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Kära Jarlabankare
Idag är det den 15 mars och ingen vår i 
sikte. Förmodar att snödroppar och andra 
vårblommor ligger och lurpassar under det 
tjocka snötäcket för att så fort möjligheten 
ges komma fram och glädja oss med sina 
ljuvliga små blommor.

Något som gjorde mig glad var att ni 
vid årsmötet den 21 februari gav mig 
förtroendet att även i år vara föreningens 
ordförande tillika representant i Kommu-
nala Pensionärsrådet (KPR). 

Uppgifter om samtliga ledamöter i den 
nya styrelsen och andra förtroendevalda 
finner Du på sidan 34.

Två ”ankare” avtackades vid årsmö-
tet Bertil Wijk och Anne- Marie Rosell 
lämnade styrelsen efter många års utom-
ordentliga insatser. Bertil var under tio 
år ansvarig för resor och under senare år 
även vice ordförande. Efter två år som 
revisor valdes Anne-Marie till ledamot 
av styrelsen år 2000. Hon var en utmärkt 
medlemssekreterare i tre år för att sedan 
övergå till klubbmästarsysslan med ansvar 
för programkommittén, månadsträffar, 
fester och det lyckade firandet av vårt 
30-jubileum. Även om de båda lämnat 
styrelsen kommer de att fortsätta med 
att göra insatser i föreningen. Bertil som 
bl a medlem i valberedningen, vilken har 
en central roll i föreningens framtid och 
Anne-Marie som  ansvarig  för lottförsälj-
ning, vinprovning mm.

Stig Nyholm avtackades för sin tid i 
valberedningen och för de insatser som han 

gjort som ansvarig för vårt gamla medlems-
register och för att ha implementerat det 
centrala SPF-register, som beskrevs i vårt 
medlemsblad 1/06. 

Hederstecken i form av diplom och 
silverbrosch fick Karin Waldenström, 
Moana Söderlund och Maud Gustavsson 
för förtjänstfulla insatser under många år i 
bl a väntjänst och torsdagsträffar. Per Nis-
ses fick silvernål för att han sedan år 1999 
gjort layout till Jarlabankes medlemsblad 
och andra trycksaker, samt inte minst för 
sina utmärkta omslagsbilder. När Du besö-
ker vårt kansli kan Du se förra årets bilder 
förstorade, inramade och upphängda på 
en vägg i konferensrummet. Vilken bild 
tycker Du bäst om? Lägg Din röst på 
”Årets bild 2005” Röstlista finns vid bil-
derna ända till den sista september.

Tänk var tiden går fort. Den 25 april har 
vi vårens sista månadsträff, då vi förflyttar 
oss tillbaka till 40-talet. Mera om detta 
på sidan 29.

Men det är inte slut med det. Det finns 
flera andra aktiviteter som vi ser fram 
emot. Söndagen den 7 maj hoppas jag 
blir en vacker dag för det är då vi hälsar 
våren välkommen, den 9 maj reser vi till 
Bornholm och den 1 juni hoppas jag att 
vi ses på Kvarntorp.

Mary

PS
Du har väl fått ditt medlemskort i SPF. 

Om inte så hör av Dig till någon av oss i 
styrelsen

DS

Politikerutfrågning

Vad vill våra politiker i Täby?

Inför det kommande valet anordnar vi en utfrågning av våra lokala politiker mån-
dagen den 28 augusti klockan 17.

Utfrågningen blir i Tibble Teater och arrangeras av TibbleSeniorerna, Jarlabanke 
och PRO-föreningarna i Täby.

Mer information kommer i nästa nummer av Medlemsbladet.

Vårkonsert på Ångaren

Söndagen den 7 maj kl 14 träffas vi på Ångaren, Eskadervägen 5, Näsbypark, lyssnar 
till vårvisor och dricker kaffe med hembakade bullar och kakor. En ungdomskör 
står för sången.
Inträde 40 kr betalas på platsen.
Ingen anmälan men har Du frågor ring vår nya klubbmästare Inge-Maren Behrendt 
732 45 91

Lunch på Kvarntorp

Torsdagen den 1 juni kl 13 träffas vi på Kvarntorpsgården och äter en god lunch 
under trevlig samvaro.
Kvarntorpsgården har adress Näsby Allé 72 och ligger några 100 meter från håll-
platsen vid Allégården för buss 619 och för servicelinjen. För den som kommer 
med bil finns parkeringsplatser nära eller på kort avstånd från entrén. För Dig som 
inte kan gå i trappor finns ovanför stora entrén en ingång som ligger i samma plan 
som matsalen.

Lunchen kostar 95 kr, som betalas på platsen
Anmäl Dig till Inge-Maren Behrendt 732 45 91, Lennart Linse 758 98 80 eller till 
vårt kansli senast den 15 maj.
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Har du ÅNK?
Jag blev nyligen diagnosticerad med ÅNK (åldersbetingad nedsättning av kort-
tidsminnet)
Så här visade sig symptomen:

Jag bestämde mig för att tvätta bilen. När jag är på väg ut till garaget upptäcker jag 
posten i hallen. Bäst att kolla posten innan jag tvättar bilen, säger jag till mig själv.
Jag lägger bilnycklarna på bordet, kastar reklamen i papperskorgen och märker 
att den behöver tömmas. Därför lägger jag alla räkningarna och ett brev med en 
svarsblankett på ett bord och bestämmer mig för att tömma papperskorgen först. 
Eftersom jag ändå går förbi en brevlåda när jag skall till pappersinsamlingen kan jag 
lika gärna posta svarsblanketten. Men då behöver jag en penna. Mina pennor ligger 
på skrivbordet i arbetsrummet, så jag går in dit och hittar en flaska juice som jag 
börjar dricka ifrån. Jag ska börja leta efter pennan, men först måste jag flytta juicen 
så jag inte råkar spilla på skrivbordet. Juicen håller på att bli varm och bör sättas in 
i kylen. På väg till köket med juicen får jag syn på en blomvas som står på bänken. 
Så jag ställer ifrån mig juicen på bordet. 

Då ser jag mina läsglasögon som jag letat efter hela förmiddagen. Det är bäst att 
jag lägger dem på mitt skrivbord, men först skall jag vattna blommorna. Jag lägger 
glasögonen på köksbänken och fyller vattenkannan med vatten. Då får jag plötsligt 
syn på fjärrkontrollen till teven. Någon har lagt den på köksbordet. Ikväll när vi skall 
se på teve kommer vi att få leta efter kontrollen, men ingen kommer att tänka på att 
den ligger på köksbordet. Jag bör lägga den där den skall vara, men först skall jag 
vattna blommorna. Jag häller lite vatten i vasen, men det mesta hamnar på golvet. 
Jag lägger fjärrkontrollen på bordet och går för att leta efter en trasa.

Så går jag ut i hallen igen för att försöka komma på vad jag hade tänkt göra.
Vid dagens slut är bilen fortfarande smutsig, svarsblanketten har inte blivit postad, 

det står en flaska varm juice på bänken, blommorna är vissna, jag kan inte hitta 
någon penna, jag kan inte hitta fjärrkontrollen till teven, jag kan inte hitta mina 
läsglasögon och jag har ingen aning om var jag lagt bilnycklarna.

Jag försöker komma på varför det inte blev något gjort idag. Det är förbluffande, 
för jag vet att jag varit upptagen hela dagen och JAG ÄR HELT FÄRDIG. Jag 
förstår att detta är ett allvarligt problem och jag skall söka hjälp för det, men först 
skall jag kolla min mail.

Kan du vara snäll och göra mig en tjänst? Skicka detta meddelande till alla som du 
tror kan ha glädje av det, för jag kommer inte ihåg vem som jag har sänt det till.

Anonym ”tänkare” 

Det Röda Vinets Lov
 
Druvan, pressad, jäst till vin,
och lagrad uppå fat av ek. 
Efter mognad, tappad på terrin
att ingå i Ditt hälsoapotek.
 
Låt så bouqueten Din näsa reta
genom att aromen andas in,
där dofter, smeksamma, diskreta
– för kropp och själ är ljuvlig medicin.
 
Och med en gest som verkligt elegant är,
Din vällust ännu mera höjs,
om vinet sveps runt glasets kanter,
så dess struktur för Dina ögon röjs. 
 
Att se hur vinglasen på bordet ställs
som tillbehör i dagliga menyn,
och hur det röda vinet däri hälls 
är för varje öga en gudomlig syn.
 
Men trots att vinets nytta här har prisats,
bör oss dock till eftertanke stämma,
de ord som tidigare gång på gång bevisats,
att: ”för mycket och för litet allt vill skämma”.
 
23 januari 2006

Carl O. Andersson 
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Ett bildspråk
Sedan de uppfanns har tecknen satts samman för att meddela, illustrera eller re-
gistrera något. Det är ungefär samma sak i vår tid. Vi har även uppfunnit kameran. 
För att sätta samman ljus till bilder. Jag har framför mig ett litet häfte: 17 dikter av 
Tomas Tranströmer (1954). Han sätter samman ord till bilder.                /Per Nisses

               Dygnkantring

Stilla vaktar skogsmyran, ser i intet
in. Och intet hörs utom dropp från dunkla
lövverk och det nattliga sorlet djupt i
                           sommarens canyon.

Granen står som visaren på ett urverk,
taggig. Myran glöder i bergets skugga.
Fågel skrek! Och äntligen. Långsamt börjar
                           molnforan rulla.

Järnvägskorsningen försvinner vid 
utbyggnaden av Täby centrum

                    

Foto: Per Nisses

Ur "Program för utveckling av Täby centrum 7 februari 2005"

"Programförslaget förbättrar tillgängligheten genom fler och mer direkta till/
frånfarter samt planskilda korsningar med Roslagsbanan. Två nya tillfarter från 
söder föreslås byggas som båda går i tunnel under järnvägen till sänkta cirku-
lationsplatser med ramper upp till Stora Marknadsvägens nivå. En av de nya 
tillfartsvägarna startar vid Roslags Näsby trafikplats, går förbi Grindtorp och 
utmed Galoppbanan fram till Gustaf Bergs väg där man enkelt når varumot-
tagning och parkeringsgarage.
Den andra nya tillfarten är en förlängning av Östra Banvägen parallellt med 
Roslagsbanan fram till Grindtorps skolgränd där vägen sänks, svänger in under 
järnvägen och mynnar i en nedre cirkulationsplats med direktinfart in i garage 
under torg och utbyggt butikscentrum. Östra Banvägens nuvarande plankorsning 
med järnvägen tas i samband med detta bort. En ny ramp ned från Centralvägen 
till Östra Banvägen behöver byggas för att få en välfungerande korsning. Rampen 
kan byggas enligt gällande detaljplan".
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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, Värmevägen, tel 768 95 14.

Södra/Västra Täby:
Ella, Skarpäng, Näsbydal, Roslags Näsby, Ensta, Vallatorp, Erikslund, Visinge, 
Kullagränd seniorboende, tel 768 93 31.

Näsby Park:
Näsby Park, Lahäll, Grindtorp, tel 768 90 00.

Ångaren:
Ångarens seniorboende, tel 756 01 10.
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RESOR OCH UTFLYKTER

Bornholm den 9-12 maj. Ekmanbuss har 
till alla betalande deltagare uppgivit att 
resan utgår från Cityterminalen, men så 
är det inte. 
Bussen för oss i Täby utgår från Ångaren kl 
07.15 och från Täby Centrum kl. 07.30. 
Enligt uppgift från Ekmanbuss AB finns, 
när detta skrivs den 16 mars, ett fåtal 
dubbelrum kvar, om någon önskar följa 
med.

Nästa utflykt blir en 2-dagarsresa kring 
norra delarna av Vättern. Många har ut-
tryckt en önskan om ”Vättern runt”, men 
det har visat sig att det finns så mycket att 
se norrut, att man inte hinner se de södra 
delarna på en 2-dagarstur. Pocketresor med 
Hans Malmborg har ordnat en resa, som 
han kallar ”Strövtåg i Vätterbygd” torsda-
gen den 8 och fredagen den 9 juni.

Första anhalten torsdag morgon blir Ellen 
Keys ”Strand” där vi får en guidad visning 
av det vackert belägna och inredda huset. 

Dä r i f r ån  g å r 
färden till Häst-
holmen där vi 
går ombord på 
ångfartyget Tra-
fik, som för oss 
över Vättern till 
den pittoreska 
staden Hjo där vi 
bl.a. skall  besöka 
Vätternakvariet. 
På väg mot As-
kersund, där vi 
övernattar  på 

Hotell Norra Vättern, stannar vi till i 
Karlsborg och deltar i en äventyrstur på 
Karlsborgs Fästning. Dagen avslutas med 
kvällsmåltid vid Bastedalens Kinapark. 

Efter frukost andra dagen beger vi oss till 
Stjärnsunds Slott för en guidad visning. 
Resan går vidare till Medevi Brunn där 
vi strövar runt i Brunnsparken även här 
ledsagade av en lokalguide. Lunch äter vi 
på Brunnens Värdshus, känt för sin goda 
mat. 

Sedan är det dags att vända hem mot Täby, 
men först tar vi en tur förbi radiostationen 
Stockholm-Motala och Bergs slussar.

Resan kostar 1995:- och i priset ingår ent-
rèavgifter, guider, två luncher och en mid-
dag. Anmälan görs till Käthie Wernerson 
tel 510 503 63 eller Bertil Wijk tel 732 74 
32 senast den 22 maj. Plusgiroblanketter 
skickas ut av researrangören. Buss avgår 
torsdagen den 8 juni från Roslags Näsby, 
Östra Banvägen kl 07.15, Ångaren kl 
07.30 och Täby Centrum 07.45.

forts nästa sida

Plötsligt kan det blåsa upp på Vättern

Angarnssjöängarna
Onsdagen den 17 maj träffas vi kl 08.00 
för en liten promenad vid Angarnssjöäng-
arna under ledning av Svea Sjöö. Medtag 
kaffe och smörgås och kanske stövlar. 
Ingen föranmälan.

Bertil Wijk

Några små inlägg från Alve

Tackjärn
Någon gör Dig en tjänst och Du 

tackar genom att bjuda på ett järn 
– tackjärn

Vilken stad?
Högst i leken. 

Rätt svar på sidan 35
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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
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsby 
allé 72.
Ring för vidare upplysningar till
Birgitta Larsson, 756 45 14
Per Jödahl, 756 23 25

Gymnastik
Gymnastiken har fortsatt som vanligt på 
Ångaren och håller på april månad ut. Vi 
börjar igen med 2 grupper som vanligt kl 
08.10 samt 09.00, tisdagen den 5 septem-
ber. Att gymnastiken pågår på Ångaren, 
betyder inte att man måste bo där för att 
vara med. Kravet är att man är medlem 
i Jarlabanke. 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

Jarlabanke golfare
Spelprogram: Se vår webbsida http:// jarla-
banke.just.nu  eller ring Per Jödahl 
756 23 25

Boule
Tala med Marianne Bull-Simonsen 
756 39 38.

Badminton
Tisdagar och fredagar kl 9-11 i Badmin-
tonhallen.
Nya deltagare är välkomna!
För information kontakta
Ingemar Nordansjö, 756 47 21
Gunnel Ericsson, 510 501 70

Qi Gong
Återträff på Kvartersgården, Fregattvägen 
3, måndagen den 24 april kl 10.00 för 
deltagare under våren 2006. "Pröva på" 
är också välkomna. Ingen avgift.
Berit Neyman, 756 33 96.

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

Moveri necesse est
- att motionera är nödvändigt

Ilska ökar risken för att falla 

Starka känslor påverkar risken att ramla. Det visar ny forskning om fallolyckor, som presen-
terades på Räddningsverkets forskardagar i Karlstad nyligen. 

Fallolyckor är ett folkhälsoproblem. 1000 människor över 65 år dör varje år till följd 
av skador som orsakas av fall. Sjukvårdskostnaderna beräknas till nästan fem miljarder 
kronor och med en åldrande befolkning beräknas kostnaderna vara uppe i närmare 8 
miljarder 2035. 

Lucie Laflamme, professor och folkhälsoforskare vid Karolinska institutet, har för 
Räddningsverkets räkning forskat i fallolyckors orsaker och utlösande faktorer. 

Läkemedel ökar risk 
Studien bygger på intervjuer med 139 personer som hamnat på sjukhus sedan de drab-
bats av höftledsfrakturer. De intervjuade har alla varit över 65 år, svensktalande, psykiskt 
friska, boende i eget hem eller servicelägenhet i Stockholms län. 

Vi ville veta varför de fallit och tittade på direkta orsaker, men också på vilken in-
verkan olika typer av utlösande faktorer som medicinering, sömnbrist och känslor, haft 
för olyckan, berättar Lucie Laflamme. 

-Vi vet bland annat att var tionde fallolycka hos äldre orsakas av läkemedelsbi-
verkningar. Också sömnproblem är vanligt med ökande ålder och leder till oro och 
upprördhet. 

Starka känslor farliga 
Bland annat ställdes frågor om personen varit ledsen, arg, orolig, ångestfylld eller stres-
sad innan man skadat sig. 

Preliminära resultat pekar mot att starka känslor som ilska och stress kan vara utlö-
sande faktorer för fallolyckor hos äldre. Det visade sig att risken att ramla och skada sig 
var fyra gånger större inom en timme efter det att den äldre blev arg. 

Det vi ser i studien är samma sak som forskning visar i samband med hjärtinfarkter, 
där risken att drabbas är större om personen är arg. 

Studien ska förhoppningsvis ge fler svar på varför fallolyckor sker. Framförallt ska 
man titta på i vilken utsträckning sömnproblem och läkemedel utlöser fallolyckor. 

Hur ska resultaten av forskningen användas? 
Varför inte i förebyggande syfte? Idag vet vi att många gamla sitter ensamma hemma.
Hemtjänsten hinner bara med de mest basala behoven. Men den medmänskliga kon-
takten är viktig. Kan man inom hemtjänsten värdesätta denna och satsa mer resurser 
kan förhoppningsvis en del fallolyckor förhindras, säger Siv Sadigh som ingår i forsk-
ningsteamet. 

Ur Räddningsverkets tidning Sirenen, mars 2006
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Täby kommun har en 
äldreombudsman 

sedan februari �00�

Hon heter Eva Kohl.

Hon har en opartisk roll i frågor som 
rör äldreomsorgen.

Hon ger information, stöd och råd.
Hon följer upp synpunkter, önske-

mål och klagomål.

Eva har telefon direkt 768 99 66.
Hon träffas på Täby kommunhus 
Stationsvägen 13 i Roslags Näsby.

Hon kan nås via e-post till
aldreombudsman@taby.se
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APOTEK Apoteket Skeppet   0771 45 04 50
BANK SEB 0771-62 10 00
  Svenska Handelsbanken 756 73 80
BILFIRMA 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, SKOR Designers 768 08 60 
  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
  Hudverkstan 756 76 54
	 	 Ilter	Clinic	(Hårtransplantation)	 756	00	55
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
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 35 50
POSTEN Sabis/Posten Näsbypark 544 43 170
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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Framtidens äldreomsorg – vad händer i Täby?

Vilka tankar har Du om den omsorg som de flesta av oss kommer att behöva eller redan 
är brukare av i större eller mindre omfattning? Kan Du tänka dig att vara med i en grupp 
inom Jarlabanke och berätta om dina erfarenheter eller om vilka tankar och idéer du har 
om sättet att ordna t ex bostäder och omsorg för äldre i Täby i framtiden.

Nu är det tid att komma med förslag och önskemål. Varför just nu? Jo därför att vi har 
ett gyllene tillfälle att göra vår röst hörd i kommun och landsting.

Framtidens äldreomsorg heter ett projekt som skall pågå under hela året i Täby 
Projektet är ett samarbete mellan Social omsorg i Täby kommun och Stockholms läns 
landsting och beräknas pågå hela 2006. Projektet skall resultera i en vision och en ge-
mensam bas för framtida äldreomsorg i Täby kommun. Individens behov skall sättas i 
centrum, idéer och förslag skall få flöda fritt.

Projektledare är Jenny Lundberg-Lydka, Täby kommun och Gunilla Benner-Forsberg, 
Landstinget, Beställare Vård, Beställaravdelning Norr.

En politisk styrgrupp finns med fyra representanter för Täby socialnämnd och fyra 
för Stockholms läns landsting

Delprocesser
Projektet är uppdelat i fyra delprocesser med var sin processgrupp

1. Hemsjukvård, hemtjänst och hemrehabilitering
2. Boendeformer
3. Vård av dementa
4. Folkhälsa för äldre

Innehållet i vardagen skall behandlas i samtliga processer.

I processgrupperna ingå representanter från olika verksamheter från t ex: hemtjänsten, 
särskilda boenden, biståndshandläggare, MAS(medicinskt ansvarig sjuksköterska) i 
kommunen. Landstinget har representanter för primärvård (husläkare, sjuksköterskor), 
rehab, geriatrik, Danderyds sjukhus m fl.

Referensgrupper
Pensionärsföreningarna i Täby har representanter i två referensgrupper som träffar 
projektledare en gång per månad, dels för att få information om hur arbetet i process- 
grupperna fortskrider dels för att framföra åsikter och förslag. För detta behöver vi 
uppbackning av föreningens medlemmar, kom till vårt kansli den 4 maj kl 14 så får vi 

talas vid, ring undertecknad 08 510 508 17 eller sänd e-post till mary.nordensvan@
telia.com

Upptakten
Arbetet startade redan den 8 september förra året då kommunen och landstinget inbjöd 
till ett dialogmöte i Tibbleskolans matsal. Personer 65 år och äldre och deras anhöriga 
diskuterade tillsammans med företrädare för landstinget och politiker i socialnämnden. 
Sammanlagt 130 personer deltog, kanske var Du en av dem. Framförda synpunkter 
redovisas i rapporten ”Valfrihet på individens villkor ger ett värdigt liv”. Många av de 
synpunkter som framfördes bildar en grund för det fortsatta arbetet. Rapporten har 
sänts till de deltagare som lämnade namn och adress.

Tidigare processarbete
Under 2005 arbetade två processgrupper på äldreomsorgsområdet: ”Anhörigstöd i ordi-
närt boende för äldre eller dementa” och ”Demensvård, äldrestöd och boende”.. En del 
av förslagen implementerades omedelbart medan andra har krävt ytterligare utredning. 
Exempel på ett resultat av den ena processgruppens arbeta är att ett anhörigcenter är 
under etablering vid Ångarens äldreboende, Eskadervägen 5, Näsbypark.. För närvarade 
sker en ombyggnad av lokaler för ändamålet, men redan nu finns kommunens anhö-
rigkonsulent Boel Edbohm där torsdagar från kl 13 för att ge stöd och vägledning till 
anhöriga som besöker centret.

Mary Nordensvan

När Du blir äldre  -  vad händer då ?

Dina tankar och synpunkter vill vi få för att föra vidare
i arbetet med framtidens äldreomsorg i Täby.

Kom och hjälp oss
torsdagen den 4 maj kl 14 på kansliet,

Eskadervägen 40 i Näsby Park.
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Program
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 Thermænius, 756 03 93

Litteraturcirkel I
Tid: en tisdag i månaden kl 14-16
Lokal: Kansliet. Eskadervägen 40
Program: 
2 maj  Isabel Allende
30 maj  Tage Danielsson
Information: 
Maidi Lingheim, 792 40 12
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91

Litteraturcirkel II
Denna cirkel möts en tisdag i månaden 
kl 09.30. 
För information om lokal, dagar 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 Magnus Waller, 758 55 83.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Grupp I kl 13.00 torsdagen den 6 
april.
Grupp II kl 14.00 torsdagen den 20 
april. Det finns plats för nya deltagare. 
Kontakta Paula Lindberg, 758 81 12.

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sin verk-
samhet. Det kvarstår en träff, den 23 
maj. Vi träffas som vanligt på Jarla-
bankes kansli, Eskadervägen 40, och 
vi börjar kl 17.00.
Kostnad: ca 100 kr per gång.
Glas (3 st) torde medtagas.
För information tag kontakt med 
Anne-Marie Rosell, 758 20 82 eller 
Irene Andersson 758 08 35.

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

Månadsträffar
Vårens månadsträffar äger som vanligt 
rum i Bibliotekshusets hörsal, Attunda-
fältet 14, plan 3, Täby Centrum (hiss 
finns) och  nu liksom tidigare serveras 
kaffe med dopp.

Tisdagen den �� april kl ��.00 blir det 
mycket sång. Och teater. Två hälsinge-
flickor, systrarna Sofia och Gabriella 
Lockwall, tar oss med på en nostalgitripp 
till 1940-talet. Det kommer att handla om 
Ulla Billquist och hennes paradnummer 
och hennes nära relation till storasyster 
Margareta. 
Läs vidare på sidan 29.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för speciellt in-
bjudna från servicehusen samt funktions-
hindrade medlemmar med följeslagare.

Programmen finner Du i Jarlabankekalen-
dern på näst sista sidan.
Ansvarig: Annagreta Hansson,
758 07 31.

Torsdagsträffar
Den sista träffen nu på våren blir torsdagen 
den 20 april som vanligt kl 14.00 på Fre-
gatten, då Siv och Rolf Orrhanse kåserar 
"Några måltider i svensk litteratur".

Till hösten börjar vi igen torsdagen den 14 
september. Programmen meddelas i nästa 
utskick nr 3/2006.
Träffarna inleds alltid med kaffe och dopp 
följt av någon programpunkt. 
Se vidare Jarlabankekalendern sidan 35.
Alla pensionärer är välkomna, Du behöver 
inte vara medlem  i Jarlabanke!!
Ansvarig: Marianne Johansson,
756 28 05.

BEVINGAT

PIANO
Ta det piano, ta det lugnt. Piano är italienska, en musikalisk beteckning för 
stilla, lugnt tempo. Uttrycket "ta det piano" är känt från 1800-talet.

ULLSTRUMPOR
Gå på i ullstrumporna, inte låta sig hejdas, fortsätta med något på det 
gamla viset. Uttrycket kan anspela på att man förr vintertid drog på sig 
ett par strumpor över skorna, om det var alltför halt ute. Då kunde man gå 
på som vanligt d v s i ullstrumporna.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat

Albert Bonniers Förlag

Månadsträffen den 21 mars
Spioner och spioner som spionerar på spioner
F.d. kontraspionen Tore Forsberg berättade.                                           Foto: Per Nisses
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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- torsdag �� - ��
  fredag  �� - ��
  lördag  �� - ��
  söndag o helg �� - ��

Näsby Park Centrum Tel 0�-��0 0� ��

Månadsträffen 25 april
Musikteater om firad stjärna

. . men det gör detsamma för han är min soldat, någonstans i Sverige.”
Den svenske beredskapsmannen under andra världskriget fick sin hyllning i visan Min 
soldat, som Ulla Billquist med radions hjälp gjorde till 1940 års signaturmelodi.

Det är nog inte många artister som fått en allmän plats uppkallad efter sig. I Örebro 
finns Ulla Billquists park. Där var Folkets Park belägen vid förra seklets början. Granne 
med parken låg Café Nordanskog, som Ullas mamma, Gerda Schönström, öppnade när 
hon som änka flyttade från Eslöv till Örebro med sina fyra barn.

Vi som hade rätt ålder kring 1940-talet minns Ulla Billquist som en begåvad och 
mycket populär sångerska, en idol för många, en svensk Vera Lynn. Även hennes syster 
Margareta var sångerska, men hennes karriär nådde aldrig högre höjder. Margareta gifte 
sig med skådespelaren Thor Modéen och blev hemmafru.

Vid Jarlabankes månadsträff i bibliotekets hörsal den 25 april kommer två andra 
systrar, Gabriella och Sofia Lockwall, att spela upp ett fiktivt möte mellan Ulla och 
Margareta. Sofia har skrivit manus och för musikarrangemangen svarar en tredje syster 
Lockwall – Charlotta.

I korta scener får vi humoristiska och allvarliga glimtar ur systrarna Ullas och Mar-
garetas liv och deras mycket nära syskonrelation någon gång på 1940-talet. Jag och min 
lillasyster Ulla Billquist heter föreställningen, som systrarna Lockwall turnerar med.

Det blir ett 
e n a s t å e n d e 
tillfälle att få 
lyssna till ett 
urval av Ulla 
Billquists pa-
radnummer. 

Klockan 13 
tisdagen den 
25 april såle-
des, på trös-
keln till våren. 
En nostalgi-
tripp på sång-
ens vingar.

Alve BorgSystrarna Sofia (t v) och Gabriella Lockwall gestaltar
Ulla Billquist och hennes storasyster Margareta.
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00

Medlemsutvecklingen �00�
När man analyserar medlemsutvecklingen år 2005 kan följande konstateras:

– Hela SPF ökade med 4 593 och var vid årsskiftet 234 730 medlemmar. Det 
motsvarar ca 2 procent och är en något lägre ökning än förväntat. Gästrikslands-
distriktet var bäst med 4,6 procent ökning.

– Stockholmsdistriktet ökade med 848 – ca 1,9 procent – och var vid årsskiftet 45 
060 medlemmar. Även det var mindre än förväntat. Det var stor skillnad mellan 
distriktets olika föreningar. 29 minskade medlemsantalet, 48 föreningar ökade 
och 4 stod still.

– Inte mindre än sex föreningar hade över 9 procent ökning. Det var Värmdöringen 
12,9 procent, Pershagen Södertälje 10,0 procent, Skutan Väddö 9,9 procent, Sofia 
9,8 procent, Östertälje 9,7 procent och Svanen Älta 9,6 procent ökning. Det är 
bara att buga. Jättebra gjort.

– Bland de 29 föreningar som minskat finns inte mindre än fem stycken, där 
minskningen överstiger 5 procent. Det inger oro.

– För att uppnå en bra utveckling av medlemsantalet gäller det inte bara att skaffa 
nya medlemmar. De som avlider kan man inte göra något åt, men i övrigt gäller 
det att behålla dem som man redan har. 

Inom det senare området finns det två föreningar, som inte haft någon avgång 
alls. Det är Skutan Väddö och Pershagen Södertälje. Det är mycket bra. Sofia och 
Svanen Älta kommer strax efter med en resp två avgångar. 

Många föreningar har tyvärr en mycket hög avgång. Inte mindre än 27 stycken 
har en övrig avgång, som överstiger 5 procent räknat på antalet medlemmar vid 
årets början. Detta är en stor anledning till att medlemsutvecklingen totalt har 
blivit sämre än förväntat. 

För hela distriktet var den övriga avgången 4 procent, vilket är för högt.

Lennart Backman, 
Marknadskommittén, Stockholmsdistriktet
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Genom det mycket goda samarbetet 
vi haft i flera år med SPF erbjuder vi 
kostnadsfritt SPF-medlemmar att komma 
till informationsmöten. I samband med 
informationsmötet bjuder vi på lunch på 
Folksam. Vi kommer bland annat tala 
om hur man kan få guldkant på tillvaron 
tack vare nya möjligheter när det gäller 
konsumtion av låst kapital. Skatteför-
ändringar som skett och hur det påverkar 
ekonomin. Nya placeringsmöjligheter 
utan förmögenhetsskatt.

Du kan boka personlig träff  där vi ser 
över din och familjens privatekonomi. 
Rådgivningen är kostnadsfri.

Innehåll på informationsträffarna
• Seniorkapital
• Den nya kapitalpensionen
• Bör jag/vi skriva testamente? När ska 

kapitalförsäkringar skrivas in i 
testamentet?

• Vilka är fördelarna och nackdelarna 
med olika sparformer?

• Var står Folksam i jämförelse med de 
andra livbolagen?

• Vilka skatteförändringar har skett? 
Vilka förslag för förändringar finns?

• Framtidsutsikterna för äldreomsorgen.

Till medlemmarna i SPF

Är filateli Din hobby?
Jag har en större frimärkssamling efter min far. Vill Du köpa delar av den eller byta mot 
märken som jag saknar. Jag önskar också få kontakt med medlemmar som har goda kunskaper 
om frimärkssamlande.
Rolf Holmerin 08-756 33 46 eller 0176-26 60 71

Röda Korsets 
FIXARGRUPP hjälper 
till med enklare saker!

12/4, 6/9 Tallinn, Riga & Vilnius
25/4, 9/11 Ekoparken
27/4,29/6, 28/9 Costa Brava, Spanien
27/4, 30/11 Shopping i Ullared
28/4, 25/6, 13/10 Portoroz, Slovenien
2/5, 26/9 Tre länder med Skagen
3/5,5/9 Ölprovning på Åland 
4/5, 6/7,28/9, 12/10 Buss till Italien

Vi har även ytterligare resor samt startat upp Ekman Golf!

6/5 Hjalmar i Örebro
9/5 Bornholm 
11/5, 26/10 Weekend i Berlin 
16/5 I Selma Lagerlöfs fotspår
24/5, 2/8 Silverstaden Sala
29/5, 14/6, 29/7 Göta Kanal 
7/6, 5/7, 16/9 Visingsö
29/6, 25/7 Kinda Kanal

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

Bra parkeringsutrymmen.

  Vi finns i Täby Kyrkby

Täbykretsen  har en grupp frivilliga som hjälper äldre Täbybor med små uppgifter som an-
nars ej skulle bli gjorda! t.ex att byta glödlampor, sy i knappar, ta ned sak från vind/förråd 
eller höga hyllor, handla småsaker, etc. Varje insats får ta ca 30 min och utförs utan betalning.

Behöver du hjälp eller har du frågor om Fixargruppen?
Ring Marc Roman tel. 758 88 41 eller mobil 070-483 37 21.

Röda Korset,Täbykretsen
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STYRELSEN 
Ordförande, Ansv utgivare 
och Informationsansvarig  Mary Nordensvan 510 508 17 mary.nordensvan@telia.com
Vice ordförande samt 
Väntjänstansvarig  Annagreta Hansson 758 07 31
Kassör samt Försäkringar  Ing-Britt Edlund 768 83 10  o.edlund@spray.se
Sekreterare  Stig Lundqvist 732 74 41 stilu@bredband.net
Utskick, ”Brevduvor” Berit Flenstad 758 18 27 berit.flenstad@bredband.net
Rekrytering  Alve Borg 756 26 27
Klubbmästare Inge-Maren Behrendt 732 45 91
Medlemssekreterare Gunnar Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Resor Käthie Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se

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

KPR , KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
 Mary Nordensvan 510 508 17 mary.nordensvan@telia.com
 Stig Nyholm 756 22 29  st.nyholm@telia.com
 Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com

VALBEREDNING
Sammankallande Gunilla Thermænius 756 03 93 
 Monica Höglund 732 64 36
 Bertil Wijk 732 74 32 bertil.wijk@spray.se

FUNKTIONÄRER
Annonser och Sponsring Beatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Medlemsregistret Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com
Resor, Syn, Hörsel 
och Begravning Bertil Wijk 732 74 32 bertil.wijk@spray.se
Resor och Teater Paula Lindberg 758 81 12
Torsdagsträffar Fregatten Marianne Johansson 756 28 05
Bitr Klubbmästare Lennart Linse 758 98 80
Anhörigstöd Maidi Lingheim 792 40 12
Internationella danser Toto Granath 756 42 97
Bridge, Språkkurser, Gymnastik mm  -  Se under "Kurser/Cirklar

SPF Jarlabanke i Täby Exp. öppen tis- och torsdagar kl 10-12 tel. 756 38 75
Eskadervägen 40 Plusgirokonto 84 85 34-4
183 58 Täby epost: jarlabanke@telia.com
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall tagna via SPF: Skandia tel. 020-55 55 00
Mötesförsäkringar för SPF-medlemmar: SPF tel. 692 32 50

Jarlabankekalendern
Datum Lokal Aktivitet

20/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Siv och Rolf  Orrhanse kåserar "Några måltider i 
svensk litteratur"

25/4
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Månadsträff.
Musikteater om firad stjärna. Se sidan 29

04/5
kl 14.00

Jarlabankes kansli
Eskadervägen 40

Framtidens äldreomsorg i Täby - hur vill vi ha den?
Diskussion till en kopp kaffe.

07/5
kl 14.00

Ångaren Vårkonsert
Se sidan 5

09/5
kl 14.00

Broby gård Väntjänstträff
Se sidan 26

09-12/5
kl 07.15

Bussresa
Från Ångaren kl 07.15

4-dagarsresa till Bornholm
Se även sidan 12

17/5
kl 08.00

Angarnssjöängarna Naturvandring.
Se även sidan 13

23/5
kl 14.00

Allégården Väntjänstträff
Se sidan 26

30/5
kl14.00

Ångaren Väntjänstträff
Se sidan 26

01/6
kl 13.00

Kvarntorpsgården Lunch
Se sidan 5

08-09/6
kl 07.30

Bussresa
Från Ångaren kl 07.30

"Strövtåg i Vätterbygden", en buss/båtresa runt 
Vätterns norra del. Se även sidan 12

28/8
kl 17.00

Tibble Teater Utfrågning av Täbys politiker inför valet.
Mer information kommer i nästa medlemsblad

Vilken stad ?
Rätt svar: Essen
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