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Kära Jarlabankare

I dag är det fredagen den 13 maj och solen lyser 
från en nästan klarblå himmel. Hoppas att väd-
ret under pingsthelgen  också blir skönt. An-
nandag pingst är ju inte längre helgdag, men vi 
får glädjas åt utflykten den dagen  till Norrtälje, 
Länna kyrka och Penningby slott, som ordnas 
av SPF Rurik, en av de 11 SPF-föreningar som 
ingår i arbetsgruppen Framtiden. 

Den gångna veckan har varit givande sett ur 
såväl mitt som föreningens perspektiv. 

Introduktionsträffar med nya medlemmar 
har vi haft på vårt kansli måndag och torsdag. 
Av 36 inbjudna kom drygt hälften. Det var 
ömsesidig information  i en stämning som i 
varje fall jag uppfattade som mycket trivsam 
och som gav hopp om en positiv utveckling av  
föreningens verksamhet.

I tisdags hade vi vårens sista månadsträff 
Först informerade Eva Kohl, äldreombudsman 
i Täby. Mer härom på sidan 16. Sedan var det 
vissångaren, berättaren, spelmannen och vis-
selvirtuosen Pär Sörmans tur att inta scenen. 
Jag har lyssnat till Pär vid ett flertal tillfällen 
förut och imponerats av hans utomordentliga 
tolkningar av Nils Ferlin, Evert Taube och 
Dan Andersson, men jag vågar påstå att denna 
gång var bäst. 

Du som missade gårdagens föreställning kan 
köpa och lyssna till Pärs sång på tre CD-skivor 
som han själv säljer. Den första med texter av 
Dan Andersson, den andra med visor av Evert 
Taube och en alldeles ny som innehåller visor 
som han samlat på sig under vägen, bl a av Nils 
Ferlin, Mikael Wiehe, Thorsten Bergman och 
Ola Magnell. De finns endast att  köpa direkt 
av Pär och kan beställas per telefon 0158-401 
46. Vill Du veta mera gå in på   Pärs hemsida 
www.sorman.nu 

Efter några dagars uppehåll i ”författandet” 
har det nu blivit den 17 maj, Norges natio-
naldag. Dagen till ära träffades vi deltagare i 
litteraturcirkel 1 och på programmet stod den 

norska författaren Cora Sandel (1880-1974), 
född i Oslo, uppvuxen i Tromsö och bosatt en 
del av sitt liv i Sverige. Många känner säkert 
till handlingen i boken Kranes Konditori, som 
legat till grund för föreställningar på teatrar, 
radio och TV. Cirkeln, som började på hösten 
2000 har hela tiden haft 14 – 15 deltagare och 
har hittills läst verk om och av 44 författare, de 
flesta svenska. Cirkeln fortsätter i höst.

Det känns fel att tala om hösten redan nu 
när det varma vårvädret ännu låter vänta på sig 
men höstprogrammet  är klart och finns med 
i detta nummer. Höjdpunkten blir förhopp-
ningsvis vårt jubileumsfirande på Tibble Teater 
den 29 oktober då vi räknar med en fullsatt 
salong. Köp biljetter redan nu. Se sidan 5.

Till försöket med öppet hus på vårt kansli 
tre fredagseftermiddagar i april kom i snitt nio 
personer, som drack kaffe och umgicks och såg 
ut att ha det trivsamt. Vi har därför beslutat 
om en fortsättning i höst med början den 30 
september. Hör gärna av Dig om Du har syn-
punkter eller förslag till öppethusverksamhet

Till slut önskar jag Dig en skön och trevlig 
sommar och på återseende om inte förr så på 
räkkryssningen i augusti.

Mary

Vi fyller

30
Stort jubileumsprogram

Tibble Teater
Lördag 29 oktober 2005 kl 13.30-16

Putte Wickman
Claes Crona
Lelle Printer

och pausmusikanterna

Arvid & Jona

Jubileumsskumpa i pausen

Biljetten kostar 50 kronor
Fri placering

Kan köpas vid månadsträffar, vid torsdagsträffar i Kvartersgården,
eller på kansliet, Eskadervägen 40, Näsbypark tisdag och torsdag 10-12

t o m 23 juni och fr o m 9 augusti. Eller sätt in 55 kr på Jarlabankes
plusgirokonto 84 85 34-4 så kommer biljetten på posten. Skriv

"Jubileum" på talongen! Eftersom den extra 5-an är till returportot behöver 
Du bara skicka en 5-a även om Du köper flera biljetter.
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Frukostar att minnas  -  2
Fortsättning från föregående nr

Dansk frukost och lite halvfranskt
Vad man äter till frukost beror ju i viss mån på hur dags man äter och tillsammans med 

vem. När en dansk vän en gång föreslog att vi skulle spise en lille frokost sammen tog det 
hela sin början vid tolvdraget. Om jag till en början lät förleda mig av uttrycket lille frokost 
så togs jag snabbt ur villfarelsen. Karl Ludvig i Kvartetten som sprängdes, du kan nästan 
slänga dig i väggen!

Vi inledde med paté, denna köttfärslimpornas socialgrupp I. Mer eller mindre osorte-
rat följde sedan röged sild med aeggeblomme og lög, ferskröget laks, kogt blomkål med 
mayonnaise, slöret aegg, graesplane, kogt porre med skinke og bechamelsauce, slikasparges 
med mousselinesauce, champignons à la creme, tungecremmerhuse, tunge i skarp sauce 
med löse ris, mörbrad med aebler og svedsker, tomatböf, rejer samt en hel del annat.

Tillsammans med avstämda drycker, och med förträngande av tanken på den femte 
dödssynden, var detta en frukost som tilltalade både smaken och plånboken för den som 
inte behövde betala.  

Det enda som inte var bra var salladen. Ja, bra och bra, den var som sallader är mest, 
inte ordentligt fatiguerad. Skurna grönsaker i en skål, dressing, lite omrört. Även  salladen 
därhemma var sådan innan franske kungens favoritmätress kom i huset. Vilken fransk 
kung det var, om det var någon, är höljt i dunkel tills någon läsare som vet något om det 
här hör av sig. Min sagesman har inte kunnat prestera tillstymmelse till dokumentation.

Men visst låter väl det här bra? Alltså: när det var salladsdags vid den kungliga taffeln 
trädde favoritmätressen fram till salladstråget mitt på golvet, rullade upp klänningsärmar-
na, stack ner armarna i tråget och började långsamt och metodiskt att vända innehållet. 
När hon gjort det ett hundra gånger var salladen fatiguerad och i ätbart skick.

Envar sin egen favoritmätress får man tänka när man har gäster hemma och skall bjuda 
till lite extra. Det tar visserligen lite tid, men det blir ju nästan floorshow.

Sånt här har/hade man aldrig tid till när man skall/skulle iväg till jobbet på morgnarna. 
Och det är ju då frukosten skall ätas och det brukar/brukade vara brådis. En del vill läsa 
tidningen samtidigt, men det är inte bra för matsmältningen, säger Hagdahl, och kan 
dessutom innebära andra risker. Det verkliga extremfallet berättar Hr Ehrenmark om i 
någon av sina böcker. Han stod varje morgon vid diskbänken med tidningen i ena handen 
och doppade lite förstrött tolv limpsmörgåsar i kaffet med den andra. Tills han en dag 
upptäckte att hunden satt nedanför diskbänken och efter hand nafsade åt sig smörgåsarna.

Det här att göra sallad verkar vid närmare eftertanke ganska jobbigt. I varje fall till fru-
kost får det räcka med gurka på leverpastejsmörgåsen och tomatskivor med klippt persilja 
ovanpå osten. Men det blir ju så färgsprakande vackert så man knappt näns bita i mackan.

Nästa gång skall det handla om litterära frukostar och ett par militära.

Alve Borg

Juice-blandare m m 
sökes

Den 29 oktober 2005
firar SPF Jarlabanke 

30-årsjubileum.
Läs på sidan 5!

För att jubileumsarrangemanget
skall fungera på ett trevligt sätt

behövs en del tillfällig arbetskraft
under några eftermiddagstimmar.

Jarlabankares anhöriga, gärna yngre, 
är särskilt välkomna.

Garderobiärer   Restbiljettförsäljare
Insläppare   Korkuppdragare

Juiceblandare
Glasutställare   Ihällare   

Tilltuggsuppläggare
Kvittblivningsaktivister*)

Samt en del ospecificerade värdinnor,
värdar och assistenter.

Samma person kan tjänstgöra i flera 
funktioner.

Utbildning erhålles på platsen samma 
dag.

Intresseanmälan snarast till
Anne-Marie Rosell 08-758 20 82

Lennart Linse 08-758 98 80
eller 

Jarlabankes telefonsvarare 08-756 38 75

*) dom som tar hand om skräpet efteråt

Skriv en limerick
till vårt jubileum!

Att SPF Jarlabanke i Täby firar sitt 
30-årsjubileum i Tibble Teater lördagen 
den 29 oktober 2005 är vid det här laget 
allom bekant. Biljett för 50 kronor kan 
köpas redan nu. Läs mer på sida 5!

Härmed utlyses en limericktävling som 
ett inslag i jubileumsfirandet.  Du får 
skriva hur många limerickar Du vill och 
de kan handla om vad som helst.

Enligt uppslagsböckerna är en limerick 
en nonsensdikt  som består av fem rader. 
Första raden skall sluta med ett orts-
namn. Raderna 1, 2 och 5 skall rimma 
liksom raderna 3 och 4.

   
   En vilseledd man ifrån Kind
   for till Irland med plånboken trind.
  Han tänkte köpa Tara
  av Scarletts far O´Hara,
  men denne var ju gone with the wind.
  
Den vinnande limericken kommer att 

uppläsas och priset utdelas på scenen  i 
Tibble Teater vid jubileumsfirandet.

Priset är unikt. Det blir All världens li-
merickar av Thure Seck och Rune Åquist, 
vars första upplaga kom 1945. Limerick-
ens ursprung utreds i förordet av Sällska-
pets för limerickforskning försöksstation 
i Huddinge. Bakom pseudonymerna 
Seck och Åquist döljer sig Curt-Steffan 
Giesecke och Åke Runnquist.  

Sätt igång och skriv! Man kan faktiskt 
öva upp sig att skriva limerickar även om 
det tar emot i början. Senast den 15 sep-
tember 2005 måste brevbäraren eller Du 
själv lägga Dina limerickar i brevlådan på 
Jarlabankes kansli Eskadervägen 40, 183 
58 Täby. Lycka till!



8 9

Se´n har vi

RÄKKRYSSNING
Vad vore väl bättre än att börja höstens aktiviteter med en sjötur i det sköna sensommar-
vädret? Den 23 augusti kl 16.00 lämnar m/s Rödlöga Österskär för att ta oss ut på en 
3 1/2 timmes kryssning med musikunderhållning och - för den som vill - bryggdans.

Resan startar i Österskär och dit tar vi oss – om vi inte tar egen bil – med tåg från Täby 
centrum. Resan genomföres tillsammans med SPF-föreningarna Vikingen i Österskär samt 
Attunda i Vallentuna.

Kostnaden för det hela 275 kronor. För detta får vi en välkomstdrink och sedan räkor med 
smör, bröd och två sorters ost. Kaffe ingår givetvis också.

Ring snarast och meddela att Du kommer antingen till Anne-Marie Rosell, 758 20 82, 
eller Lennart Linse, 758 98 80.

SURSTRÖMMINGSÄLSKARE!
Nu är det snart dags igen för att i glad samvaro njuta av årets surströmmingar!

Vad sägs om en härlig surströmmingskväll torsdagen den 22 september kl 18.00! Var? Jo, 
som tidigare Hönshuset på Karby gård. Dit kan man ta sig med buss 610 eller 611. Där 
finns också parkeringsplatser om Du vill ta med Dig bilen.

Priset blir 120 kronor som betalas på plats. För detta för Du surströmming (eller inlagd 
sill), mandelpotatis, tunnbröd, lök, ost samt kaffe med kaka. Snaps kan fås på plats till 
självkostnadspris.

Anmäl Dig snarast och senast den 15 september till Anne-Marie Rosell, 758 20 82 eller till 
Lennart Linse 758 98 80 och meddela samtidigt om Du vill äta surströmming eller sill.
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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 
Barbro Ekroth   tel 732 75 38 
Anna-Britta Adolphsson  tel 756 20 23

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, efter bedömt vård-
behov, som Du har svårigheter att klara av med egen kraft.
Det kan till exempel gälla:

• Personlig omvårdnad
• Städ- och tvätt
• Hushållsgöromål
• Inköp

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

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

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

Centrala/Östra Täby:
Hägernäs, Viggbyholm, Gribbylund, Storstugan, Centrum, Biblioteksgången, 
Gästgivargränd, Lyktans seniorboende tel 768 95 14.

Södra/Västra Täby:
Ella, Skarpäng, Näsbydal, Roslags Näsby, Lahäll, Grindtorp, Näsby Park 
(ej centrum), Ensta, Vallatorp, Erikslund, Visinge, Värmevägen, Kullagränd 
seniorboende tel 768 93 31.

Ångaren/Näsby Park:
Eskadervägen 1 och 3, Eskadervägen 2-48, Kryssarvägen, Centralvägen tel 
756 01 10.
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RESOR OCH UTFLYKTER

Reseinformation Norgeresan den 13-17 
juni.
Resan startar i Täby  den 13:e med avhämt-
ning från Ångaren kl 08.00 och från Täby 
Centrum kl 08.15. Bussen går sedan till 
City Terminalen där den avgår 09.00.

Waldemarsudde
Välkommen till en sommarfager prome-
nad i parken vid Waldemarsudde. Tisdagen 
den 5 juli samlas vi kl 13.00 vid ingången 
till Prins Eugens hem, numera galleri och 
konstmuseum, ritat av Ferdinand Boberg. 
Här finns i sommar en jubileumsutställ-
ning av den finlandssvenske mästaren 
Albert Edelfelt (1854-1905). I höstas 
visades utställningen i Helsingfors, där 
den lockade rekordpublik. Här på Walde-
marsudde visas nu ett 90-tal målningar av 
denne 1800-talsmålare.

Kl 14.00 blir det en allmän guidad vis-
ning av Edelfelts målningar, för dem som 
så önskar, och tiden fram till dess kan ju 
utnyttjas efter eget tycke och smak. Kaf-
feservering finns att tillgå eller kanske en 
promenad i parken. Inträde till galleriet 
kostar 60:- för pensionär, vilket inkluderar 
guidningen. Dessutom är huset en sevärd-
het i sig. Enklast tar man sig till Walde-
marsudde med buss 47 från Centralen, 
Klarabergsgatan.

Gardasjön Italiens pärla
Höstens utlandsresa går till Italiens största 
sjö Gardasjön, omgiven av höga berg, 
cypresser, olivlundar, rosor och medel-
havsklimat. Vi reser med buss och bor 5 
nätter i den lilla pittoreska staden Garda. 
Totalt tar resan 10 dagar med 2 övernatt-
ningar ombord på TT-Lines färjor och 2 
nätter i idylliska småstäder. Garda har en 

härlig strandpromenad 
och här finns gott om 
caféer och barer. Man 
kan ta det lugnt i egen 
takt eller också följa 
med på de utflykter, 
som erbjuds 

Under uppehållet 
i Garda anordnas ut-
flykter till Venedig € 
55/person, Verona € 
25/pers och strandhugg 
runt Gardasjön med 
vinprovning € 31/pers. 
Utflykterna bokas och 
betalas direkt till rese-
ledaren i €. 

 

Resan avgår från Täby den 18 september 
och kostar 8.595:-/pers, för enkelrum till-
kommer 1.495:-/pers (gäller ej färjorna). 
I resans pris ingår välkomstmiddag på 
restaurang Anno 1990 i Malmö, TT-Line, 
t.o.r. resa med del i dubbelhytt (insides) 
och frukost. Vidare ingår en natt med 
halvpension (frukost o middag) i Markt 
Taschendorf, fem nätter med halvpension i 
Garda och en natt i Geiselwind med halv-
pension. Avskedsmiddag i Lübeck.

Researrangör: Breyer Touring. Bokati-
digrabatt 200:- erbjuds vid bokning före 
den 18 juni. Sista anmälningsdag är den 
15 augusti. Vår systerförening KOM i Val-
lentuna gjorde denna resa hösten 2004 och 
rekommenderar den varmt.

Bertil Wijk
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Jarladansarna
Att dansa är nyttigt både för kroppen och 
knoppen! Vi lär oss internationella danser 
från när och fjärran. Vals, tango, polka, 
hambo, schottis, contradans och Line 
Dance. Plats finns för fler medlemmar. 
Ring för mer upplysning till
Toto Granath, 756 42 97

Square Dance
Ring för vidare upplysningar till
Birgitta Larsson, 756 45 14
Per Jödahl, 756 23 25

Gymnastik
Gymnastiken har nu sommarlov men 
börjar igen tisdagen den 6 september, som 
vanligt med två grupper på Ångaren, 
kl 08.10 och 09.00. 
Att gymnastiken pågår på Ångaren, bety-
der inte att man måste bo där för att vara 
med. Kravet är att man är medlem i Jar-
labanke. För ytterligare information ring 
Marianne Johansson, 756 28 05

Promenader
Vi promenerar tillsammans med Tibb-
leSeniorerna måndagar och onsdagar kl 
09.30 och utgår från Täby Centrum. För 
information ring Karl-Åke Nilsson 768 58 
50 och Laila Larsson 768 36 18.

FRISKVÅRD

Stavgång
Friluftsfrämjandet har stavgång vid Ensta 
krog måndagar kl 13 och torsdagar kl 10. 
Det finns möjlighet att hyra stavar. För 
information ring Friluftsfrämjandets kansli 
756 60 02.

Jarlabanke golfare
Spelprogrammet är fastställt och finns på 
vår webbsida http:// jarlabanke.just.nu
Per Jödahl 756 23 25

Nu spelar vi boule också
Vi spelat torsdagar kl 10. Det kostar inget 
och alla är välkomna. Du som aldrig har 
spelat boule, kom och pröva på! Det bru-
kar finnas lediga klot som Du kan låna.
Vill Du veta mer tala med Marianne Bull-
Simonsen 08-756 39 38.

Moveri necesse est
- att motionera är nödvändigt

Respektive ledare informerar om och tar emot deltagaravgifter 
i förekommande fall.

Kirurgi  per Internet
 har förlidna vinter lett
 till kö på akuten
 för att i debuten
 amatörer slinter lätt.

Med Lotta Engberg
på Stadion 10 september

Det är åter dags för en heldag på Sveriges enda olympiska arena. Lördagen den 10 
september är alla 55 plus välkomna till Panterdagen, en dag med motion, underhållning 
och glad gemenskap. Arrangörerna uppmanar oss att ta med ”nära och kära, vänner och 
bekanta, grannar och kamrater”. 

Redan klockan 9.30 öppnas portarna och inträdet är gratis. Utöver sång av och allsång 
med Lotta Engberg, som också sköter världens största utomhus-bingo, kan Du delta i 
gympa, kurs i stavgång och QiGong, gå tipspromenad, med eller utan tidtagning 
gå, lunka eller springa en längre eller kortare bit i den vackra Lill-Jansskogen, bli gratis testad i 
hälsotält, få kostråd i friskvårdstält, handla kläder på rea och mycket annat.

Det enda som kostar är 
själva Panterloppet, dvs lunket 
och springet i Lill-Jansskogen, 
om Du vill vara med på det. 
Men då ingår nummerlapp, 
frukt, dryck, medalj och alla 
kringarrangemang. För detta 
betalar vi SPF-are och en del 
andra 160 kronor.

Om Du anmäler Dig till 
Panterloppet före 30 juni kan 
Du resa billigt till Tallin.  

Mer att läsa och anmäl-
ningsblankett till Panterloppet 
finns i en broschyr som Du kan 
hämta på Jarlabankes kansli, 
Eskadervägen 40, Näsbypark 
tisdagar och torsdagar mellan 
10 och 12   t o m 23 juni och 
fr o m 9 aug. Eller ring till 
PanterGruppen 08-406 54 
81 vardagar mellan 10 och 
12 så får Du broschyren med 
posten.

Alve Borg

Den 10 september har vi Sveriges olympiska arena  för oss själva.



16 17

Täby kommuns äldreombudsman, Eva Kohl, och Jarlabankes ordförande Mary Norden-
svan, vid månadsträffen den 10 maj.

Äldreombudsman i Täby
Från och med den 1 februari i år har Täby kommun en äldreombudsman. Det 
innebär att äldre och deras anhöriga nu har en särskild person att vända sig till 
för att få information, råd, stöd och vägledning i frågor som rör kommunens 
äldreomsorg. Tjänsten som äldreombudsman är en deltidstjänst och innehas 
av Eva Kohl. Eva Kohl finns sedan tidigare inom kommunen som "Medicinskt 
Ansvarig Sjuksköterska" för våra äldreboenden, en tjänst som hon nu kommer 
att kombinera med den nya verksamheten som äldreombudsman.

Vid vår månadsträff den 10 maj berättade Eva Kohl om sina nya arbetsuppgifter. 
Hon nämnde särskilt att äldreombudsmannens viktigaste uppgift är att företräda 
och ha kontakt med de äldre i kommunen. Det innebär bland annat att:

• Informera om kommunens äldreomsorg
• Ge råd, stöd och vägledning till de äldre
• Förmedla kontakter och slussa frågor till rätt instans
• Samla in synpunkter, önskemål och klagomål samt följa upp dessa.
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Äldreombudsmannen kan inte ändra på redan fattade beslut men det är viktigt 
att alla synpunkter kommer fram så att äldreombudsmannen kan informera 
kommunens ansvariga om vad som inte är bra och hur det kan göras bättre.

Funktionen som äldreombudsman inom Täby kommun kommer att utvärderas 
om ett år. Man skall då bestämma om man skall fortsätta i nuvarande eller nå-
gon annan form och om det är lämpligt att tjänsten är kombinerad med annan 
verksamhet.

Kontakt med äldreombudsmannen kan man få per telefon, e-post eller vanlig 
post:
Telefon (direktnummer): 768 99 66, träffas säkrast kl 15.30-16.30.
E-post: aldreombudsman@taby.se
Postadress: Täby kommun, Äldreombudsmannen, 183 80 Täby

forts. från föregående sida
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Gynna våra annonsörer!
De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.

Berätta att ni läst annonsen i medlemsbladet!

APOTEK Apoteket Skeppet   0771 45 04 50
BANK SEB 756 03 70
  Svenska Handelsbanken 756 73 80
BILMÄKLARE Mikael Mattinson 792 50 22
BLOMSTERHANDEL Näsby Parks Blomsterhandel 756 33 21
  Interflora Näsby Park Centrum 446 15 50
BOKHANDEL/KONTORSMATERIEL Näsby Parks Bokhandel 756 36 30
DAGLIGVAROR, LIVSMEDEL SABIS Vivo 544 43 170
DAMMODE, BARN- och FRITIDSKLÄDER  Designers 768 08 60 
  Intermezzo Boutique  756 92 42
  Pir 19 20 40 10
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
  Hudverkstan 756 76 54
  Ilterkliniken (Hårtransplantation) 756 00 55
  Näsbyparks Fotvårdsklinik 756 18 11
HÄLSOKOST Hälsobutiken Life 756 01 40
INREDNING, PRESENTER Lords Inredningar 756 91 92
  PiJa´s Country House 756 77 65
  RUM 16 756 80 50
  SILVIA Guld & Silver 511 76 693
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
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 Eskader 630 09 86
  Restaurang Jagaren 732 75 70
RÖDA KORSET Kupan 756 20 60
SJUKGYMNASTIK OCH FRISKVÅRD  Ny Fysic Center 756 41 35
  Eva Mårder 756 54 47
SKOMAKERI & NYCKELSERVICE  Näsby Park Sko & Nyckelservice 756 89 92
TANDLÄKARE 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

3 timmars fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
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SPF:s Faktablad
Flera är nya eller nyligen reviderade!

Sveriges Pensionärsförbund ger då och då ut s.k. ”Faktablad” som skall ge 
medlemmarna saklig information i vissa aktuella frågor. Faktabladen finns 
tillgängliga på Jarlabankes kansli. De som är intresserade kan där ta del av 
dessa samt även få en kopia. På internet kan man också hitta faktabladen 
på Förbundets hemsida. De olika Faktablad som nu finns är:

 1. Överklagande av kommunala beslut, Förvaltningsbesvär, Laglighets-
  prövning, Domstolstrots och lagtrots (november 2000)
 2. Detta faktablad är under omarbetning då nya regler för tillgängligheten  

  inom sjukvården håller på att genomföras
 3. Färdtjänsten (november 2000)
 4. Tandvårdsstöd (mars 2001)
 5. Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården (mars 2001)
 6. Bostadstillägg för pensionärer (januari 2005)
 7. Pensionsberäkning för 2005 (mars 2005)
 8. Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten samt skattereduktion och 
  grundavdrag (februari 2005)
 9. Avgifter inom äldreomsorgen (november 2004)
 10. Förändringar inom Posten (april 2002)
 11. Läkemedelsförmåner (april 2002)
 12. Tandvårdsstöd för 65+ (november 2004)
 13. Våld mot äldre (oktober 2002)
 14. Anhörigvård (oktober 2002)
 15. Gratis vaccination mot influensa (augusti 2004)
 16. Våld i vården (mars 2003)
 17. Läkemedelsgenomgångar – en metod att förbättra läkemedelsanvänd-  

  ningen för personer i särskilt boende (januari 2005)
 18. Invandrare i äldreomsorgen (november 2003)
 19. Rehabilitering (april 2004)
 20. Prioritering inom vård och omsorg (januari 2004)
 21. Änkepension enligt övergångsbestämmelserna från 1998 
  (november 2004)                                                                forts nästa sida

 
22. Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (oktober 2003)
 23. Skatteregler för SPF:s föreningar och distrikt (januari 2005)
24. Styrelseledamots juridiska ansvar (januari 2004)
 25. Inkontinens – utredning, behandling och information (januari 2004)
 26. Om läkemedelsförmånsnämnden (februari 2004)
 27. Arvs- och gåvobeskattning (mars 2005)
28. Boende för äldre (april 2004)
29. Skador och olycksfall – förebyggande verksamhet (juni 2004)
30. Ersättning för sjukvård och tandvård i annat EU-land (januari 2005)
31. Förenings skadeståndsansvar vid fördröjd medlemsregistrering 
  (januari 2005)
32. Behovet av rullatorer till rimlig kostnad (april 2005)
33. Nytt anhörigstöd (april 2005)
34. Kvalitets- och kompetensutveckling i vård och omsorg om äldre 
  (april 2005)
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Höstprogram
Respektive ledare informerar om och 
tar emot deltagaravgifter i förekom-
mande fall.

Engelsk Konversation 
Befintlig grupp fortsätter på fredagar 
kl 14.00-15.30
Ledare: Barbro Fleege, 756 68 55 

Fransk Konversation
För information om dagar och lokal 
ring Gunilla Thernius, 756 03 93

Litteraturcirkel I
Tid: en tisdag i månaden kl 14-16
Lokal: Kansliet. Eskadervägen 40
Program: 
13 september, H C Andersen
4 oktober, Joyse Carol Oates
8 november, Iris Murdoch
6 december, J L Runeberg
Information: 
Maidi Lingheim 792 40 12 eller
Dagmar von Walden Laing 
758 30 22

Litteraturcirkel II
Denna cirkel möts en tisdag i månaden 
kl 09.30. För information om lokal, da-
gar och program kontakta Per Jödahl, 
756 23 25 eller Monica Höglund, 
732 64 36

KURSER/CIRKLAR

Bridge
Tävlingsbridge Jarlabanke
Lokal: Ångaren
Måndagar kl 14.00
Kontakta Paula Lindberg, 758 81 12
eller Monica Palme, 756 80 41.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl 13.00 
Kontakta Babs Olbers, 732 60 95.

Viggbyholms Seniorbridge
Lokal: Viggbysalen
Tisdagar kl 13.00
Kontakta Hans Nordström, 
732 65 53.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Grupp I kl 13.00 torsdagarna 29 sep-
tember, 20 oktober, 17 november och 
8 december.
Grupp II kl 14.00 torsdagarna 6 ok-
tober, 27 oktober, 24 november och 
15 december Det finns plats för nya 
deltagare. Kontakta Paula Lindberg 
758 81 12

Vinprovning
Vinprovargruppen träffas följande 
tisdagar kl 17.00: 13 september, 18 ok-
tober, 15 november och 6 december. Är 
Du intresserad av att delta tag kontakt 
med Anne-Marie Rosell 758 20 82

Torsdagar kl 13.00
Kontakta Dagmar Wahlstedt, 
732 46 07

Täby Seniorbridge
Lokal: Kometvägen 11, Grindtorp
Måndagar kl 13.00, Slamkryparna
Spelledare Lennart Pålsson, 
768 56 60
Bengt Forsgren, 758 06 36

Tisdagar kl 11.00 Spelglädjen 
Spelledare Erik Gustavsson, 
792 00 15

Onsdagar kl 13.00 Onsdagsgruppen
Spelledare Åke Bexelius, 758 31 19

Onsdagar kl 19.00, Blandarna
Spelledare Jan von Axelsson, 
756 16 18
Alf Tengström, 510 51 296

Torsdagar kl 13.00, Kometen
Spelledare Birgitta Eriksson, 
510 122 83
Ulla Eriksson, 758 49 89

Torsdagar kl 18.00 Torsdagsgruppen
Spelledare Erik Johansson, 654 54 80
Lennart Johansson, 473 03 04

Fredagar kl 10.00 2NT tränings-
grupp
Spelledare 
Gunnar Hillgren, 510 11 663
Karin Pettersson, 511 78 276

Sällskapsbridge Jarlabanke
Lokal: Ångaren
Torsdagar kl 14.00
Kontakta Gun Larson, 756 52 21 
eller Irene Andersson, 758 08 35.
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SÖK DINA RÖTTER !
GRUNDKURS I SLÄKTFORSKNING 

HÖSTEN 2005
Är Du intresserad av att lära dig lite om släktforskning?

I höst kommer vi under sex måndagar att genomföra en grundkurs i släktforskning.

Kursdagar: 31 oktober, 7 november, 14 november, 21 november, 28 november, och 
5 december. Vi börjar varje gång kl 14.30 och slutar omkring kl 16.30

Anmälan: Anmälan till kursen görs till Stig Lundqvist, telefon 732 74 41 eller e-post:  
stilu@bredband.net

Lokal: Jarlabankes kansli på Eskadervägen 40.

Kursavgift: 200 kr 
Inbetalas snarast efter erhållen deltagarbekräftelse till Jarlabankes plusgiro 84 85 34 – 4.

DATAKURS HÖSTEN 2005
i samarbete med Medborgarskolan i Näsby Park
för medlemmar/vänmedlemmar i SPF Jarlabanke

”KOM OCH PRÖVA PÅ”

En introduktion till datorvärlden för dig som inte tidigare är bekant med datorer. Inga 
förkunskaper behövs, vi startar från början. 
Vi kommer att översiktligt gå igenom grunderna för datorns arbetssätt och funktioner, 
enklare ordbehandling samt principerna för Internet och e-post. 

Kursdagar: 4 gånger. Torsdag den 13 oktober, tisdag den 18 oktober, torsdag den 20 okto-
ber och tisdag den 25 oktober. Samtliga dagar klockan 13:00 – 16:00.

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

Anmälan: Anmälan till kursen görs till Stig Lundqvist, telefon 732 74 41. 

Lokal: Medborgarskolan i Näsby Park, Kryssarvägen 14.

Postväxling vid Ensta krog
fredagen den 17 juni kl 11.00-13.00
Ta del av den historiska postvägen mellan Stockholm och Åbo

Musik, utställning, information och brevstämpling

Täbys historiker Eric Jarneberg
tar emot postväskan och läser budskapet från den svenske

postchefen, Erik Olsson, till hans kollegor 
på Åland och i Finland.

Kl 11.00-13.00 Norrorts Frimärksförening och Täby Hembygdsför- 
   ening har utställningar och lämnar information.  
   Hembygdsföreningen säljer skrifter och Frimärks- 
   föreningen medverkar med försäljning av frimärken,  
   värdering av samlingar och samlartips. Det finns  
   möjlighet att köpa kort med lokala stämplar för vida- 
   retransport av postdrängarna. Roslagsmålarnas galleri  
   öppet. Lottförsäljning. Kaffeservering.

Kl 11.45-12.15 Två unga trumpetare från Täby underhåller.

Kl 12.00  Postdrängen anländer för postväskbyte.
   Täbys historiker Eric Jarneberg, läser upp brevet från  
   den svenske postchefen Erik Olsson.

Kl 12.15  Postdrängen till häst övertar postväskan för vidare  
   transport längs den gamla postvägen.

Adress: Ensta krog, Stockholmsvägen 205, Täby

Arr: Täby Kultur, Täby Hembygdsförening, Norrorts Frimärksförening, 
Roslagsmålarna
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TRÄFFAR

Månadsträffar
OBS! Höstens månadsträffar äger som 
vanligt normalt rum i bibliotekshusets 
hörsal, Attundafältet 14, plan 3 (hiss 
finns) och som tidigare serveras kaffe 
med dopp.

Men vi börjar med en annorlunda 
månadsträff, nämligen tisdagen den 
23 augusti då vi ger oss ut på en räk-
kryssning med m/s "Rödlöga". Mera 
härom på sidan 9.

Tisdagen den 20 september kl 13.00 
får vi träffa den välkände utrikeskorres-
pondenten och utrikeskommentatorn 
STIG FREDRIKSSON, som kommer 
att ge oss glimtar från sina många år av 
utrikesrapportering med tyngdpunkt 
på Ryssland men givetvis också om sin 
vänskap med Alexander Solzjenitsyn. 
Stig Fredriksons bok "Alexanders ku-
rir" är väl värd att läsa.

Tisdagen den 11 oktober kl 13.00 är 
det dags för årets mannekänguppvis-
ning. Den här gången kommer vi att få 
se dels kläder för herrar från MANCO 
MODE (med våra egna herrmanne-
känger) dels för damer från MIXIT i 
Norrtälje. De har med sig egna manne-
känger och de har kläder som passar för 
oss, kläder att trivas i, som är praktiska 
men även eleganta men absolut inte 
tantiga. Kom och njut!

Drick
eftermiddagskaffe
på Jarlabankes kansli

(föreningen bjuder)
 

Öppet hus
fyra fredagar

30/9, 7/10, 14/10, 21/10
klockan 14-16

Inget program.
Träffa andra medlemmar,

prata, koppla av!

Eskadervägen 40, Näsbypark

Välkommen!

Glöm inte bort att den dagen har Jar-
labanke också sitt höstmöte.

Tisdagen den 22 november kl 13.00 
får vi besök av PEDER LAMM som 
Ni säkert alla känner igen från TV. 
Han har lovat ordna en liten "anti-
krunda". 
Mer härom i nästa medlemsblad.

�������������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������������
��������������������������
�����������������������������
���������������������������
���������������������������

���������

�������
�������������

����������
����������

����������

����������
������������

����������������
����������

��������������
��������������

�����
����������������

��������������
����������������������

���������������
�����������������������������

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för speci-
ellt inbjudna från servicehusen samt 
funktionshindrade medlemmar med 
följeslagare. 
Programmen finner Du i Jarlabanke-
kalendern på näst sista sidan.
Ansvarig: Annagreta Hansson, 
758 07 31

Torsdagsträffar
Träffarna gör nu ett uppehåll under 
sommaren och börjar igen torsdagen 
den 15 september med att dirigenten 
och tonsättaren Björn Hallman be-
rättar om dirigentens roll. Se vidare 
Jarlabankekalendern sidan 35.
Ansvarig: Marianne Johansson, 
756 28 05.
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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

Husmanskost
Lunchbuffé
a la Carte
Asiatiska rätter

Mat även för avhämtning
Fullständiga rättigheter

Öppet:  mån- fredag 11 - 21
  lördag  12 - 22
  söndag o helg 12 - 21

Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86
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Vi finns i Rösjö Centrum

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.

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 12.00-22.00

www.rosjopizzeria.se

Besök våra annonsörer!

www.ekmanbuss.se

RING FÖR KATALOG

27/7   Dalhalla  2 dgr  13/9   Zorngården 1 dag
09/8   Sala  1 dag  20/9   Skagen  1 dag
18/8 Engelsberg 1 dag  29/9   Costa Brava 10 dgr
03/9   Oxhälja Marknad 1 dag  28/10   Köpenhamn 3 dgr
06/9   Göta Kanal 1 dag  11/11   Mårten Gås 3 dag

Ett litet urval av våra resor 2005

08-15 95 75
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00

Något om SPF Stockholmsdistriktet

Styrelsen:
Margareta Sterner, ordf, SPF Västerled 
Sven-Åke Althén, SPF Maria 
Leif-Åke Andersson, SPF Sköndal 
Jan Olof Dackebro, SPF i Järna, Hölö-Mörkö 
Johnny Dahlin, SPF Stureby 
Ulla Durvall, SPF Hässelby 
Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje 
Allan Ekström, SPF Lidingöskeppet 
Kerstin Hallgren, SPF Tyresö Seniorer 
Sven-Ingvar Larsson, vice ordf, SPF Hedvig Eleo-nora 
Siv Ritterwall, SPF KOM, Vallentuna 
Eva Sahlin, SPF Brännkyrka 
Kurt Wahlgren, SPF Rurik, Norrtälje 
Revisorer ordinarie: 
Marianne Lindgren Jordin 
Jan-Åke Wide, SPF Tibbleseniorerna, Täby 
Revisorer ersättare: 
Siv Berlin, SPF Idun, Danderyd 
Jan Erik Söderhielm 

Några uttalanden vid 2005 års stämma 
I dagarna inleds nomineringarna till politiska församlingar inför valet 2006. Det är därför 
nu dags att uppmana SPF-föreningarnas medlemmar att inom sina resp partier nominera 
lämpliga äldre kandidater till olika politiska församlingar. På de flesta håll är mer än en 
tredjedel av partimedlemmarna pensionärer och förutsättningar finns för en bättre propor-
tionalitet bland beslutsfattarna och för större förståelse för äldrefrågor. 

Tandvård 
Den 1 juli 2002 infördes ett högkostnadsskydd avseende tandvård för äldre. Reformen 
motsågs med förväntan och många väntade med kostsamma behandlingar till dess den 
trätt i kraft. Kostnaderna för tandvård är dock fortfarande för höga. 
Många 65+ har ingen möjlighet att förbättra sin tandstatus. För att rädda tandvårdsrefor-
men för de äldre kräver SPF Stockholmsdistriktet att regeringen anslår medel för fortsatt 
utveckling av tandvårdsreformen. 
Vi anser t ex att ersättning för tandtekniskt material såsom ädelmetaller t ex guld och an-
dra gjutmetaller bör ingå i högkostnadsskyddet

fortsättning på sidan 33
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BEVINGAT

KORK
Styv/säker/hög i korken, självsäker, "nackstyv" och "högdragen".
"Kork/korkskalle" är gammal slang för huvud. I varje fall sedan början av 
1800-talet har man sagt "igenkorkad" eller "korkad" för att beteckna att 
någon är "tilltäppt i skallen".

MÄSSING
I bara mässingen, alldeles naken. Uttrycket syftar troligen på hur silver på 
försilvrade mässingsföremål nötts av så att mässingen syntes.

NÄVARNA
Spotta i nävarna, beslutsamt ta nya, energiska tag. En lätt fuktad handfla-
ta får fastare grepp i verktyg eller börda än en torr. Ett ordspråk säger: 
"Önska med ena handen och spotta i den andra, så får du se vilken du får 
mest i", d v s önska kommer man inte långt med, man måste anstränga sig 
också.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat. Albert Bonniers Förlag

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

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

Bra parkeringsutrymmen.

  Vi finns i Täby Kyrkby

Fortsättning från sidan 31

Bostadsprogram för äldre 
SPF vill ha mångfald – valfrihet – medinflytande 

Dagens politiker över alla gränser har en övertro på uppfattningen att alla äldre vill bo 
kvar hemma så länge som möjligt. Upprörande är svårigheterna att via biståndsbeslut få 
plats på ett vård- och omsorgsboende (särskilt boende). Det är ju mestadels den enskilde 
som bäst vet hur och var vederbörande vill bo – inte myndigheten i form av en bistånds-
handläggare. 

SPF arbetar för: 
• att även äldre ska kunna välja den boendeform som lämpar sig bäst under livets senare 
skeden 
• att de äldre som för sin trygghet vill bo i vård- och omsorgsboende ska få möjlighet här-
till utan restriktiva biståndsbeslut 
• att de äldre som vill bo kvar i sin ordinarie bostad ges erforderligt stöd av kommunen i 
form av bland annat valfri hemtjänst 
• att de äldres behov av närservice (post, apotek, systembolag etc) beaktas vid planering av 
nya bostadsområden och vid modernisering av befintliga 
• att nuvarande servicehusfunktion behålles, utvecklas och anpassas till marknadens behov. 



34

STYRELSEN 
Ordförande, Ansv utgivare 
och Informationsansvarig  Mary Nordensvan 510 508 17 mary.nordensvan@telia.com
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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.flenstad@bredband.net
Rekrytering  Alve Borg 756 26 27
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Jarlabankekalendern
Datum Lokal Aktivitet

13-17/6 Buss Norgeresa. Se sidan 12

5/7
kl 13.00

Waldemarsudde Promenad i parken. Guidad visning av Albert Edelfelts 
målningar kl 14. Se sidan 12

23/8
kl 16.00

Båt från Osterskär Månadsträff och Räkkryssning med m/s Rödlöga
Se sidan 9 och 26

6/9
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff
Pär Sörman

15/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Dirigenten och tonsättaren Björn Hallman berättar: 
"Vilken roll har dirigenten?"

18/9 Bussresan
10 dagar

Gardasjön
Se sidan 12

20/9
kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14

Månadsträff. Stig Fredrikson berättar om utrikeskor-
respondentjobb. Se sidan 26

22/9
kl 18.00

Hönshuset
Karby gård

Surströmmingskväll
Se sidan 9

29/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Arne Andersson berättar om hur det var att växa upp i 
Wira Bruk under 30- och 40-talen.

4/10
kl14.00

Allégården Väntjänstträff

6/10
kl 14.00

Kvartergården
Fregattvägen 3

Livsstilskonsulenten och sjuksköterskan Marie Engman 
talar om välbefinnande och hälsa!

11/10
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet 14

Månadsträff och mannekänguppvisning
Se sidan 26

20/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Operasångerskan Kerstin Meyer kåserar: "Operamin-
nen".

29/10
kl 13.30

Tibble Teater Jarlabankes 30-årsjubileum
Se sidan 5

3/11
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Stig Ramel kåserar: "Att bli författare på äldre dar".

17/11
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Ingrid Hellström, docent vid Tandläkarhögskolan, talar 
om: "Mat och tänder - Vad händer?"

22/11
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Månadsträff
Peder Lamm ordnar "Lilla antikrundan"

29/11
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff
Bernt Johansson
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