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År 1953 inträffade en översvämningskatastrof i
Holland. Täby kommun samlade in pengar som
hjälp och från Holland fick vi blomsterlökar. Idag
50 år senare lyser tulpaner upp en slänt i Täby.
Har ni sett den?
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Kära Jarlabankare
Har just återkommit från en tripp till
min ungdoms trakter i södra Västergöt-
land, där jag njöt av det vackra
kuperade landskapet runt Viskan. De
busk- och trädbeklädda kullarna upp-
visade en variation både i form och
gröna nyanser som var en fröjd för ögat.
Kan inte minnas att jag uppskattade
trakten under min uppväxttid, men det
är väl så att ungdomar och seniorer har
helt olika referensramar.

När jag återkom väntade dåliga ny-
heter beträffande äldreomsorgen i
Täby.

Vår ambition har varit att informera
Er om vad som avhandlats vid Kom-
munala Pensionärsrådets (KPR) sam-
manträden.

Rådet har tidigare sammanträtt 4 till
5 gånger per år, varav minst två på vå-
ren. Vi har också uppfattat att Täbys
politiker har värdesatt våra förenings-
representanter i rådet både som rådgi-
vare i äldrefrågor och som informatörer.

Tyvärr har det inte blivit något KPR-
sammanträde ännu i år trots påstöt-

ningar från våra representanter. I bör-
jan av året hade jag full förståelse för
att Filippa Reinfeldt, som ny ordförande
i Socialnämnden, hade mycket att sätta
sig in i, men att vi fram tills slutet av
maj inte ens fått ett datum för årets för-
sta  KPR-sammanträde kan uppfattas
som nonchalans mot en stor grupp av
Täbys invånare.

Av socialchefen Gunnar Andersson
har vi nyss fått ta del av hans tjänsteut-
låtande ”Förslag till aktiviteter för att
sänka socialnämndens kostnader”. Bak-
grunden till förslaget är att en budget-
uppföljning för socialnämndens del ty-
der på ett underskott på 15 miljoner,
huvudsakligen inom äldreomsorgen.
Förslagen, som samtidigt publicerades
i Lokaltidningen, innebär i korthet att
syn- och hörselhemkonsulenter, recep-
tionister och personal som svarar för
fritidsverksamhet i servicehusen dras in.
Vidare berörs biståndsbeviljad städning,
tvätt, matdistribution, promenader och
ledsagning vid inköp. Om detta genom-
förs, innebär det för dem det drabbar
bl a en risk för ökad social isolering
och försämrad rörlighet med ökad risk
för fallolyckor. Vidare skall förutsätt-
ningarna för att omvandla service-
boende till seniorboende och för att
avveckla små enheter för demens-
boende undersökas.

SPF och PRO- föreningarna i Täby
har nu i brev till ansvariga politiker
begärt besked om tid för årets första
KPR-sammanträde och avvaktar nu sva-
ret.

Hoppas att våra sommar- och höst-
aktiviteter, som Du finner på annan
plats i detta nummer, skall locka till del-
tagande och att Ni alla skall få en rik-
tigt skön sommar.

Hälsningar Mary
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Rädd om taket?

B E S T  W E S T E R N

Kemistvägen  |      |  Mail: hotel@tabypark.se | www.tabypark.se

Släpp lös dina partysugna gäster hos oss i stället. Då kan
du koncentrera dig på festen, vännerna och att själv slå
klackarna i taket (och slippa bekymmer med disk, damm-
råttor och märken i parketten).

I vårt Penthouse har du intima tillställningar för
- pers. Med två våningar, milsvid utsikt och en
generös balkong blir festen något extra. Om sällskapet
är lite större hyr du Rotundan. Där finns plats för 
personer och en scen för uppträdanden. Råkar släkten
vara riktigt tjock och vännerna härligt många bokar
du Utställningshallen.

Ring oss på  för idéer och menyförslag.
Välkomna. 
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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

Med rabatt för SPF-medlemmar

Den 2 juli – 15 augusti ges i HÅGELBYPARKEN ett lustspel med sång och dans
som heter ”Skenet bedrar!”.
Föreställningar: Måndag, onsdag och fredag kl 19:30 (ej måndag den 7 juli)
samt söndag kl 15:00.

SPF-medlemmar får köpa 4 biljetter för 120 kr/styck (ordinarie pris 160 kr).
Vid beställning uppge vilken SPF-förening du tillhör.

Biljetter kan beställas på telefon 08-669 70 16 eller 070-305 40 80.

Hågelbyparken ligger utefter väg 258 och c:a 2,5 km norr om Tumba station.
Bussförbindelser, buss 707 eller 708, från Tumba pendeltågstation eller
Alby T-banestation.

  Lustspelet ”Skenet bedrar!”
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Trafiknätsanalysen har genomförts för att bland annat öka trafiksäkerheten.
Trafiksäkerhetsombuden i SPF och PRO har dragit sitt strå till stacken genom att
till kommunen begära förbättringar av trafikfarliga platser och situationer. Ge-
nom medborgarförankring som komplement till trafikanalysen har synpunkterna
sammanställts och åtgärdsplaner tidigare utarbetats för Täby kyrkbyn och Skarp-
äng.

Nu är även åtgärdsplanen för Gribbylund klar. Miljö- och byggnämnden be-
slutade om investeringsanslag vid sitt sammanträde den  11 mars 2003 och föl-
jande trafiksäkerhetsobjekt  kommer att genomföras inom Gribbylund.

1. På Armévägen skall en förhöjd timglashållplats anläggas söder om Myr-
ängsvägens korsning.

2. På Armévägen skall ett förhöjt övergångsställe anläggas vid korsning med
Götavägen.

3. Ett signalreglerat övergångsställe skall anordnas över Gribbylundsvägen
vid korsning Reduttvägen/Stockvägen.

4. Gribbylundsvägens östra gångbana breddas till gång- och cykelbana på
delen Furuvägen-Gribbyvägen.

5. Belysning i port under Löttinglundsvägen samt utmed gångväg till Vass-
vägen.

6. Besiktning av siktskymmande vegetation skall genomföras i Gribbylund
och Löttingelund efter lövsprickningen.

7. Eventuella åtgärder på Löttingelundsvägen genomföres i samband med
Vägverkets genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder på Löttingevägen och Lött-
ingelundsvägen.

8. Medel för cirkulationsplats i korsningen Bergtorpsvägen-Gribbylundsvägen
finns i kommunens investeringsbudget 2004.

9. För korsningen Bergtorpsvägen-Löttingelundsvägen finns medel för en
cirkulationsplats 2005.

Förutom dessa åtgärder har Trafiksäkerhetsutskottet och Miljö-och byggnämnden
diskuterat frågan om införandet av hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim i
följande bostadsområden enligt de boendes önskemål:

- Gribby Gård; Linbastuvägen, nedfart till entrén.
- Löttingelundsskolan; övre och nedre vändzon
- Myrängsskolan; Tappvägen, rondell
Enligt uppgift är nästa kommundel som står i tur Näsby Park och Lahäll. Håll

utkik i lokaltidningen Mitt i Täby.
Nils-Erik Westman

F d trafiksäkerhetsombud

Täby kommuns trafiknätsanalys
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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

  08-15 95 75 www.ekmanbuss.se

Endagarsresor Flerdagarsresor
14/6, 8/7 Carl Larsson-gården 30/6, 25/8 Norrländsk vildmark
17/6, 15/7 Visingsö 12/8 I Arns fotspår
28/6, 23/7, 16/8, 10/9 Göta Kanal 15/8, 5/9 Dalhalla
6/7 Kinda Kanal 19/8 Höga Kusten
9/7, 2/8 Kolmården 10/9 Norge med Sognefjorden
5/8 Vadstena – Heliga Birgitta 700 år 16/9 Tre länder med Skagen

Detta är ett urval av våra resor, för information, bokning och katalog kontakta oss.
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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

INFORMATION OM SENIORKORTET
Specialerbjudande till alla pensionärer

Med SENIORKORTET åker 1-4 personer (varav 1 måste vara pensionär) alltid
billigare.

Dagtid mellan 09.00-16.00 = Taxa 1.
Övrig tid = Alltid en taxa lägre än gällande taxa.
Information om vilken taxa som gäller skall finnas väl synlig i bilen.

Kortet är personligt och får ej överlåtas.

Tala alltid om i växeln att ni har ett Seniorkort och visa upp kortet för chauffö-
ren före resans start.

Seniorkortet går ej att kombinera med färdtjänstbiljetter och gäller endast vid
kontanta taxameterkörningar. Kortet kan vara ett bra komplement t ex om ni
bara ska åka en kort tur affären och inte vill ”slösa” en biljett som gäller för
upp till tre mil.

Om ni har vänner (pensionärer) som ni skulle vilja glädja med ett Seniorkort,
ring till Kundtjänst, på tel 744 94 00 och beställ fler kort.

VID BESTÄLLNING AV TAXI

Seniorkortsresa Ring 30 00 00 Färdtjänstresa Ring 643 12 00
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RESOR OCH UTFLYKTER

Promenad i Bergianska
trädgården.
Onsdagen den 9 juli träffas vi i Berg-
ianska trädgården för en stillsam pro-
menad kanske till den japanska dam-
men eller till Viktoria- eller Andersson-
ska växthusen. Vill man betala inträde
till växthusen, kan man mycket väl gå
på egen hand i de olika klimatzonerna
och titta på de mest fantastiska växter.
Trädgården anlades 1885 och är
kulturminnesmärkt. Den förnyas stän-
digt men är samtidigt en genbank för
gamla arter t.ex. gamla äppelsorter.

Det finns också ett kafé där vi kan få
lite kaffe eller något läskande.

Vi samlas vid tåganhalten Frescati kl
14.00. Man kan åka bil och parkera vid
växthandeln, som numera heter Planta-
gen eller ta tåget från Näsby Park, som
går varje hel- och halvtimme. Om man
tar tåget från Täby Centrum måste man
byta vid Mörby och invänta Näsby Park-
tåget. Det går också att ta buss 619 från
Täby Centrum till Näsby Park och där-
efter tåget. Tåg från Täby Centrum av-
går t.ex. kl 13.23. Ingen föranmälan.

Dalhalla med ”Aida”.
Den 9:e och 10:e augusti går färden till
Dalhalla där Malmö Opera och Musik-
teater framför Verdis opera AIDA. Vi
startar tidigt på morgonen och hinner
på 2 dagar se både operan, Carl Lars-
sons Sundborn samt Zorngården. Re-
san kostar 2.390:-, vilket inkluderar
helpension, operabiljetter samt guider.

Avfärd den 9 augusti från Ångaren kl
07.15, Täby Centrum  07.25 och Ros-
lags Näsby 07.30.

Färden går till Sundborn och däref-
ter Grand Hotell i Falun. Efter middag

åker vi till Dalhalla där operan pågår 3
tim 15 min. Vi övernattar i Falun och
nästa dag åker vi till Mora och efter en
guidad tur på Zorngården åker vi hem.
Anmälan till Paula tel 758 81 12 eller
Bertil tel 732 74 32 senast den 24 juni.
Researrangör: Pocketresor, som också
skickar ut inbetalningskort

Båttur Brunnsviken runt.
Den 13 augusti gör vi en liten båttur på
Brunnsviken. Båt utgår från Stall-
mästargården varje hel timme och vi
föreslår att vi samlas för resa kl 12.00.

Att komma till Stallmästargården är
en liten utmaning, men det är lättare
än man tror. Vi samlas vid Stall-
mästargårdens brygga nedanför restau-
rangen kl 11.50.

Tag tåget till Östra station, därefter
buss 73 till Wennergren Center med en
liten promenad ned till vattnet. Ett an-
nat alternativ är buss 4 med byte vid
stadsbiblioteket till buss 52. Ytterligare
en möjlighet är buss 72 från Östra sta-
tion till Odenplan och byte till buss 70
mot Frösundavik. Båtturen kostar 60:-
och man kan stiga av var man vill och
göra ett uppehåll t.ex. vid Sjöstugan,
där det finns ett litet sommarkafé. Ingen
föranmälan.

Forsmark och Leufsta bruk.
Torsdagen den 21 augusti åker vi med
buss till norra Uppland. Vi startar kl
08.00 från Ångaren och 08.10 från Täby
Centrum. Förmiddagskaffe får vi i
personalrestaurangen på Forsmarks
kärnkraftverk och därefter vidtar infor-
mation och rundtur inom området. Ef-
ter lunch far vi till den lilla idyllen
Leufsta Bruk med herrgård och vacker
park. Vi får en guidad tur i de Geers
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magnifika herrgård. Vi hinner också titta
in i brukskyrkan med den berömda
Cahmanorgeln. Hemkomst cirka kl
18.30. Utflykten kostar 410:- baserat på
40 deltagare. Bindande anmälan som
vanligt till Paula eller Bertil senast den
11/8. Avgiften betalas i bussen. Resear-
rangör TG RESOR.

Slovenien
Årets långresa går som tidigare med-
delats till Europas lilla sagoland
Slovenien. Avresa från Arlanda tidig
morgon den 9 september med flyg
(SAS) till München och därefter buss
genom Österrike, Tyrolen och in i Ita-
lien. Färden går genom de sagolikt
vackra Dolomiterna och vi övernattar i
vintersportorten Cortina d´Ampezzo.
Dag 2 fortsätter vi genom norra Italien
med den gamla hamnstaden Trieste och
efter gränspassagen till Slovenien är vi
snart framme i Portoroz, där vi skall
stanna i 5 nätter med halvpension.

Under vistelsen i Portoroz erbjuds vi
delta i 4 spännande utflykter till en sam-
manlagd kostnad av 173 euro. Dag 7
anträder vi återfärden via Sloveniens
huvudstad Ljubljana och in i Österrike
på otroligt vackra vägar. Vi övernattar
på Hotel Trattnerhof i Semriach. Dag 8
fortsätter färden till Wien där vi hinner
med en stadsrundtur innan flyget går
hem till Stockholm.

Resan kostar 10.590:- (enkelrumstill-
ägg 1.395:-), vilket innefattar halvpen-
sion i 7 dagar, flyg- och vägskatter samt
svensk reseledare. Anmälan till Paula
eller Bertil snarast eftersom SPF Tyresö
också vill vara med på denna resa.

Bertil Wijk

Utflykter
S:t Annas o Gryts skärgårdar

m. Söderköping, Gusum, Herrborum
o Capella Ecumenica 5 juli

Den Heliga Birgitta
Vadstena 11 juni  2dagar

14 juni, 10 och 24 september  1 dag
Finsta  16 september

Den Glada Blanka
Linköping

Lättare underhållning på residensets
borggård med Helena o Björn Eriks-

son

Dalhalla
Aida 7 och 9 augusti

Carmina Burana 8 augusti
Fyrverkerikonsert 6 september

Engsö Slott
Musik i sommarkväll

15, 22, 29 augusti och 4 september

Albertus Pictor
Norra turen 10 september, 4 oktober

Södra turen 11 oktober

Konstrunda i Roslagen
5 september

Oxölösund
Bjud upp till dans

18, 25 juni, 2, 9, 16, 23, 30 juli,
6, 13 augusti

25 juni, 1 augusti
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FRISKVÅRD

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

Jarladansarna
Höstterminens dans på Ångaren fort-
sätter på måndagar kl. 10.00 - 12.00 från
8 september.
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
Under hösten 2003 fortsätter dansen på
Kvarntorpsgården på torsdagar från 25
september.
Torsdagarna 11 september kl 12-15 och
18 september kl. 12-15 kan alla som
vill komma och pröva på. Då medver-
kar tidigare kursdeltagare med demon-
stration av danserna.
Ring för vidare upplysningar till
Birgitta Larsson, 756 45 14
Per Jödahl, 756 23 25

Gymnastik
Gymnastiken börjar igen på Ångaren
den 9 september med två grupper som
tidigare, kl 08.10 och 09.00. För info
ring Marianne Johansson, 756 28 05.

Vattengymnastik
Höstens vattengymnastik i Tibblebadet
tillsammans med TibbleSeniorerna star-
tar den 26 september. Vi träffas i bas-
sängen på fredagsförmiddagar kl 11 -
11.30 och tränar styrka, rörlighet och
kondition. Du får en bra “rundsmörj-
ning” av leder, muskler och cirkulation.
Var och en jobbar efter sin egen för-
måga till glad musik.

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

Promenader
Från mitten av september promenerar
vi tillsammans med TibbleSeniorerna
måndagar och onsdagar kl 9.30 . Vi ut-
går från Täby Centrum.
För information, ring Gertrud Hellberg,
tel. 756 19 35.

Stavgång
Måndagar kl 10.00 leder Lennart Steen
stavgång vid Ensta krog, där stavar finns
att hyra för den som vill pröva på. Ring
Lennart, tel. 756 54 24 för mer infor-
mation.
Barbro Bjerlöv från TibbleSeniorerna
leder stavgång vid Ensta krog på
fredagar kl 10.15 med början den 26
september. För information ring 732 75
88.
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Heldag på Stadion den 6
september
I höst anordnas Panterloppet för elfte
året. Efter start på Stadion går spåren
ut i Lill-Jansskogen. Gå, lunka eller
spring 3 km, 5 km eller 10 km i din
egen takt. Med eller utan stavar. En del
använder rollator. Eller rullstol. Vid tio-
årsjubileet i fjol fick en rullstolsburen
deltagare en hjälpande hand av en
springande deltagare. De båda höll hela
vägen jämna steg med undertecknad,
som inte sprang särskilt sakta. Impo-
nerande!

Alla får medalj vid målet.
Panterdagen har med åren vuxit till

Sveriges största utomhusevenemang för
55+. Nästan 2.300 var med i Panter-
loppet förra året. För den som inte vill
vara med i Panterloppet finns många
andra trevliga aktiviteter på Stadion den
6 september.

Gympa, stavgångskurs, QiGong, tips-
promenad med fina priser, utställningar
och informationstält (bla SPF), Panter-
rea av kvalitetskläder, hälsotest med
gratis tester, friskvårdstält med kostråd,
underhållning med allsång och världens
största utomhusbingo.

Som SPF-medlem betalar du 150 kro-
nor om du vill vara med på Panter-
loppet.

Det andra är gratis. Av startavgiften
går 5 kr till Hjärt-Lungfonden.

Sista anmälningsdag är den 13 au-
gusti. Den som betalar in startavgiften
senast den 30 juni får en kryssning för
2-4 personer i samma hytt med Silja Line
till Åbo.

Ring Korpen (kl 10-12) 08-605 62 78/
605 62 72 och be om program och an-
mälningsblankett. Det finns också några
exemplar på Jarlabankes kansli,

Alve Borg

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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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

Täby Blomsterbar 446 15 50

BOKHANDEL/KONTORSMATERIAL Näsby Parks Bokhandel 756 36 30

DAGLIGVAROR, LIVSMEDEL SABIS Vivo 544 431 70

DAMMODE Intermezzo Boutique 756 92 42

FASTIGHETSMÄKLARE 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

MONTISSORISKOLA Montessoripärlan 732 89 30

OPTIKER Näsby Park Optik 756 38 60

ORGANISATIONSKONSULTER Rationell Företagsplanering 544 404 90

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 Fysik Center 756 41 35

Eva Mårder 756 54 47

SKOMAKERI & NYCKELSERVICE Näsby Park Sko & Nyckelservice 756 89 92

TANDLÄKARE Marianne Hogstrand 756 43 73

Christina Lindgren, M. Barholm 756 38 80

TVÄTT OCH SKRÄDDERI Näsby Parks Kemtvätt o Skrädderi 756 32 62

3 timmars fri parkering med P-skiva. Nära till bussar och Roslagsbanan
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4th Scandinavian Dixieland 

Textat namn

Textad adress, postnummer och postadress

Telefon och eventuell e-mailadress      ANTAL BILJETTER BETALADE

Biljettpriser: Vid kassan, normalbiljett, ATG mm SEK 300 + ev
förköp o. dyl, 60 år + får rabattbiljetter till SEK 275 + ev förköp o
dyl.

MEN, detta betalningsblad ger en rabatt av SEK 50/biljett = SEK
250/biljett köpt genom betalning före den 1 augusti 2003 till SEB
konto nr 5240 00 423 81, Hans Wetterberg.

Jag är medveten om att denna enda kväll 27 augusti 2003 ger mig
ca 4 timmar underhållning.

Kvitto på betalningen med ovanstående noggrant ifyllt med antalet biljet-
ter sänds till Hans Wetterberg, c/o IMAB, Lahällsvägen 48, 183 30  TÄBY
eller genom Internet på hans@scandinavianweek.com

Glöm inte att kika på www.scandinavianweek.com

Jumping Jacks Lill Lindfors
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En hundralapp eller däromkring, mer
kostar inte en brandvarnare. Ett grund-
krav är, säger räddningsverket, att det
finns minst en fungerande brandvarnare
på varje våningsplan.

För att inte glömma byta batteri i
brandvarnaren är det god regel att byta
vid samma tid varje år, t ex när man
ställer om till vintertid på hösten. Sam-
tidigt kan man passa på att byta alla
andra batterier därhemma – i klockor, i

radioapparater, i ficklampor. Då är man
säker på att allt fungerar och behöver
inte hålla reda på olika batteribyten.
Reservbatterier av olika slag är bra att
ha hemma.

Räddningsverket rekommenderar att
man rengör brandvarnaren minst en
gång om året genom att dammsuga den
noga från utsidan. En brandvarnare är
färskvara. Efter åtta-tio år bör den by-
tas ut mot en ny.

Alve Borg

Billig livförsäkring

När det trots allt händer…

Som tidigare meddelats i medlemsbla-
det och i Veteranposten finns sedan
några år ett avtal mellan SPF
Stockholmsdistrikt och begravnings-
byråerna alfa/BEGRAVNINGSBYRÅER
AB och IGNIS BEGRAVNINGSBYRÅER
AB med målsättningen: ”En värdig be-
gravning och minnesstund för de an-
höriga till ett rimligt pris.” Dessa avtal
gäller alla SPF medlemmar i SPF
Stockholmsdistrikt, alltså även
Jarlabankes medlemmar.

Avtalen har i januari 2003 förlängts
och skall gälla i 2 år. alfa/BEGRAV-
NINGSBYRÅ härstammar från den
gamla välkända Hugo Svenssons be-
gravningsbyrå och IGNIS är den gamla
Eldbegängelsekassan. Båda byråerna
har ett tiotal lokalkontor, dock inget i
Täby men flera tillgängliga i centrala
Stockholm. Adresser och prislista finns

som tidigare hos Bertil Wijk tel 732 74
32. Representanter från byråerna kan
också komma hem för att diskutera
detaljer kring begravningen.

Det är viktigt, att medan man lever,
tala om för de anhöriga hur man vill ha
sin begravning, särskilt om man har
speciella önskemål. Det är en lättnad
för de anhöriga att veta den avlidnes
önskningar.

Till begravningsbyråns priser tillkom-
mer sedan kyrkogårdsförvaltningens av-
gifter för gravplats samt gravsten. För-
medlade tjänster rabatteras ej t.ex. bä-
rare, handtextade band, samkväm/för-
täring osv. Bårtäcke finns ofta att låna i
många församlingar i stället för en dyr-
bar kistbukett. Ta gärna med en anhö-
rig när ni pratar med begravningsent-
reprenören. Två personer uppfattar mer
än en i denna situation.

Bertil Wijk
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HUVUDENTRÉN
Kl 10.30-11.30

Oktett ur
Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker

BOLLNÄSTORGET
-idag omdöpt till

”Hälsotorget”

Många utställare
informerar om friskvård

Prova på stavgång

Kl 11.00-12.00
Line Dance

Polska Seniorklubben
dansar

Kl 12.30-13.30
Uppvisning Seniorgympa

och Chi Ball

Kl 15.00-17.00
Allmän dans

SKOGAHOLMS HERRGÅRD
Kl 09.30-11.10

Bouletävling med lag från
PRO-RPG-SPF-SPRF

SEGLORA KYRKA
Kl 11.00

Gudstjänst
Birgitta Löfgren

Christina Gunnardo

Torsdagen den 21
augusti 2003

Entré för pensionärer
40 kronor

Arrangörerna:
Pensionärernas Riksor-

ganisation
Riksförbundet

Pensionärsgemenskap
Sveriges Pensionärs-

förbund
Sveriges Pensionärers

Riksförbund

ORDENSHUSET
Kl 12.00

”Minns Du sången?”
Eva Berg-Almkvist

MISSIONSHUSET
Kl 14.00

Gudstjänst
Christina Gunnardo
talar och sjunger

SOLLIDENPLANEN

Pensionärsorganisatione-
rna, researrangörer och
studieförbund informerar

Kl 11.00-15.00
”Landet runt”

En tipspromenad

Start: Sollidenplan vid
lilla musikpaviljongen

SOLLIDENSCENEN

Kl 11.30
Prisutdelning

Bouletävlingen
Kl 11.40
Oktett ur

Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker

Kl 12.00
Fanfar och välkomst-

hälsning
Programchef Gösta

Enar

Tal av SPRF:s förbunds-
ordförande

Lisbeth Eklund

Kl 12.30
sång

Christina Gunnardo

Kl 13.30-15.00
Scenshow

Titti Sjöblom
Ehrling Eliasson

”Happy together”
Putte Wickman
Arne Domnérus

Claes Cronas trio

Seniordagen
på

Skansen

Alla surströmmingsfantaster och Ni som
tycker om inlagd sill (heminlagd)!

Torsdagen den 18 september kl 18.00 ses vi i Hönshuset på
Karby gård för att njuta av dessa läckerheter. Priset blir 110 kr
som betalas på plats. För det får man surströmming (eller inlagd
sill), mandelpotatis, tunnbröd, lök, ost, samt kaffe med kaka.
Snaps kan köpas på platsen till självkostnadspris.
Karby gård kan man nå per buss 610 eller 611. Det finns också
parkeringsplatser för den som vill ta med sin bil.
Anmäl Dig snarast dock senast den 8 september till Anne-Marie
Rosell 758 20 82 eller Dagmar von Walden Laing 758 30 22 och
meddela om Du vill äta surströmming eller sill.
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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
Höstens kurs som startar i september
är fulltecknad.

Fransk konversation
Onsdagar kl 9.30-11.00 med start den
24 september
Ledare: Gunilla Thermænius, 756 03 93
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen
12

Litteraturcirkel I
Cirkeln fortsätter under hösten 2003. Till
den första träffen läser vi Emilie Fly-
gare-Carlén.
Tider: tisdagarna  2 september, 7 okto-
ber, 4 november och 9 december  kl.
14-16.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För ytterligare upplysningar kontakta
Ingegerd Fröberg 756 20 51 eller
Maidi Lingheim 792 40 12

Litteraturcirkel II
Höstens cirkel möts en tisdag i måna-
den med sart den 16 september kl 9.30.
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen
12-14.
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 25 september, 16 ok-
tober, 13 november, 4 december.
Grupp II torsdag 2 oktober, 23 okto-

ber, 20 november, 11 december.
För information och anmälan kontakta:
Paula Lindberg, 758 81 12

Vinprovning
Vi samlas till höstens första vinprovning
tisdagen den 23 september kl. 17 - 19.
Då bestämmer vi tider för fortsatta
tisdagsträffar.
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.

Titta på konst i grupp
kommer vi att göra i höst. Vi startar en
dag i slutet av september eller början
av oktober med besök på Liljevalchs
för att se konst av X-et, Sven Erixon.
Efter visningen kan vi samlas runt en
kopp kaffe/thé för att diskutera den
fortsatta uppläggningen av cirkeln.

Senare under hösten skall vi gemen-
samt besöka utställningen  av Bror
Marklunds konst på Millesgården. Där
går medlemmar i Konsum Stockholm
in gratis (MedMera-kortet gäller).

Dag och tid återkommer vi med i
nästa nummer av medlemsbladet.

Upplysningar: Dagmar von Walden
Laing, tel. 758 30 22.

Ett konstverk är ett hörn av verklig-
heten sett genom ett temperament.
(Emile Zola)

Konst är inte livets bröd men väl dess
vin. (Jean Paul)
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Alma folkhögskola,
Högbergsgatan 48 i Stockholm, anord-
nar en folkhögskolekurs för seniorer
under hösten 2003. “Lust att lära mera”
pågår en dag i veckan under hösten.
Enligt folkhögskolepedagogikens prin-
ciper kan eleverna välja arbetssätt in-
dividuellt, t.ex. skrivarverkstad, teman
och projektarbete. Tänkbara intresse-
områden är litteratur, drama, ekonomi,
historia, internationella frågor. Inga krav
på förkunskaper. Anmälningsavgift 400;
i övrigt ingen kursavgift.
Kursen startar vecka 35. För upplys-
ningar ring 08-462 11 00.

Sommarbridge
1. Lokal: Ångaren
Måndagar kl 14.00 med början 16 juni.
Anmälan till Paula Lindberg, 758 81 12
2. Viggbyholms Seniorbridge.
Lokal: Viggbysalen.
Onsdagar kl. 15.00 med början 11 juni.
Anmälan till Lilian Simm, 756 45 79.
3. Täby Seniorbridge.
Lokal: Kometvägen 11, Grindtorp.
Onsdagar kl. 19.00 med början 3 juni.
Anmälan till Jan von Axelson, 756 16
18.
4. Torsdagar kl. 15.00 med början 4 juni.
Anmälan till Staffan Strömer, 756 22 22.

Inom Jarlabanke vill vi gärna få in uppgifter på medlemmarnas e-postadresser
för att någon gång i framtiden kunna sända meddelanden och information
den vägen.
En del e-postadresser känner vi redan, t.ex. för de som tillhör Jabada-gruppen.
Men för många, framförallt nytillkomna medlemmar, misstänker vi att det finns
e-postadresser som vi inte har kännedom om.
Har du alltså en e-postadress så meddela gärna detta till oss. Om du inte är
helt säker på att vi redan har din e-postadress eller om du har bytt adress så
hör av dig. Ange också om ni är flera medlemmar i vår förening som kan nås
på samma adress.
Sänd ditt meddelande till Stig Lundqvist, e-post: stilu@bredband.net

Har du e-post?
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TRÄFFAR
Månadsträffar
Obs! Höstens månadsträffar äger rum i
bibliotekshusets hörsal, Attundafältet
14, plan 3 (hiss finns) och som tidigare
serveras kaffe och hembakt.

Tisdagen den 16 september kl 13.00
får vi besök av Jeja Sundström, välkänd
från TV och radio. Ni minns väl alla
”Gäster med gester” som för övrigt nu
går i repris på TV. Jeja kommer att un-
derhålla oss med sång och musik och
vi garanterar att ni får en trevlig efter-
middag.

Tisdagen den 21 oktober kl 13.00 har
vi höstmöte. Före höstmötes-
förhandlingarna kommer trubaduren
Ove Engström att bjuda oss på en mu-
sikalisk resa i ord och ton. Ove Eng-
ströms repertoar är mycket stor – från
Dan Andersson till Ferlin, från Bellman
till Taube, från Povel till Pavarotti, från
Volga till Wien och Venedig!

Tisdagen den 18 november kl 13.00
träffas vi på nytt och den här gången
får vi lyssna till Marika Lagercrantz som
tillsammans med violinisten Ylva Lars-
son och cellisten Tommy Svanström
kommer att bjuda på en välkompone-
rad meny. Mer härom i nästa nummer.
Marika Lagercrantz behöver knappast
någon presentation. Vi har sett henne
såväl på scen som i TV och på film..
Ylva och Tommy spelar i Hovkapellet.
De utgör dessutom halva Stockholms-
kvartetten och de arrangerar och an-
svarar för den musikvecka som årligen
äger rum i Virserum veckan efter mid-
sommar.

Torsdagsträffar
Träffarna i Kvartersgården Fregattvägen
3, Näsbypark, börjar igen torsdagen den
11 september och starten blir med ett
trevligt musikprogram, där två unga
duktiga pianister spelar fyrhändigt allt
från klassiskt till jazz – på medtaget
keyboard.

Träffarna inleds alltid med kaffe och
dopp och programpunkterna varierar
från gång till gång. Dessa finner Du i
Jarlabankekalendern på näst sista sidan.
Ansvarig: Marianne Johansson,
756 28 05.

Handarbetsträffar
börjar igen 5 september 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 föl-
jeslagare.
Programmen finner Du i Jarlabanke-
kalendern på näst sista sidan.
Ansvarig: Annagreta Hansson,
758 07 31
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-Har du varit inne i ett trankokeri?
-Nej, men jag har sett dem dansa.

I detta klassiska citat ur Blandaren kan deltagarna i Jarlabankes resa till Väs-
tergötland instämma. De flesta dansade inte, men de var där. Elva tusen
långbenta fåglar, som med mellanlandning på Rügen för mat flugit hit från

Spanien eller nordvästra Afrika. Aldrig någonsin tidigare har så många tranor
samtidigt varit vid Hornborgasjön som den 9 april 2003.
Detta storslagna skådespel var en fin bonus på Jarlabankes resa, som i första
hand inte gällde tranor. Temat var ”I Arns fotspår”. Det blev en tredagars upple-
velse av dikt och verklighet. Dikten i Jan Guillous böcker och verkligheten base-
rad på fakta från gamla skrifter, föremål i kloster och kyrkor, utgrävningar och
avhandlingar. Ibland var det inte helt lätt att skilja det ena från det andra. Berit
Johansson som var vår Arnguide, det finns ett tiotal sådana, var en god represen-
tant för västgötsk berättartradition med förmågan att levandegöra. När hon satt i
bussen och berättade tyckte vi oss sitta i Husaby iskalla kyrka på juldagsmorgonen
år 1166 och lyssna till Arns och Cecilias unga röster som smälte samman när
deras sång steg mot höjden till Herrens ära, Vid stranden av Ymsen var vi med
när Germund Birgersson lät hugga huvudet av dotterns baneman. Där Svante
Svidings blodiga huvud rullat på gårdstunet i Ymseborg växte det nu blåsippor.
Om verklighetens Ymseborg vet man inte så mycket eftersom borgen aldrig har
grävts ut. Men den anses ha varit folkungarnas starka fäste i Västra Götaland
liksom Bjälbo var det starka fästet på östra sidan Vättern.

Loppa Skaras öde.
På medeltidsutställningen i Västergötlands museum är vi verkligheten nära. Där
fick vi se Sveriges äldsta möbel, en biskopsstol från 1100-talet. Den äldsta hjälm
av metall, gjord i ett stycke, som hittats i Norden, finns på museet. En verklig
dyrgrip är Skara-missalet, en medeltida mässbok. I katalogen till utställningen
Gyllene böcker på Nationalmuseum i Stockholm sommaren 1952 står det så här
om missalet: ”En av de få bevarade liturgiska handskrifterna från äldre medelti-
den i Sverige. Den primitiva figurstilen i miniatyrerna för tankarna till den iriska
konsten och gör det sannolikt att det rör sig om ett arbete av en nordisk bok-
målare. Initialornamentiken anknyter till den nordfranska stilen omkring år 1100.
Tack vare missalet kan domkyrkokören idag sjunga som det sjöngs på medelti-
den.
I tidig medeltid var Skara en välorganiserad stad. Efter tidens mått nästan en
storstad, där hantverk och handel blomstrade. Främmande folk och nya varor
kom från kontinenten via Lödöse. Skara var centralort för kyrka och kungamakt,
ett maktcentrum i Svearikets begynnelse.    forts sid 26

Med Jarlabanke genom medeltiden
en reseberättelse av Alve Borg
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Till Skara kom en dag en handelsman från Lödöse för att sälja tyg. I tyget fanns
en loppa. Därmed var stadens nedgång och fall omöjlig att hejda. Loppan med-
förde digerdöden. I Skara sägs att staden aldrig återhämtat sig efter digerdöden.
Det blev istället Falköping och Skövde som växte och utvecklades.
Den tillfällige besökaren upplever Skara som en vacker och intressant småstad
där historien finns överallt. Mellan domkyrkan och Djäkneskolan promenerar en
djäkne med bok i ena handen och sånglärka i den andra. I ett hörn av Stads-
hotellets trädgård står en munk med en stor ost i famnen. En symbol för livsmedels-
tillverkningens urgamla traditioner i denna rika jordbruksbygd. Vid Höjentorps
gård ett par mil österut grundade Jonas Alströmer Sveriges första lantbruksskola.
Schäferi kallades det.
Ett smakprov fick vi vid en välsorterad ostbuffé på osterian i Falbygdens Ost i
Falköping. I butiken kunde vi köpa med oss lite smått och gott hem. 250 sorters
ost finns ständigt på lager.

Eric Nordevall seglar igen
Forsvik spelade en stor roll i Arns liv. Här bosatte han sig efter återkomsten från
det Heliga Landet. Här växte hans sonson, senare känd som Birger Jarl, upp. Det
beryktade forsvikska rytteriet utbildades. Här sågades, smiddes, byggdes och
tillverkades allehanda nyttigheter och läkekonsten utvecklades. Forsvikarna lär-
des upp av de utländska yrkesmän som Arn haft med sig hem.
I verklighetens Forsvik är den månghundraåriga industriella epoken slut. Men
Forsvik lever. På varvet byggs en replik av Eric Nordevall, en av de hjulångare
som transporterade passagerare och gods på Göta kanal. Med last av brännvin
på väg till Göteborg gick fartyget på grund i Vättern 1856 och sjönk till 40 meters
djup.
Forsvik är ett av de äldsta bruken i Sverige. Nivåskillnaden mellan sjöarna Viken
och Bottensjön gav vattenkraften. På 1400-talet donerades Forsvik till Vadstena
kloster, som då höll på att byggas. På 1800-talet byggdes Göta kanal och vid
Forsvik anlades den första slussen. Med bostad i Forsvik arbetade de sedermera
berömda bröderna Nils och John Ericsson vid kanalbygget.
Idag är hela Forsvik ett levande museum med tillverkning, utställningar, ångbåts-
turer, teaterföreställningar, konferensanläggning och vandrarhem.

Sextio år på tre dagar
Historien om Arn börjar vid invigningen av Skara domkyrka år 1150, när mor
Sigrid strax skall föda honom. Den slutar hos hans älskade Cecilia på Forsvik dit
Arn dödligt sårad återvänder efter slaget vid Gestilren år 1210. Däremellan är
vägen kantad med västergötska kyrkor, kloster och platser med anknytning till
historien om Arn. Vi besökte de flesta av dem: Varnhem där Birger Jarl är be-
gravd, Husaby med källan där Olof Skötkonung döptes, Forshem vars kyrka är
tillägnad Den Heliga Graven i Jerusalem, Askeberga med Ranes stenar, 24 gigan-
tiska stenblock, Gudhems kloster där Cecilia fick slita hårt i 20 år under Moder
Rekissas järnhand.

forts från sid 25
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Vid Lena borg, troligen uppförd av Birger Jarl, har man vid utgrävningar funnit 44
meter vattenledning på frostfritt djup. Det var vid Lena, nu Kungslena, som kung
Sverkers danska här besegrades den 31 januari 1208. Av den 18.000 man starka
hären överlevde enligt danska uppgifter endast 18. Kung Sverker själv fick åter-
vända hem med uppmaningen ”kom aldrig igen!”.
Men det dröjde bara till juli 1210 innan han kom tillbaka med en lika stor här.
Danskarna besegrades vid Gestilren och Sverker stupade.
I romanen stupar flera av Arns närstående vid Gestilren, bland annat sonen
Magnus Månesköld.
Vår sista kväll i Västra Götaland åt vi en medeltidsmåltid. Hur medeltida den var
kunde vi inte bedöma. Men det smakade lika bra som allt annat som serverades
på Flämsätt stifts- och kursgård, där vi bodde.
Tredje dagen blev det sen lunch, vätternröding på Idas Brygga i Karlsborg vid
den korta biten av Göta kanal som förbinder Vättern och Bottensjön.
Från Karlsborg återstod nu en knappt fyra timmar lång transportsträcka hem.
Bortskämda med strålande väder varje dag mötte vi snön norr om Hjälmaren. I
trakten av Strängnäs flög en fasantupp på bussen vid den plats där reseledaren
Lars Carlsson från Ekmanbuss satt. Lasse är den som tillsammans med Arnguiden
Berit lagt upp resan. Han hade också den otacksamma uppgiften att räkna in oss
var gång bussens dörrar var öppna och i övrigt se till att allt fungerade.
Att vår chaufför Bo Lindkvist kunde köra framåt hade vi räknat med. Men han
visade sig också vara en baddare på att backa. Vid ett tillfälle backade han
hundratals meter på en smal och krokig skogsväg för att släppa fram en timmer-
bil med släp.
Strax före Rapport var vi hemma i Täby. Innan Jarlabankes reporter gick till filt
och madrass, som Cecilia sa, plockades Arnböckerna fram för omläsning.

Alve Borg

Jarlabankare i Arns fotspår
provsmakar nutida varianter
av munkars hantverk.

foto: Alve Borg
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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

MEDICINSK FOTVÅRD
Ulla Lund

Anita Trägårdh

Tel 768 32 59

Kullagränds servicehus
Åkerbyvägen 1 nb, Täby

Bridget Holmberg
Även massage
och zonterapi

Tel 758 99 76
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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



Nr 3-2003  30

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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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

BEVINGAT

TA SIN MATS UR SKOLAN, dra sig ur en besvärlig, farlig situation, fly fältet.
Uttrycket är känt sedan år 1719 och kan ha samband med att ”Mats” i äldre
språkbruk kunde betyda ”dumbom”, d v s man tar pojken ur skolan, eftersom
han inte klarat sig där.

SLÅ DANK, lata sig, driva omkring.
”Dank” kommer från det gamla verbet ”danka”, vars ursprungliga betydelse var
”dingla”, ”hänga och slänga”. Ur denna betydelse utvecklades ”gå och slänga
med armar och ben”, d v s vara sysslolös.

LISTIG SOM EN ORM.
Efter Bibeln 1 Mos. 3; 1 f., där ormen beskrivs som listigast av alla djur. Föreställ-
ningen om ormens klokhet återfinns i många kulturer. I Orienten ansågs den ha
sin grund i ormens kunskap om liv och död, eftersom ormgiftet fungerade både
som botemedel och gift.

Från Marianne Johansson
Källa BEVINGAT, Albert Bonniers förlag
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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.
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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.

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

Berätta att ni läst annonsen i vår tidning!
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STYRELSEN
Ordförande, Ansvarig utgivare
och 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 Ulf Thorén    732 53 08
Klubbmästare Anne-Marie Rosell    758 20 82
Väntjänstansvarig Annagreta Hansson    758 07 31
Utskick, ”Brevduvor” Berit Flenstad    758 18 27
Utbildning och Friskvård Dagmar v. Walden Laing    758 30 22
Rekrytering Alve Borg    756 26 27

REVISORER
Carl-Johan Sidenmark    768 19 98
Anna-Britt Eriksson    756 31 31

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
KPR

Mary Nordensvan    510 508 17
Lennart Norenhag    768 81 06
Stig Nyholm    756 22 29
Thorsten Thor    756 57 03
Gunilla Waller    758 55 83

VALBEREDNING
Sammankallande Stig Nyholm    756 22 29

Birger Fröberg    756 20 51
Marianne Johansson    756 28 05

FUNKTIONÄRER
Bridge, Kurser, Studiecirklar mm Se under ”Kurser/Cirklar”
Resor, Teater Paula Lindberg    758 81 12
Torsdagsträffar på Fregatten Marianne Johansson    756 28 05
Annonser och Sponsring Béatrice Ceyhan    756 29 68
Bitr. Klubbmästare Lennart Linse    758 98 80
Anhörigstöd Maidi Lingheim    792 40 12
Handarbetsträffar Ann-Marie Ekman-Engdahl  753 66 37
Jarladansarna, internationella danser Totto Granath    756 42 97

 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         Tel. 692 32 50
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JARLABANKEKALENDERN

Datum Lokal Aktivitet

�/8
kl ��E11

Frescatis
tåganhalt

Promenad i Bergianska trädgårdenE
Se sidan �%

���1/� Buss från Ångaren
kl 18E�)

Dalhalla med "Aida"E
Se sidan �%

�'/�
kl ��E)1

Stallmästargård�
ens brygga

Båttur Brunnsviken runtE Båt avgår kl �%E11E
Se sidan �%

%�/� Buss från Ångaren
kl 1�E11

Forsmark och Leufsta brukE
Se sidan �%

%�/� Skansen
Djurgården

SkansendagenE
Se sidan %�

%/�
kl ��E11 Ångaren Väntjänstträff

Se sidan %�

�/� Stadion Heldag på StadionE Panterloppet mm
Se sidan �)

�/� Flyg från Arlanda SlovenienE
Se sidan �'

��/�
kl ��E11

Kvartersgården
Fregattvägen '

Arne Svenungsson och Jona Nilsson spelar
fyrhändigt på keyboardE Se sidan %�

��/�
kl �'E11

Bibliotekshusets
hörsal
Attundafältet ��

MMMMåååånnnnaaaaddddssssttttrrrrääääffffffff
Jeja Sundström underhåller med sång och musik
Se sidan %�

��/�
��E11

Hönshuset
Karby gård

SurströmmingsfestE
Se sidan %�

%)/�
kl ��E11

Kvartersgården
Fregattvägen '

Olle Nyman berättar om regalskeppet Wasa �
"Vrak för miljoner"E Se sidan %�

Omslagsbild i färg - en engångsföreteelse?

Vad tycker Du?
Vill Du att vi i fortsättningen skall ha färg på första sidan och på sista sidan?
Mången svarar förmodligen ja. Men om vi upplyser om att detta kostar drygt
3.000 kr mera per nummer, är Ditt svar då fortfarande ja? Åsikterna i styrelsen
om färg eller svart/vitt är delade. Vad tycker Du? Hör av Dig till oss.

  Mary
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