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Kära Jarla bank are, 

I dag är det den 18 mars och jag tror att det 
är årets första vårdag. Solen skiner och efter 
några timmars arbete i vår ”tidningsredak-
tion” kunde jag inta, som jag hoppas, en 
välförtjänst lunch vid husets södervägg. Av 
innehållet i detta nummer saknas nu endast 
detta som jag nu försöker åstadkomma. Jag 
är tyvärr dålig på att kåsera och föredrar att 
hålla mig till faktabeskrivningar. Överlåter 
gärna åt Alve Borg att stå för kåserierna. Ni 
minns väl Alves artikel i nr 4 förra året om 
sitt förhållande till surströmmingen och nu 
kommer ett om fl undror, både intressant 
och underhållande. 

Vill Du tävla med Alve om det roligaste 
kåseriet? Sänd då ditt bidrag till oss, gärna 
före den 14 maj, manusstopp för juni-
numret.

Nya styrelsen etc
 Sedan förra bladet har vi ju haft årsmöte 

och för Er som inte var där  kan jag berätta 
något från detta. 

Det gläder mig att jag på nytt fi ck för-

troendet att vara ordförande och ledamot 
av Kommunala Pensionärsrådet(KPR)  Tre 
ledamöter i den avgående styrelsen hade 
avsagt sig omval, kassören Clas Mårtens-
son, som flyttat från Täby, medlems-
sekreteraren Ulf Thorén samt Dagmar von 
Walden Laing, studieansvarig. Dagmar har 
dock lovat att frilansa inom området. 

Valberedningens förslag att minska 
antalet ledamöter i styrelsen från elva 
till nio antogs. Sex av ledamöterna i den 
gamla styrelsen omvaldes. Ny blev Knut 
Killander, som har åtagit sig att vara kassör 
och har redan gjort uppskattade insatser. 
En styrelsepost som medlemssekreterare, 
lämnades vakant på grund av brist på 
kandidater och styrelsen fi ck mandat att 
tillsätta denna under verksamhetsåret.

Uppgifter om varje ledamots ansvars-
område, telefonnummer etc fi nns på sidan 
34 och hur vi ser ut framgår av bilden på 
nästa sida.

Tillfälligt sköts medlemsregistret av två 
på området mycket erfarna personer, Birg-
er Fröberg och Stig Nyholm, båda aktiva i 
valberedningen. Jag hoppas nu på att Du, 
som har vana att jobba med dator och har 
intresse för att göra en ideell insats, hör 
av dig till Birger, Stig  eller mig för vidare 
information om den uppgift det gäller. 
Som framgår av vår ”annons” på sidan 25 
tar vi tacksamt emot insatsvilliga  personer 
till ett fl ertal ansvarsområden.

Kommunen
Fick i dag en inbjudan att som medlem 

i KPRs referensgrupp delta i ett inledande 
samtal med företrädare för kommunen och 
socialkonsulenter från länsstyrelsen inför 
länsstyrelsens tillsyn av särskilt boende i 
Täby. Denna ingår i en schemalagd till-
syn av alla länets kommuner, i år i Täby, 
Solna och Huddinge samt i fyra stadsdelar 
i Stockholm. 

Länsstyrelsen skall följa upp Täby so-
cialnämnds  tillämpning av socialtjänstla-
gen och utöva tillsyn över äldreomsorgen. 
KPR kommer löpande att få ta del av läns-
styrelsens rapporter och tillsynen beräknas 
vara slutrapporterad i början av hösten.

Njut av våren och delta i våra aktivi-
teter så får jag glädjen att se Dig vid fl era 
tillfällen.

Vårliga hälsningar 
Mary

Alla konstintresserade som är intresserade av att bekanta sig 

med Täbykonstnärernas alster har i vår två tillfällen att pröva på. Vårsalongen på Karby Gård är 
öppen lördagar - söndagar  under tiden 17/4 - 9/5. Men Jarlabankes medlemmar är välkomna 
till en egen visning torsdagen den 29 april kl 14.00 då vår medlem Sif Berglund presenterar 
utställningen. Buss 610 och 611 går förbi Karby.

Därefter anordnas en träff  torsdagen den 13 maj kl 14.00 då Gerd Darke visar oss runt på 
Keramikens Vänner, Åkerbyvägen 158. Ett tillfälle att lära något om keramik, glasyrer och 
olika tekniker!

Dagmar von Walden Laing, 758 30 22, är tacksam för anmälningar (telefonsvararen fungerar 

Jarlabankes styrelse som valdes vid årsmötet den 17 februari:
Från vänster Berit Flenstad, Bertil Wijk, Stig Lundqvist, Annagreta Hansson, Alve 
Borg, Mary Nordensvan, Knut Killander och Anne-Marie Rosell. 
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PIZZERIA   SALLADSBUFFÉ   GATUKÖK

RÖSJÖ
Rösjö Centrum, Telefon 792 06 70

Betalning även med bankkort och rikskuponger
ÖPPETTIDER

Måndag-Torsdag 10.30-22.00  Fredag 10.30-23.00
Lördag 12.00-23.00  Söndag 12.00-22.00Ö
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Vi fi nns i Rösjö Cen trum

Din ICA-handlare Christer Berg

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

Nära till buss 611, 613, 617, 690 och 695.
Fri parkering.

AND NINGS GYM NASTE RNA CF AB NICOLA DANDENELL
Leg. sjuk gym nast (Ansluten till för säk ring skas san)

Specialiteter:
- Andningsvård   -Neurologi

Träff  as ef ter överenskommelse
Tel. 08-27 96 72   070-755 31 43 www.svenskfast.se

Välkomna till vår Bobutik i Täby Centrum, plan 3 (mittemot Clas Ohlsson).
Öppet: mån-tor 9-18, fred 9-17, lörd 11-15 samt sön 12-15

Storgatan 302, Box 1548, 183 15 Täby

Telefon: 08-638 05 00

Välkomna!

Fri fl yttstädning
Kostnadsfri värdering

Deklarationshjälp

Vi har 25 års erfarenhet av försäljningar i Täby och har
vårt kontor beläget i Täby Centrum med

bästa affärsläge.

Vi erbjuder. . .
– Marknadens mest kraftfulla exponering av Er bostad.
– Enda mäklarföretaget som enbart arbetar med
 försäljningar i Täby.
– Försäkring mot dolda fel ”Varudeklarerat”.
– En trygg försäljning och ett personligt engagemang.

Låt oss alltid lämna en offert på 
försäljningen,

så är du på den säkra sidan!

Medlemserbjudande för:
Jarlabanke och Tibbleseniorerna

Ge aldrig upp hoppet
om någon. Underverk

sker varje dag.
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Dalhalla

Engsö Slott

Övriga aktuella utfl ykter 

30/7  Porgy and Bess 2 dgr 2610 kr
14/8  La Bohéme 2dgr 2510 kr

4/9  Fyrverkerikonsert 2 dgr 2330 kr

11/8  Fläskkvartetten
20/8  Viktor Ryabchikov, piano som 

bl a kommer att spela verk av
Anatoli Liadov

25/8  Engsö slott. 
Ewa Dellow Österberg Cabaretsång, 

läckra, häftiga och roliga sånger 
av bland andra Kurt Weill, 
Jaques Brel och Cornelis
3/9  Peter Harrysson med 

programmet I döda poeters sällskap

20/4, 8/5, 23/6  Vadstena och 
Heliga Birgitta

27/3  Fyra kyrkor i Östergötland
12/6  Albertus Pictor

13/5  Södermanland o Östergötland 
bortom allfarvägarna

14/5  Poul Bjerre
23/4, 4/5, 7/6  I Arns fotspår
28/4  Finsta o Heliga Birgitta

15/5  Stendörren
22/5  Sankt Anna o Gryts skärgår-
dar med Söderköping, Gusum och 

Herrborum
23/5  En glimt av Nerike

30/6  Dalsland med Straussällskapet
9/9  Helsingfors Konstresa

4/10  Vinprovning i Tyskland och 
Frankrike

2/11  Konstparadiset. Teater i Falun.

Förunderligt lätt
färgkritan förs
av en osynlig hand.
Landet med träd och ängar och hus
bottnar till slut
i ett osynligt land.

I vägen fi nns en osynlig väg
och i dagen en osynlig dag.
En koltrast sjunger
sin dubbla sång,
sägbar, osägbar.
Och i skymningen fi nns ett djupare djup
och ett svall av böljande blad.

Barbro Mörne

Det är något som djävlas
med honom, stundtals, vad det nu är.
Blir trångt.
Tillvarons kudde skaver.

Saxofonen roar honom inte längre.
Knappast bridgen.

Men leverpastej är gott, och marssolen
ger ännu mässingsstötar i huden.
Ett drev är ansjovis för själen...

Samt fruntimmer. De är inte att förakta
annat än efteråt.

Sonja Åkesson

I den människotomma
ljusa försommarkvällen
åter syrenerna blomma
kring slättens gårdar och ställen.
Allt det nakna och skarpa
svepes i doftande fång,
och som en nyckelharpa
är skymningens fågelsång.

Ack, åter syrenerna blomma
till hjärtats fröjd och fromma,
men du som på vägarna går,
vad svarar ditt hjärta i år?

Anders Österling

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

Fastighetsrätt, skadeståndsrätt 
och brottmål.

HANS ÖBERG ADVOKATBYRÅ AB

Funderingar eller problem

Enhagsslingan 23, 187 40 Täby. Hemsida www.oberg.nu
Telefon 08 768 08 85
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Sel ene-Kli ni ken 
Lena Ahlgren 
Dipl.Med.Fotvårdsterapeut 
Tel 792 11 44 

Roslags Näsby Cen trum, Kors vä gen 22, Täby.

Många äldre dör i bränder
Förra året dog 134 personer i bostads-

bränder i Sverige. Det är en ovanligt hög 
siff ra, men ändå en minskning med tre 
jämfört med de båda föregående åren.

Äldre personer är kraftigt överrepresen-
terade i statistiken. 58 av de 134 som dog i 
bränder 2003 var 65 år och äldre, 38 var i 
åldern 45-64 år. Endast 8 av de omkomna 
var under 25 år. Elva av dem som omkom 
2003 bodde i servicehus eller annan vård-
form.

- Här har vi i fl era år diskuterat åtgärder 
som ökad utbildning av personal, bättre 
larm och sprinkler, säger Ulf Erlandsson 
på Räddningsverket, vilken är ansvarig för 
sammanställningen av dödsbränder. Det 
handlar alltså om tidig upptäckt, snabb 
insats och helautomatisk släckning. Det 
är nu hög tid att vi går för att förbättra 
brandskyddet i servicehus och liknande, 
säger Erlandsson.

Svenskarnas medelålder ökar och allt 
fl er bor ensamma i egen bostad. Dessa är 
också överrepresenterade i dödsbrandsstatis-
tiken.

- Här kan vi inte kräva automatiskt brand-
larm eller sprinkler, säger Ulf Erlandsson. 

Däremot kan vi förbättra informationen 
till anhöriga. De kan uppmärksammas på 
brandriskerna hos sina gamla föräldrar, 
vikten av att brandvarnaren fungerar, faran 
med sängrökning, behov av timer på spisen 
och att man kanske ser till att grannen har 
en reservnyckel.

(Källa: Räddningsverkets tidning Sirenen)

Alve Borg

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 svå-
righeter 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 fi nns för dig som behöver hjälp dag/kväll samt helger.
Vi fi nns 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 93 31 

Omr. 2 Kyrkbyn, Ensta, Vallatorp, Gribbylund, Hägernäs och Viggbyholm-
tel. 768 95 14 

Omr. 3 Näsby Park, Lahäll, Fregatten, Norskogen, Eskadervägen, Kryssar-
vägen tel. 756 85 75 

Omr. 4 Storstugan, Åkerbyvägen, Gustav Bergs väg, Värmevägen, Mark-
nadsvägen och Biblioteksgången tel. 768 99 26 

Omr. 5 Eskadervägen 1-3 tel. 756 01 10

Ni kan känna Er trygga. Vi har lång erfarenhet och god kompetens.
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RESOR OCH UTFLYKTER

Arbetsgruppen ”Framtidens” 
vårresa till ÅKERS BERGSLAG 
söndagen den 25 april.
Resan arrangeras i år av TibbleSeniorerna. 
Vi får uppleva hur påfrestande arbetet i gru-
vor och kalkbrott tedde sig förr i världen på 
denna dramatiserade resa till Åkers bergslag 
med Skottvångs gruvor och Kalkbro kalk-
brott. Medan vi dricker kaff e i Skottvång  
får vi också träff a Lady Gosling, en gång 
ägare till bruket. Vi äter lunch på den vackra 
Ulvhälls herrgård nära Strängnäs. 
Utfl ykten kostar 430:- inkl. lunch. Buss 
avgår från Östra Banvägen mittemot Ro-
slags Näsby station kl 09.00. OBS tiden 
är ändrad sedan föregående medlemsblad.  
Anmälan till Paula Lindberg 758 81 12 eller 
Bertil Wijk  732 74 32. Betalning sker enligt 
överenskommelse.

Morgonpromenad på 
ANGARNSSJÖÄNGARNA.
Tisdagen den 4 maj träff as vi kl 09.00 vid 
parkeringsplatsen c:a 300 meter norr om 
Angarns kyrka på gamla Norrtäljevägen. 
Parkeringen är märkt ”Naturreservat” och 
är inte svår att hitta. Svea Sjöö leder oss 
till lämpliga platser för att titta på det rika 
fågellivet. Medtag kikare. En höjdpunkt 
är naturligtvis kaff epausen, då vi avnjuter 
medhavda smörgåsar och kaff e. Stövlar kan 
vara lämpliga om våren varit våt. Ingen 
föranmälan.

Promenad i BERGIANSKA 
TRÄDGÅRDEN.
Liksom förra året tar vi oss på olika sätt 
till Bergianska trädgården och tar en stilla 
promenad runt parken. Vi kan besöka den 
japanska dammen eller flanera utefter 

Brunnsvikens strand. Några kanske vill gå 
in i Viktoria- eller Anderssonska växthusen 
och uppleva växterna i olika klimatzoner. 
Trädgården anlades 1885 och är kultur-
minnesmärkt. Den förnyas ständigt men 
är samtidigt genbank för utrotningshotade 
arter. Efter promenaden stannar vi till vid ett 
litet kafé där vi kan få något läskande.

Samling vid tåganhalten Frescati tisdagen 
den 8 juni kl 13.00. Man kan åka bil och 
parkera vid växthandeln Plantagen eller åka 
tåg. Kommer någon med tågen från Täby 
måste man byta I Djursholms Ösby och in-
vänta Näsbyparkståget. Ingen föranmälan.

NORRLÄNDSK VILDMARK
I föregående nummer av medlemsbladet 
fanns en utförlig resebeskrivning dag för 
dag av vår resa upp genom Sveriges inland. 
Resan går av stapeln den 14-18 juni och 
bjuder på mycket omväxlande program. 
Fortfarande finns platser kvar. Sista an-
mälningsdag är den 7 maj. Buss avgår från 
Ångaren måndagen den 14 juni kl 06.45 
och från Täby Centrum kl 07.00. Det är en 
mycket eftertraktad resa så här gäller först till 
kvarn. Anmälan till Paula eller Bertil.

ROSENDALS SLOTT
Onsdagen den 7 juli är alla som tycker om 
att promenera välkomna till Rosendals slott. 
Vi planerar att delta i en guidad visning där 
kl 13.00 och efter visningen av slottet fi nns 
ju möjlighet att äta lunch eller dricka kaff e 
i Rosendals Trädgårdar. Det fi nns många 
möjligheter att komma till slottet. Man kan 
åka Djurgårdslinjen (spårvagn) och stiga av 
hållplats Bellmansro, man kan ta buss 47 
och stiga av vid hållplats Ryssviksvägen eller 

buss 44 från Östra station och stiga av vid 
Nordiska museet. Entréavgift 50:-. 

Bertil Wijk  

Något om Åkers 
Bergslag.

För att gjuta kanoner i Åkers Styckebruk 
(stycken=kanoner) behövdes järnmalm, 
träkol och kalk. Malmen kom från Skott-
vångs gruvor, som anlades på 1600-talet 
och brytningen pågick till 1920-talet ända 
ned till 300 meters djup. Man kan följa 
den teknikhistoriska följden av metoder att 
bryta malm ju längre ned man kommer i 
gruvan. Under 1900-talets början byggdes 
till och med en järnväg mellan gruvan och 
Styckebruket. Gruvan låg bortom all ära och 
redlighet, vilket ökade mystiken kring gru-
van. Folk som arbetade i gruvor kunde inte 
vara vanligt folk och bönderna passade noga 
sina döttrar för gruvkarlarna. Driften lades 
ned 1921 på grund av dåliga konjunkturer 
och brist på kol och kanske järn.

Kol fanns rikligt i omgivande skogar och 
här finns många svarta kolbottnar, som 
vittnar om kolmilor. Kalken kom från 
Kalkbro stenbrott, som ligger i södra delen 
av Åkers bergslag. Man tror att den kalk 
som behövdes till bruk för byggandet av 
Gripsholms slott kommer härifrån, men 
största delen gick till masugnarna där man 
varvade malm, träkol och kalk. Transporten 
7 km till Åker skedde förr med häst och släde 
vintertid. Nästan alla traktens torpare var 
engagerade och klarade två vändor per dag. 
Driften upphörde på 1940-talet.

1953 kom familjen Serrander som som-
martorpare till Skottvångs Gruva, som då 
legat för fäfot sedan 20-talet. Idoga insat-
ser från familjen och många frivilliga har 
skapat ett viktigt kulturellt och historiskt 
minnesmärke för natur- och kulturintresse-
rade besökare. 1986 tog dottern Eva Ser-
rander och hennes man Kristian Brandt över 
verksamheten och driver i dag rörelsen med 
olika evenemang, dramatiserade guidningar 
om det svåra arbetet vid gruva och kalkbrott 
samt ett värdshus. Underhåll av fastigheter 
och förvaltning av det kulturella arvet ligger 
på Stiftelsen Åkers Bergslag.

Bertil Wijk 

Vi har åter fått förtroendet att arrangera  en resa för SPF Jarlabanke
Norrländsk vildmark den 14-18 juni 2004

  Givetvis har vi även en hel del övriga resor  fl er & endagars:

Norge – Köpenhamn – Gotland – Bornholm – Höga Kusten
Carl Larsson-gården – Göta Kanal – Visingsö – och mycket mer...

Ring för katalog

08-15 95 75 www.ekmanbuss.se
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Respektive ledare informerar om och tar 
emot deltagaravgifter i förekommande 
fall.

Jarladansarna
Kom och pröva med oss på Ångaren på 
måndagar kl. 10.00 - 12.00. 
Att dansa är nyttigt både för kroppen och 
knoppen! Vi lär oss internationella danser 
från när och fj ärran. Vals, tango, polka, 
hambo, schottis, contradans och Line-
Dance. Plats fi nns för fl er medlemmar. Ring 
för mer upplysning till
Toto Granath, 756 42 97

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

Gymnastik
Gymnastiken avslutas den 27 april och 
börjar igen tisdagen den 7 september, som 
tidigare med två grupper: kl 08.10 samt 
09.00. För information ring Marianne 
Johansson, 756 28 05

Vattengymnastik
Vattengymnastiken i Tibblebadet tillsam-
mans med TibbleSeniorerna fortsätter.
Vi träff as på fredagsförmiddagar kl 11 och 
tränar både styrka och kondition med be-
lastade och avlastande rörelser.
Var och en jobbar efter sin egen förmåga till 
glad musik. Passar både kvinnor och män. 
För ytterligare information ring
Birgit Carnby, ledare och sjukgymnast, 
510 134 44 eller Tibblebadets reception, 
768 98 09.

Promenader
Vi promenerar tillsammans med TibbleSe-
niorerna måndagar och onsdagar kl 9.30 
och utgår från Täby Centrum. För infor-
mation ring
Gertrud Hellberg, 756 19 35.

Stavgång  
Pröva på stavgång på måndagar vid Ensta 
krog. Från kl 10.00 finns möjlighet att 
hyra stavar på Friluftsfrämjandets expedi-
tion och att få instruktion om tekniken. 
För vidare information ring Lennart Steen, 
756 54 24.

Barbro Bjerlöv från TibbleSeniorerna 
leder stavgång vid Ensta krog på fredagar kl 
10.15. För information ring 732 75 88.

Hjärt- och lungräddning 
Kurser anordnas om efterfrågan fi nns. För 
information och anmälan ring Lennart 
Steen 756 54 24.

FRISKVÅRD

Distriktets friskvårdskommitté

inbjuder till vandringar på 
Lidingöloppsbanan

Nu har du chansen att prova på banan, men i tre etapper enligt följande:

  20 april Koltorps gärde – Lidingövallen 10 km
  11 maj Lidingövallen – Grönsta 10 km
  25 maj Grönsta gärde – Grönsta gärde 10 km

Samling vid Lidingövallen klockan 10:00 för samtliga etapper. Till starten Koltorps gärde är det 
sedan 1500 meter. Till och från Grönsta gärde är det 1000 meter. 

Beräknad gångtid c:a 3,5 timme.

Medtag matsäck och dricka.

Kommunikationer: Tunnelbanan till Ropsten samt buss 203, 204 eller 212 till Lidingövallen.
Det fi nns också bra parkeringsmöjligheter vid Lidingövallen.

Ledare är Jan-Olof Dackebro som också kan lämna ytterligare information. 
Tel: 08-551 590 96   

Välkommen till Seniorjympa 
med IF Friskis&Svettis Täby

Tisdagar 09:15 och fredagar 09:30
i Slottshallen, Näsby Park

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

Fr o m 5 april kan Du köpa vårterminskort för halva priset. 
Korten gäller t o m den 27 augusti. Hos oss kan Du även styrke-
träna och spincykla.

TÄBY
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Vic Kemtvätt
Det lilla tvätteriet där kunskap och service står i focus

Ägare är 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

Sakta börjar den kommande golfsäsongen 
göra sig påmind. Som tidigare meddelats 
har en överenskommelse gjorts med vår 
grannförening TibbleSeniorerna om 
att aktiva golfspelare i Jarlabanke kan 
delta i dess tävlingar, undantagandes KM 
(dock kan de som blir vänmedlemmar 
naturligtvis delta även i dessa). I stället 
skall vi försöka  ordna så att Jarlabanke-
medlemmar då kan tävla om vårt eget 
vandringspris. 

Tibbleseniorernas golfsektion har just 
haft sitt första möte för året och lagt upp 
planering för säsongen. Då beslutades att 
undersöka förutsättningarna för tävlingar 
på Lindö GK, Vallentuna GK, Lisinge GK 
och Lövsåtra GK. Vidare diskuterades en 
golfresa till Södertälje med picnic redan 
den 26 maj men då skall anmälan ske till 
Birgitta Wittvången Lundh (tel: 756 10 
28. Den utfl ykten kostar dock en hel del 
(300:- greenfee samt 300:- för bussresa 
och måltid). Som alternativ om detta ar-
rangemang inte kan genomföras har sagts 
att Ljusterö skall undersökas. Under hand 
har meddelats att förutsättningarna att få 
spela på Lindö Park GK var goda.

Nästa möte med Tibbleseniorernas 
golfsektion äger rum i vecka 17 och efter 
det kommer närmare uppgifter att kunna 
presenteras om vilka spelplatser och data 
som blir aktuella.

Håll utkik på Jarlabankes hemsida 
(http://jarlabanke.just.nu) där informa-
tionen kommer att läggas ut så snart vi 
har texterna! 

Ni kan även kontakta mig för informa-
tion på 756 23 25

Glöm inte heller att distriktstävlingen i 
år äger rum den 31 augusti på Åda G&CC 
strax utanför Trosa. Mer information kom-
mer snart bl.a. på vår hemsida! 

För intresserade kan även nämnas att 
SPF Riksmästerskap i år spelas den 24-
25 augusti på Fjällbacka och Mjölkeröd 
GK.

Per Jödahl

Golf

Alla kan drab bas av olycks fall i hem met! 
Vem uppmärksammar dig en sam bo en de om 
du inte kan nå telefonen och kalla på hjälp? 
jo,

Ve te ran ring en!
Att anlita Veteranringen kostar ing en ting.
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

Tidningen MEDIKAMENT är en oberoende 
medicinsk tidskrift, som nu har en artikel-
serie om ”neurologiska proteser”. I senaste 
numret berättar journalisten Johanna Wilde 
om den forskning som pågår om syn och 
hörsel.

I dag opereras 80 % av alla svenska barn 
med medfödd dövhet. Det kallas cochlea-
implantat och består av tre yttre delar: 
mikrofon, processor och sändare. Därefter 
skickas signalerna vidare till mottagare in-
nanför huden. Från mottagaren innanför 
huden går en elektrod in i snäckan med 20 
band, som motsvarar varsin ljudfrekvens. 
Banden ger elektriska signaler direkt till 
hörselnerven och ersätter snäckans hårceller. 
Processorn utanför huden är en liten dator, 
som överför ljud till elektriska signaler i 20 
olika frekvenser. Dessa 20 toner räcker för 
att förstå tal, men går inte att jämföra med 
normalt öra, som innehåller flera tusen 
hårceller.

Det är fantastiskt att hjärnan är så smart 
att den kan tolka dessa 20 frekvenser, som är 

det största antal ljud, som kan överföras med 
dagens teknik. Det krävs intensiv träning av 
de opererade i språkförståelse. Barnen bör 
opereras innan 2 års ålder men även vuxna, 
som förlorat hörseln och har hörselminnen 
kvar, kan med fördel opereras. 

Eftersom allt fler barn klarar att gå i 
vanliga skolor lägger man ned specialskolor 
för döva runt om i världen, men i Sverige 
får fortfarande döva barn även lära sig 
teckenspråk i specialskolor. Operationen 
är mycket kostsam, vilket gör att man bara 
opererar in ett implantat trots att det vore 
bättre för hjärnan med stimulans av båda 
hjärnhalvorna.

När det gäller blindhet bedrivs forskning 
främst i Tyskland och USA. Man använder 
chips av kisel som retina-implantat. Dessa 
placeras på eller i näthinnan. Utvecklingen 
av chips går snabbt men fortfarande är det 
långt till att implantat i näthinnan kan 
användas i stor skala.

Bertil Wijk  

Konstgjorda hjälpmedel för hörsel och syn
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3 tim mars fri parkering. Nära till bussar och Ros lags ba nan

APOTEK Apoteket Skeppet   756 51 51
BANK SEB 756 03 70
  Svenska Handelsbanken 756 73 80
BLOMSTERHANDEL Näsby Parks Blomsterhandel 756 33 21
  Täby Blomsterbar 446 15 50
BOKHANDEL/KONTORSMATERIEL Näsby Parks Bokhandel 756 36 30
DAGLIGVAROR, LIVSMEDEL SABIS Vivo 544 43 170
  Daisy´s & Chammas livs 756 62 77
  Näsby Kaffe & Te 630 08 30
  Näsby Hund & Kattfoder 630 08 30
DAMMODE Axara 590 73 425
  Intermezzo Boutique  756 92 42
FASTIGHETSMÄKLARE Kerstin Nordström Fastighets KB 756 30 32
  Skandia Mäklarna AB Täby 756 20 15
FRISÖR På Håret 756 33 20
  Theo Klippet 756 35 22
HUD, FOT- OCH KROPPSVÅRD A-L Massage & Friskvård 756 45 11
  Harmoni fotvård 630 00 75
  Hudverkstan 756 76 54
  Ilterkliniken (Hårtransplantation) 756 00 55
  Näsbyparks Fotvårdsklinik 756 18 11
HÄLSOKOST Hälsobutiken Life 756 01 40
INREDNING, PRESENTER ha HEMMA 732 46 40
  Lords Inredningar 756 91 92
  PiJa´s Country House 756 77 65
  Presentpalatset 756 65 15 
  RUM 16 756 80 50
KONDITORI Parkkonditoriet 756 41 00
LÄKARE Barnhälsan 756 05 91
  Näsby Parks Husläkarmottagning 544 40 920
MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskola 732 00 59
MÅLERI Britab AB 070-696 03 10 
OPTIKER Näsby Park Optik 756 38 60
ORGANISATIONSKONSULTER Rationell Företagsplanering 544 40 490
POSTEN Sabis/Posten Näsbypark 544 43 170
SVENSK KASSASERVICE Posten Näsbypark 756 05 39
PRESSBYRÅ Pressbyrån Näsbypark 756 43 25
PSYKOTERAPI Marianne Bauer, leg psykoterapeut 630 05 09
RESTAURANG Restaurang Jagaren 732 75 70
  Steaks & Bar 756 01 03
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 Marianne Hogstrand 756 43 73
  Christina Lindgren, M. Barholm 756 38 80
  Joanna Radberger 768 52 48
TVÄTT OCH SKRÄDDERI Näsby Parks Kemtvätt o Skrädderi 756 32 62
VIDEO Näsby Park Video 732 63 30
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Jarlabankes traditionella vårlunch

Äger rum tisdagen den 11 maj kl 14.15 

på Steaks & Bar, NäsbyParks Centrum.

Anmälan, som är bindande, till Anne-Marie Rosell 758 20 82 eller 

till Lennart Linse 748 98 80 senast den 5 maj.

Kostnaden för lunchen är kr 85:- och beloppet kan antingen sättas 

in på Jarlabankes postgiro 84 85 34-4 eller betalas vid entrén.

Parkkonditoriet
Samma ägare som i tidigare lokal

Öppet: vardag 7  -  18

lördag 9  -  16

söndag 9  -  16

Goda bakverk och matbröd. Även smårätter serveras. Smörgåstårta och land-
gång på beställning. Egen tillverkning. 

Näsby Park Centrum Tel: 08 - 756 41 00

RÄKOR - OST - VIN

Kom med och frossa i räkor, ost och vin och njut av vår vackra natur en ljus 
försommarkväll!

Årets traditionella RÄKFEST äger rum i Hönshuset, Karby gård torsdagen 
den 10 juni kl 18.00.

Karby gård kan man nå per buss 610 eller 611. Det fi nns också parkeringsplatser 
om Du vill ta med din bil.

Priset blir 130:- som betalas på plats. För det får Du Räkor, ost och vin (alkoholfritt 
serveras också) samt Kaffe med kaka.

Anmäl Dig så snart som möjligt, dock senast den 4 juni, till Anne-Marie Rosell 
758 20 82 eller till Lennart Linse 758 98 80.

Välkommen till en glad samvaro en skön försommarkväll!

SURSTRÖMMINGSVÄNNER!

Höstens surströmming skall vi som vanligt aväta i Hönshuset, Karby gård, 
torsdagen den 30 september.

Boka den da´n redan nu! Mer information i nästa medlemsblad.

(Du som inte äter surströmming kan i stället få inlagd sill)

Glasögon
-  synundersökning  -

Måndag-Fredag 08.00-18.00
Lördag 10.00-15.00

Månd-Fred 10.00-18.00
Lördag 10.00-15.00

Butikens öppettider: Beställ tid på
 tel. 756 38 60
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Respektive ledare informerar om och tar 
emot deltagaravgifter i förekommande fall.

Engelsk Konversation 1
Befi ntlig grupp fortsätter på onsdagar kl 
10.30-12.00
Lokal: föreningens kansli, Eskadervägen 
40.
Ledare: Barbro Fleege, 756 68 55 

Fransk Konversation
Onsdagar kl 09.30-11.00.  
Ledare: Gunilla Th ermænius, 756 03 93 
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen 20     
 
Litteraturcirkel I     
Cirkeln fortsätter på tisdagar kl 14 - 16 enligt 
följande program.
27 april  Bodil Malmsten
25 maj  Ivar Lo-Johansson
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För information kontakta Ingegerd Fröberg 
756 20 51 eller 
Maidi Lingheim, 792 40 12

Litteraturcirkel II
Denna cirkel möts en tisdag i månaden kl 
09.30. 
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen 20.
För information om dagar och program 
kontakta Per Jödahl, 756 23 25 eller 
Monica Höglund, 732 64 36

Teaterkunskap:
Ledare: Margareta Broberg 
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Av vårens cirklar återstår för grupp I 15 
april kl 13.00 och för grupp II 22 april kl. 
14.00. 
Höstens cirklar börjar den 23 september kl 

13.00 resp. 30 september kl 14.00.
För ytterligare information kontakta Paula 
Lindberg, 758 81 12

Vinprovning
Vårens sista vinprovning äger rum tisdagen 
den 4 maj kl 17.00-19.00 på föreningens 
kansli, Eskadervägen 40.
Kostnaden beräknas uppgå till 100 kr per 
person. Var och en tar med sig 4 vinglas.
För information kontakta Anne-Marie 
Rosell, 758 20 82.

Konst
Alla konstintresserade som är intresserade 
av att bekanta sig med Täbykonstnärernas 
alster har i vår två tillfällen att pröva på. Vår-
salongen på Karby Gård är öppen lördagar 
– söndagar under tiden 17/4 – 9/5. Men 
Jarlabankes medlemmar är välkomna till 
en egen visning torsdagen den 29 april kl 
14.00 då vår medlem Sif Berglund presen-
terar utställningen. Buss 610 och 611 går 
förbi Karby. 

Därefter anordnas en träff  torsdagen den 
13 maj kl 14.00 då Gerd Darke visar oss 
runt på Keramikens Vänner, Åkerbyvägen 
158. Ett tillfälle att lära något om keramik, 
glasyrer och olika tekniker!

Dagmar von Walden Laing, 758 30 22 är 
tacksam för anmälningar (telefonsvararen 
fungerar efter fyra signaler) några dagar före 
respektive besök.

KURSER/CIRKLAR 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 8472.

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 8472.

Torsdagar kl 13.00
Kontakta Birgitta Eriksson, 510 122 83
eller Ulla Eriksson, 758 49 89
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. 
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Det dröjde länge innan jag fi ck grepp om 
den naturens egendomliga ordning som 
bestämmer att en del plattfi skar har huvudet 
åt fel håll. Huvudet åt höger eller vänster - 
folk skrattade överseende och sa att det beror 
väl på åt vilket håll fi sken ligger. Den som 
säger så har inte sett en platt fi sk annat än 
fi léad. Om vederbörande själv någon gång 
börjat rensa från scratch kan det bara ha 
gällt någon enstaka fi sk, då märks det inte. 
Rensar man däremot tjugo trettio på raken 
så märks det. Man kommer ur rytmen när 
det dyker upp felvända exemplar.

Jag tittade i Svensk uppslagsbok och läste 
med häpnad att plattfi sken lever på hiskeliga 
djup, neråt 500-600 meter i Atlanten och 
mera sällan kommer in i Skagerack. På bild 
ser den ut som en ögon- och tandförsedd 
hopknycklad innerslang till en bil. Inte 
särskilt likt det som brukade sitta i näten 
på Gotlands västsida. Det här stämde ju 
inte alls.

Efter alla nitar jag gått på vågade jag inte 
tala med någon om denna nya upptäckt utan 
fortsatte att leva med en irriterande brist på 
kunskap om spegelvända fi skar. Tills jag en 
dag tog mod till mig och frågade en hus-
hållslärare mellan skål och vägg. Höger och 
vänster, jovisst, sa hon, det var det första vi 
fi ck lära oss på kursen när vi läste om fi sk. 
Men hon visste inte varför det var så. Med 
ny råg i ryggen började jag åter ägna mig åt 
denna väsentliga fråga. Och när jag slutligen 
fi ck klart för mig att fl undror och rödspät-
tor och skrubbor och vad de heter inte är 
plattfi skar utan fl atfi skar lossnade det. Det 
står mycket i Svensk Uppslagsbok.

Ynglen är spolformiga och ser i stort sett 
ut som andra fi skyngel. Men en vacker dag 
börjar tarmen knorva ihop sig. Då förskjuts 
tyngdpunkten och ynglet tippar över. Med 
statistisk signifi kans tippar 70% åt ena hållet 

och 30% åt det andra. Det öga som hamnar på 
undersidan börjar då vandra över till översidan 
som mörknar. Undersidan, den s k blindsidan, 
blir vit. Därmed uppstår vänster- och högervända 
fi skar. Fördelningen 70 - 30 håller inte för alla 
underarter, men principen är densamma.

Mina teoretiska kunskaper om fl undror hade 
jag inhämtat hemmavid, men själva praktiken, 
om man säger så, gjorde jag under ett stort antal 
semestrar på Gotland. Nu bytte familjen som-
marviste och kom till en stor gotländsk bondgård 
där ytterligare tre fastlandsfamiljer var inhysta. 
Alla åt gemensam frukost.

En morgon vid frukosten sa far i huset: röjkte 
fl undrar skoll vij ha ejn da.

- Röjkte fl undrar, däj äj dyert, sa mor i huset.
- Vi skulle kunna röka själva, nån gammal 

tunna att göra rök av fi nns väl, dristade jag mig 
till att säga.

Sällan har väl ett oövertänkt yttrande utlöst en 
så omedelbar och febril aktivitet.

Med far i huset på traktorn och jag själv upp-
kastad på efterhängande fl akvagn gick färden ett 
par kilometer till traktens soptipp. Där fanns 
både ett gammalt oljefat och lite andra lämpliga 
grejor.

Under tiden hade intresset hos de hemma-
varande skruvats upp. På flundrerökningens 
självaste stamort på jorden fann jag mig plötsligt 
betraktad som erfaren rökkonstruktör, flun-
dreexpert och projektledare för det stundande 
fl undrepartajet. Och detta skulle äga rum redan 
samma kväll hade de hemmavarande bestämt 
under mitt vegeterande på sopptippen. Tid till 
eftertanke och MBL-förhandlingar gavs inte, det 
var bara att foga sig.

- Nu ska jä ringe till ejn fi skere, hur månge 
fl undrar behöjver deu, undrade mor i huset.

- Två och ett halvt tjog blir lagom, och så lite 
grillkorv till barnen, sa jag, mest för att säga 
någonting.

Jag skar och rensade, mor i huset saltade, ett 

När Vår Herre gör en fl undra barn viftade bort fl ugorna, andra barn samlade 
enris och tallkottar (det här var långt innan Livs-
medelsverket börjat sprida budskapet om tallkot-
tars farlighet i sammanhanget), far i huset och en 
f d tobakshandlare på Brännkyrkagatan bar ut 
bockar och lämmar till långbord, några plockade 
ängens blomster, gårdens döttrar gick löst på sal-
latslanden, en sekreterare från Norrköping for till 
Visby för att hämta lämpliga drycker. Med lugn 
och behärskning, egenskaper förvärvade under 
många år i Sveriges Riksdag, gick farfar i huset, 
oberörd av uppståndelsen, på betfältet för någon 
måste ju tänka på jordbruket.

Frampå kvällskvisten spreds en allt angenä-
mare doft av enris och rökt fi sk över nejden. 
En andäktig skara cirkulerade runt det gamla 
oljefatet som efter år av glömska på soptippen 
blivit rehabiliterat, omskolat och medelpunkt 
i det sociala livet. Då och då var någon framme 
och kände efter om fenorna började lossna så det 
snart var dags.

Om huvudet suttit till höger eller vänster är det 
sista man tänker på när man äter varm, nyrökt 
fl undra på papperstallrik vid blomsterprytt lång-
bord i ljum, begynnande gotländsk sommarnatt. 
Man tar till sig det glada sorlet kring bordet, de 
mättade dofterna och lammens bräkandn och 
tänker att bättre än så här kan livet inte vara.

Alve Borg

Harmoni
- medicinsk fotvård -

Tel: 630 00 75

Näsby Park Centrum

Du kan hjälpa till !

Jarlabanke är, som du redan vet, 
en ideell förening, vilket innebär att 
verksamheten är helt beroende av 
frivilliga insatser. Många ställer redan 
nu upp för att arbeta för medlem-
marnas bästa och för att ”Göra vår 
förening till en naturlig samlings-
punkt för god gemenskap” som det 
bl.a. står i vår policy. 

Men i en förening kan inte samma 
personer göra allting, utan arbetet 
behöver spridas ut på många. Vi be-
höver t.ex. lite extra hjälp av några 
som kan ställa upp som ”brevduvor”, 
d.v.s. utdelning av vårt medlemsblad 
fem gånger per år. Vidare saknar vi 
studieombud, friskvårdsombud och 
trafi ksäkerhetsombud. 

Vill du veta mer när det gäller 
brevduveverksamheten kan du kon-
takta Berit Flenstad, 758 18 27. 

När det gäller de övriga funktion-
erna kan du ringa till Mary Norden-
svan, 510 508 17 eller Stig Lundqvist, 
732 74 41, så berättar vi mer.  
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Torsdagsträff ar
Träff arna inleds alltid med kaff e och dopp 
följt av någon programpunkt.
Då detta medlemsblad kommer ut har vi 
2 träff ar kvar, den 15 april samt den 29 
april. Den sistnämnda blir en extra inlagd 
träff , då programpunkten från den 11 mars 
kommer att framföras. Denna blev tyvärr 
inställd, men ersattes av ett annat givande 
program om New York. Se näst sista sidan 
i medlemsbladet för ytterligare program 
till hösten. Ansvarig: Marianne Johansson, 
756 28 05.

Handarbetsträff ar
Träff arna började den 16 januari.  Fortsätter 
som tidigare på vårt kansli, Es ka der vä gen 40 
fredagar kl 11- 14. Ansvarig: Anne-Marie 
Ekman-Engdahl 753 66 37

Månadsträff ar
Obs! Månadsträffar äger rum i bib-
 li o teks hu sets hörsal, Attundafältet 14, plan 
3 (hiss fi nns) och som tidigare serveras kaff e 
och hembakt.

Tisdagen den 20 april kl 13.00 är det 
dags för årets mannekänguppvisning. Våra 
egna mannekänger kommer att visa kläder 
från dels MANCO MODE, dels TJEJA 
FASHION.

Manco Mode känner vi se´n gammalt.

 Tjeja fashion ligger i Vallentuna Centrum 
och har kläder som verkligen passar för oss 
kvinnor, kläder som vi kan trivas i, som är 
snygga och eleganta men inte tantiga.
Kom och njut av modevisningen!

TRÄFFAR

Väntjänstträff ar
Väntjänstträff arna ordnas för speciellt in-
bjudna från servicehusen samt funk tions -
hin dra de medlemmar med följeslagare. 
Programmen fi nner Du i Jarla banke -
ka len dern på näst sista si dan.
Ansvarig: Annagreta Hansson, 
758 07 31

Reservera redan nu
Tisdagen den 16 november för  månadsträff  

med 
JOHN POHLMAN

Vi återkommer med information i höstens
medlemsblad.

Bo Bergman

Ur Marionetterna

VÅREN

Nu kommer den grymma våren
med sol i tak och vägg.
Mina ögon rinna, och hjärnan 
är tom som ett urblåst ägg.

Man blir ju sjuk och fördärvad
av allr detta vita ljus,
som glittrar, glänser, vaggar
och dränker hela ens hus.

Det glittrar, glänser, vaggar
som långa böljeslag,
och rockens hål och själens
stå hemska i öppen dag.
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MEDICINSK FOTVÅRD

Ulla Lund
Anita Trägårdh

Tel 768 32 59

Kullagränds servicehus
Åkerbyvägen 1 nb, Täby

Bridget Holmberg
Zonterapi

Tel 758 99 76

Öppet: Måndag-Fredag 10 - 18
Lördag 10 - 16
Söndag 11 - 16

Handelsträdgården i Ella AB
Ellagårdsvägen 40, 187 45 TÄBY

Tel. 08-792 29 20 • Fax 08-768 38 50

- Din Lokala Taxi -
732 02 00
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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
ANKA/TIDNINGSANKA
Falsk uppgift i pressen. Uttrycket, som är känt i svenskan sedan 1852, har 
motsvarigheter på såväl danska som tyska och franska, och förklaringsförsöken 
är många. Troligen är tidningsankan ett lån (eventuellt via tyskans ENTE) från 
franskans CANARD, anka, som även betyder "fl ygblad", "skämt" och "lögn". 
På franska fanns redan under 1500-talet ett uttryck "lura (någon)", egentligen 
"sälja/ge en halv anka" (under föregivande att den är hel).

JUMBO
Jumbo är ett uttryck om den som kommer sist i tävlingen, känt i svenskan sedan 
tidigt 1900-tal. Ordet är ett lån från engelskans JUMBO med betydelsen "något 
stort och klumpigt". Det förekom i engelskan i början av 1800-talet och använd-
ningen skulle ha ökat sedan London Zoo införskaffat en sex tons elefant med 
namnet Jumbo, en populär attraktion, som dog 1885 sedan han blivit påkörd 
av ett lokomotiv. Adjektivet "jumbo" (som i "jumbojet" och "jumbofärja") har 
samma bakgrund men dyker upp i svenskan först på 1920-talet.

Från Marianne Johansson 
Källa: Bevingat, Albert Bonniers förlag.
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Föreläsningar i serien "Samhället och de äldre" våren 2004
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 13.30-15.00

16 april "Minnesfunktioner i åldrande och 
demens"

Professor Lars Bäckman

11 maj "Gammal och frisk?" Faktorer som 
leder till gott åldrande."

Med.doktor Eva von Strauss

Entré:          20 kr (ingen föranmälan)
Arrangörer:  Äldrecentrum, SPF, PRO, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan.

Alla patienter är varmt välkomna!

Mer än 20 års

erfarenhet av barn-

och vuxentandvård.

Tandläkare Marianne Hogstrand
Näsby Park Centrum, Eskadervägen 4

Tel 08-756 43 73
E-post: marianne@hogstrand.com

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

Berätta att ni läst annonsen i medlemsbladet!

Nära till buss 610, 611, 690 och Roslagsbanan.
Närhet till post, bibliotek, apotek och kyrka.

Bra parkeringsutrymmen.

Vi fi nns i Täby Kyrkby

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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STYRELSEN 
Ordförande, Ansv utgivare 
och Informationsansvarig  Mary Nordensvan 510 508 17 mary.nordensvan@telia.com
Vice ordförande samt 
Resor, Syn, Hörsel 
och Begravningar Bertil Wijk 732 74 32 bertil.wijk@spray.se
Kassör samt Försäkringar  Knut Killander 758 65 33  knut_killander@hotmail.com
Sekreterare  Stig Lundqvist 732 74 41 stilu@bredband.net
Klubbmästare Anne-Marie Rosell 758 20 82 bjorn.rosell@bredband.net
Väntjänstansvarig  Annagreta Hansson 758 07 31 
Utskick, ”Brevduvor” Berit Flenstad 758 18 27 berit.fl enstad@bredband.net
Rekrytering  Alve Borg 756 26 27

REVISORER
 Rolf E. Ericsson 756 13 83
 Kjell Öjheden 756 58 24

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
KPR
 Mary Nordensvan 510 508 17 mary.nordensvan@telia.com
 Lennart Norenhag 768 81 06
 Stig Nyholm 756 22 29  st.nyholm@telia.com
 Th orsten Th or 756 57 03
 Gunilla Waller 758 55 83

VALBEREDNING
Sammankallande Stig Nyholm 756 22 29 st.nyholm@telia.com
 Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com
 Marianne Johansson 756 28 05

FUNKTIONÄRER
Annonser och Sponsring Beatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Medlemsregistret Stig Nyholm 756 22 29 st.nyholm@telia.com
 Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com
Resor, Teater Paula Lindberg 758 81 12
Torsdagsträff ar Fregatten Marianne Johansson 756 28 05
Bitr Klubbmästare Lennart Linse 758 98 80
Anhörigstöd Maidi Lingheim 792 40 12
Handarbetsträff ar Ann-Mari Ekman-Engdahl  753 66 37
Jarladansarna och
Internationella danser Toto Granath 756 42 97
Bridge, Språkkurser mm Se under "Kurser/Cirklar"

 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 70   Datum Lokal Aktivitet

15/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Lars Westling: "En skärgårdsbo berättar".

20/4
kl 13.00

Bibliotekshusets hör-
sal, Attundafältet 14

Mannekänguppvisning, se sidan 26

25/4
kl 09.00

Bussplan Östra Ban-
vägen vid Roslags 
Näsby C

Vårresa till Åkers Bergslag, se sidan 12.

OBS! Ändrad tid och plats för avgång

29/4 
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

F.d. fartygschef Erik Th ermænius berättar om senaste 
utbildningsexpeditionen med HMS Carlscrona: "Mot 
alla odds.."

29/4 
kl 14.00

Karby Gård
Bergtorpsvägen 183

Vårsalongen. Sif Berglund presenterar utställningen 
för oss. Se sidan 5.

4/5 
kl 09.00

Angarnssjöängarna Vi tittar på fåglar under Svea Sjöös ledning
Se sidan 12.

11/5 
kl 14.15

Näsbyparks Cen-
trum

Vårlunch på Restaurang Steaks & Bar
Se sidan 20

13/5 
kl 14.00

Keramikens Vänner
Åkerbyvägen 158

Gerd Drake visar och lär oss om keramik.
Se sidan 5.

8/6 
kl 13.00

Frescati tåganhalt Promenad i Bergianska Trädgården. Se sidan 12 

10/6 
kl 18.00

Karby Gård Räkfest i Hönshuset. Se sidan  21

14-18/6
kl 06.45

Buss Ångaren Resan "Norrländsk Vildmark" se sidan 12 

7/7
kl 13.00

Rosendals slott Guidad visning. Se sidan 12

16/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Musikprofessor Hans Åstrand: "4 ESS i svensk 
musiklek".

30/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Överläkare Annika Takman talar om: "Det naturliga 
åldrandet".

JARLABANKEKALENDERNJARLABANKEKALENDERN
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