 53.
Torsdagar kl 13.00.
Kontakta Dagmar Wahlstedt, 732 46 07.

4. Täby Seniorbridge.
Lokal: Kometvägen 11, Grindtorp.
Måndagar kl 13.00.
Kontakta Maj-Britt Pettersson, 758 84
72.

Tisdagar kl 11.00.
(Träningsgrupp)
Kontakta Erik Gustavsson, 792 00 15.

Onsdagar kl 13.00
Kontakta Åke Bexelius, 758 31 19.

Onsdagar kl 19.00
Kontakta Maj-Britt Pettersson, 758 84
72.

Torsdagar kl 13.00
Kontakta Maj-Lis Hamfelt, 758 22 72.

Datakurs våren 2003
i samarbete med Medborgarskolan i

Näsby Park
för medlemmar/vänmedlemmar i SPF

Jarlabanke
”Kom och pröva på”

En introduktion till datorvärlden för dig
som inte tidigare är bekant med dato-
rer. Inga förkunskaper behövs, vi star-
tar från början.

Vi kommer att översiktligt gå igenom
grunderna för datorns arbetssätt och
funktioner, enklare ordbehandling samt
principerna för Internet och e-post.

Kursdagar: 4 gånger. Fredag den 7 mars,
måndag den 10 mars, fredag den 14
mars och måndag den 17 mars. Samt-
liga dagar klockan 13 – 16.

Kursavgift: 200 kr som inbetalas till
Jarlabankes postgiro 84 85 34 – 4 efter
erhållen deltagarbekräftelse.

Anmälan: Anmälan till kursen görs till
Stig Lundqvist, 732 74 41
eller
e-post: stilu@bredband.net
Lokal: Medborgarskolan i Näsby Park,
Kryssarvägen 14.

av Grindtorpsvägen, nedför backen och
följ vägen till höger in i huset. Inne i
huset finns entrédörren mitt emot fri-
sersalongen.
För ytterligare information, ring Dag-
mar von Walden Laing, 758 30 22.

Torsdagar kl 18.00
Kontakta Erik Johansson. 654 54 80.

Sällskapsbridge

Lokal: Ångaren
Torsdagar kl 14.00
Kontakta Gun Larson, 756 52 21, eller
Irene Andersson, 758 08 35.

KURSER/CIRKLAR

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

Engelsk konversation
Onsdagar kl 10.30-12.00 på förening-
ens kansli, Eskadervägen 40.
Ledare: Barbro Fleege 756 68 55
Vårens kurs som startade i mitten av
januari är fulltecknad.

Fransk konversation
Onsdagar kl 9.30-11.00 startade den 29
januari.
Ledare: Gunilla Thermænius, 756 03 93
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen
20

Litteraturcirkel I
Cirkeln fortsätter på tisdagar under vå-
ren 2003.
Tider: tisdagarna  7 januari, 4 februari,
11 mars, 8 april och 6 maj  kl. 14-16.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För ytterligare upplysningar kontakta
Ingegerd Fröberg 756 20 51 eller
Maidi Lingheim 792 40 12

Litteraturcirkel II
Vårens cirkel möts en tisdag i måna-
den och startade  den 28 januari kl 9.30.

OBS dag och tid!
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen
20.
För information kontakta Per Jödahl 756
23 25 eller
Monica Höglund 732 64 36

Teaterkunskap:
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Grupp I torsdag 30 januari, 20 februari,
20 mars och 10 april.
Grupp II torsdag 6 februari, 27 februari,
27 mars och 24 april.
För information och anmälan kontakta:
Paula Lindberg, 758 81 12

Vinprovning
Vinprovningen fortsätter med tre träf-
far under våren 2003.
Tider: tisdagar 4 februari, 4 mars, 1 april,
kl. 17 - 19.
Lokal: Föreningens kansli, Eskader-
vägen 40
Kostnaden beräknas uppgå till c:a 100
kr per tillfälle. Var och en tar med sig 3
- 4 vinglas.
För information och anmälan kontakta
Irene Andersson, 758 08 35 eller
Anne-Marie Rosell, 758 20 82.

Intresserad av jazz?
Den tredje och sista träffen med Bir-
gitta Wikander om jazzens historia äger
rum onsdagen den 19 febuari kl 14-16.
Temat blir “jazz och klassisk musik -
skilda världar eller korsbefruktning?”.
Lokal: Grindtorpssalen, i souterräng-
våningen under Meteorvägen 12-14.
Buss 604, 614 eller 619  till Grindtorps
Södra. Gå från hållplatsen på hussidan

EFTERLYSES
Studiecirkelledare

för ytterligare en cirkel i
engelsk konversation.

Förfrågningar kan ställas till
Dagmar von Walden Laing

tel.758 30 22
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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! -

- Din Lokala Taxi -
732 02 00

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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Till medlemmarna i SPF
Kostnadsfritt anordnar vi exklusiva tematräffar eller kommer ut till er.
På kundträffarna kommer vi att tala om hur man slipper skatt vid dödsfall
eller vid gåva till barn, dvs hur man kan föra över pengar arvs- och gåvo-
skattefritt.

• Skattefördelar ej reavinstbeskattning
• Opartisk jämförelse mellan banker och försäkringsbolag,

från Dagens Industri, Affärsvärlden, DN, SvD och Aftonbladet m m.
• Tillväxt av kapitalet
• Ekonomisk planering
• Förmånstagarförordnande kontra testamente
• Utmätningsfrihet, äldreomsorg m m.

Ring oss så får du inbjudan till exklusivt informationsmöte.

Carina Lundborg Erik Bergström
Tel: 08-772 76 76 08-772 75 19

TIBBLEKORTET våren 2003

finns nu att köpa hos Information Täby i Täby Centrum.
Priset är 300 kronor. I vår lämnas ingen pensionärsrabatt.

PROGRAM:
Tisdag 18 februari kl. 19.30:
Shakespeare på 90 minuter. Alla Shakespeares pjäser i ett koncentrat,
presenterade av Roger Westberg, Ulf Eriksson och Sten Hallström.
Torsdag 20 mars kl 19.30:
Sabina - en dialog för kvinnlig stämma och cello med Marika Lagerkrantz
 och en cellist.
Söndag 27 april kl 19.00:
A Chorus Line spelad av avgångsklassen vid Tibble gymnasiums
musikalartistutbildning samt professionella skådespelare.

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
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När behovet uppstår
känns det tryggt att

veta att kommunens
hemtjänst kan vara

till stöd och hjälp

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

• Personlig omvårdnad
• Städ- och tvättarbete
• Hushållsgöromål
• Stöd vid inköp, vi kan även komma hem med varm mat

Vi finns för dig som behöver hjälp dag/kväll samt helger.
Vi finns tillgängliga i hela kommunen som har följande indelning:

För att få hemtjänst kontakta kommunens äldre- och handikappenhet.
Tel 08-768 90 00

Omr. 1 Grindtorp, Ella/Skarpäng, Roslags-Näsby, Näsbydal tel. 768 14 65

Omr. 2 Kyrkbyn, Ensta, Vallatorp, Gribbylund, Hägernäs och Viggbyholm
tel. 587 541 73

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. 587 541 97

Ni kan känna Er trygga. Vi har lång erfarenhet och god kompetens.
  Julbord 2002 i Kommunalhuskällaren                                 Foto: Per Nisses
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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.

INBJUDAN TILL TEMADAG

”Att åldras i Täby”

Information om äldreomsorgen i Täby kommun blir det onsdagen
den 5 mars kl 13-15 i Föreningsgården, Attundafältet 12.Täby C

Socialchefen och andra tjänstemän inom äldreomsorgen
medverkar.

Arrangörer: SPF- och PRO- föreningarna i Täby

GOLFSEKTIONEN
Jarlabanke ”Vårgolf 2003”

Det börjar bli dags att tänka på kom-
mande säsongs härligheter. Liksom
förra året är avsikten att anordna en
”Vårgolf” för Jarlabankes golfare. Sö-
kandet efter en bra bana inleddes re-
dan i slutet av förra året och har nu lett
till resultat. Den 27 maj kan vi spela på
Edenhof GK strax norr om Uppsala.
Återigen är planen att genomföra en
18 håls tävling i formatet poängbogey.
Även detta år skall möjligheterna till en
9-hålsrunda undersökas för dem som
ev. inte känner för att gå 18 hål. I an-
slutning till tävlingen är det avsikten
att  vid en gemensam måltid ha prisut-
delning. Närmare information om an-

Det humanistiska studieförbundet!

Ring och beställ vårt kursprogram där vi bl a erbjuder:
Dataskolan - Språk - Kropp och själ - Navigation - Handel och ekonomi -
Konst och konsthantverk - Mat och dryck - Sång och musik - Föreläsningar...

Telefpn 08 54 44 34 60  Fax 08 54 44 34 70
e-mail:  sodra.roslagen@medborgarskolan.se

VÄLKOMMEN till Medborgarskolan

mälan, avgifter, vägbeskrivning etc.
kommer i nästa nummer av Jarlabanke
medlemsblad.

Pga av personskiften har tävlings-
ledningen reducerats. Kan Du tänka Dig
att ställa upp och hjälpa till med förbe-
redelserna? Hör av Dig till mig. Jag är
glad för all hjälp.

Under alla omständigheter är jag tack-
sam om alla golfintresserade anmäler
namn och adress så att Ni kan nås med
ytterligare information när det beger sig.
Känner Du till någon, som Du tror kan
vara intresserad, men som kanske inte
känner till Jarlabankes golfverksamhet,
låt mig veta!

Med bästa golfhälsningar
Per Jödahl
Telefon: 756 23 25
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Det lilla tvätteriet där kunskap och service står i focus
Ny ägare sedan 1 år Hans Litzell med 30 år i branschen

Vi utför
Kemtvätt  Mattvätt  Vittvätt  Skrädderi

Medlemserbjudande för Jarlabanke
10% rabatt på kemtvätt

Adress: Grindtorpsvägen 17, TÄBY   Tel: 792 40 20
Öppettider: Mån - Fred  10:00 - 18:00  Lör 10:00 - 13:00

”Nya” Vic Kemtvätt

Vågar jag bli gammal?

SPF publicerade nyligen en debattbok
”Vågar jag bli gammal”. Enligt Barbro
Westerholm ”är den avsedd som en
braständare i den process som måste få
fart, nämligen tillskapandet av vård och
omsorg för äldre som i omfattning och
kvalitet gör att vi vågar bli gamla”

Boken fokuserar på alla de problem
och brister som finns inom äldre-
omsorgen, ger kritiska synpunkter på
regeringens skrivelser och propositioner
men också konkreta förslag till hur

många av problemen skall kunna lö-
sas. Den kommer att finnas på kansliet,
och hos våra KPRare. Om intresse finns
kan vi kanske återuppliva föreningens
pensionärspolitiska grupp med denna
bok som utgångspunkt. Hör av Dig till
mig om Du är intresserad av att delta i
en sådan grupp eller kanske i en cirkel
som behandlar detta ämne.

Mary Nordensvan
510 508 17

mary.nordensvan@telia.com

TINNITUS

ANTECKNINGAR FRÅN HÖRSEL-
OMBUDSDAG ANORDNAD AV SPF-
STOCKHOLMSDISTRIKT DEN 11 NOV
2002.

Ordet tinnitus är latin och kommer av
tinnere som betyder ringa. Ordet har
snart blivit välkänt för alla, eftersom vi
lever i en bullrig och stressig miljö. Alla
har väl någon gång hört att det ringer i
öronen, men oftast är det ju av övergå-
ende natur. Det finns dock ett stort an-
tal människor som har mer eller min-
dre besvär, som pågår 24 timmar på
dygnet.

Öronsus kan hos några endast upp-
märksammas i tyst miljö, av andra kan
det bli invalidiserande buller, som sär-
skilt stör nattsömnen. Tinnitus orsakas
till 60-70 % av buller, som har varit så
högt att hårcellerna i innerörat har ska-
dats. Det finns även andra orsaker t.ex.
skallskador, bettbesvär, nackspännning
men även stress, utbrändhet och depres-
sion. Det finns läkemedel som kan
skada örat t.ex. acetylsalicylsyra, som
ingår i magnecyl och många smärtstil-
lande medel.

Vi påverkas olika av det ständiga
bruset i öronen. En del blir irriterade
och ilskna, andra får huvudvärk, sömn-
besvär och ofta tillkommer ökad ljud-
känslighet. Orsaken till tinnitus beror
på en skada på hårcellerna i innerörat
och är oftast kombinerat med hörsel-
nedsättning. Det anses att suset i öro-
nen beror på en rundgång i hjärnan från
delar av våra utvecklingsmässigt äldsta
delar i hjärnan till cortex i vår rikt ut-
vecklade storhjärna.

Vad kan man då göra? Det viktigaste
är att acceptera ljudet och ställa in sig
på att det inte kommer att försvinna.
Det är ingen farlig sjukdom och beror
inte på någon hjärntumör. Man kan fak-
tiskt distrahera hjärnan så att man inte
märker så mycket av oljudet i huvudet.
Vi kan ju alla vänja oss vid trafikbuller
eller att ha spårvagnen utanför knuten.
Hörselklinikerna rekommenderar: Und-
vik tystnad! Har man svårt att sova kan
man pröva lugn musik eller naturljud
som finns på CD, kassett eller internet
(www.serenesound.com). Det kanske
räcker med att sova för öppet fönster.
Det finns ljudgeneratorer ev med ljud-
kudde att köpa.

Det första man skall göra är att upp-
söka sin husläkare eller öronläkare för
att få remiss till en hörselklinik. Där
finns audiologer, som undersöker om
det finns hörselnedsättning och här kan
man också få träffa andra, som har
samma besvär. Man får också reda på
vad det finns för hjälpmedel. Det kan
ju vara så att man behöver hörapparat
för att höra bättre och därmed dämpa
besvären med tinnitus.

Har man fått hörselhjälpmedel, finns
här i Täby en heminstruktör för hörsel-
skadade, om man behöver hjälp med
sin apparatur. Hon heter Astrid Källberg
och har telefon 58 75 40 09, måndag-
torsdag 8.00-10.00

Till sist:
Var rädd om dina öron. Ringningar i

öronen efter en konsert är en varnings-
signal.

Bertil Wijk
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JARLABANKEKALENDERN

Datum Lokal Aktivitet

�-/�
kl ��H00

Kvartersgården
Fregattvägen - Ove Engström sjunger och spelar gitarrH

�"/�
kl �-H00

Bibliotekshusets
hörsal

ÅÅÅÅrrrrssssmmmmöööötttteeeeH Före årsmötesförhandlingarna kommer
vissångaren och skådespelaren Roberto Gonzales
att underhållaH Se sidan �0H

�)/�
kl ��H00 Se sidan �� Utflykt till Medicinhistoriska museet vid

Karolinska sjukhusetH

��/�
kl ��H00

Kvartersgården
Fregattvägen -

Boel Edbohm från Täby kommun talar om
"Äldreomsorg"H

)/-
kl �-C�)

Föreningsgården
Attundafältet ��

Information om äldreomsorgen i Täby
kommunH Se sidan -�H

�-/-
kl ��H00

Kvartersgården
Fregattvägen -

Vera Häggsäter berättar: "Brunnsdrickning C
nytta och nöjeH Glimtar från svenska
hälsobrunnar"H

�"/-
kl �-H00

Bibliotekshusets
hörsal

MMMMåååånnnnaaaaddddssssmmmmöööötttteeeeHHHH Karin Söder berättar om "Selma
Lagerlöf C en tidlös författare"H Se sidan �0H

�)/-
kl ��H00 Allégården VäntjänstträffH Glada toner på vårenH

Deltagare se sidan �0H

��/-
kl ��H00

Kvartersgården
Fregattvägen -

Alpresors representant Joakim Angervall visar
overheadbilder och berättar om deras program
blHaH till ÖsterrikeH

�("(5/�
(tidigt) Bussresa I Arns fotspår

Se sidan ��

�0/�
kl ��H00

Kvartersgården
Fregattvägen -

"Vilket land?"H Ingegerd Fröberg leder lätt
musikgissningH

�/)
kl ��H00 Broby gård VäntjänstträffH

Deltagare se sidan �0H

�/)
kl ��H00 Bussresa "Framtidens" vårresaH

Se sidan ��

�-/)
kl ��H�) Täby Park Hotel Vårlunch

Se sidan �-

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
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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