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Fråga politikerna!
Kom till Tibble Teater

tisdagen den 29 augusti kl16.30
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En möjlighet att bo kvar hemma

Näsbydalsvägen 19, Täby • telefon 08-638 80 80 • www.hsb.se/omsorg

Hemtjänst finns till för människor som vill bo kvar hemma, även om de 
behöver lite hjälp. Vi inom HSB Omsosrg har arbetat med dessa tjänster 
i mer än tio år.
   Kunder som anlitar HSB Omsorg ska känna sig trygga och säkra och 
bli bemötta med respekt och medmänsklighet. HSB Omsorg skapar en 
personlig kontakt med dig som kund. Tillsammans med dig gör vi, uti-
från ditt biståndsbeslut, en arbetsplan för hur din hemtjänst ska utföras. 
Som hemtjänstkund erbjuds du en kontaktperson. Det är väldigt noga att 
personkemin stämmer och att ni trivs med varandra, annars får du byta.
   Välkommen till HSB Omsorg!
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Kära Jarlabankare

När jag skriver detta är det den 16 maj och 
solen lyser från en nästan molnfri himmel 
men temperaturen är inget att skryta med.  
Kanske blev jag bortskämd med det sköna 
sommarvädret förra veckan då vi besökte 
den underbara ön Bornholm. En resa som 
var mycket lyckad i alla avseenden, vackert 
väder, bekväm buss, trevlig förare, kunnig 
guide, bra logi, god mat och trevligt res-
sällskap inte att förglömma. Under de fyra 
dagar resan varade såg vi det mesta som 
Bornholm har att bjuda och avslutnings-
middagen i Brösarp i Skåne var även den 
en höjdare.

Att det nu är något svalare är kanske 
inte så dumt. Häggen, som just slagit ut i 
full blom, får vi njuta av något längre och 
de underbara röda blomknopparna på äp-
pelträden tar det litet lugnare.

Planering av aktiviteter för sommaren 
och hösten har pågått för fullt och resulta-
tet hittar du inne i bladet. Vi hoppas att där 
finns något som tilltalar just dig och att Du 
får möjlighet att delta. Vi erbjuder aktivi-
teter även under alla sommarmånaderna, 
besök på konstgjuteri i juni, kryssningen 

till Åland i juli och i augusti en utflykt 
till Hagaparken och en räkkryssning med 
m/s Rödlöga.

En högst aktuell fråga är hur framtidens 
äldreomsorg skall se ut i vår kommun.

I förra numret beskrev jag i korthet ett 
projekt som pågår i Täby, ett samarbete 
mellan kommunen och landstinget gäl-
lande äldreomsorgen. Jag bjöd också in till 
en träff på vårt kansli för att få synpunkter 
och idéer att framföra till projektledarna. 
Tolv personer kom och flera önskade att vi 
träffas igen. Anteckning från träffen finns 
på sidan 8 och ett debattinlägg finner Du 
på sidan 20.

Min förhoppning är att få ta del av 
även dina synpunkter och idéer om hur 
du vill ha det om/när du får behov av 
hjälp och omvårdnad. Ring gärna till mig 
och berätta, så skall jag föra det vidare till 
projektledningen. Du kan också skriva ett 
inlägg till vår nya DEBATTSIDA. Nästa 
medlemsblad har manusstopp den 11 au-
gusti. Jarlabankes postadress, e-postadres-
ser och telefonnummer till mig och till 
andra i styrelsen finner Du på sidan 32.

”Ju fler vi är ju mer kan vi påverka” är 
en ”slogan” som vi brukar använda då det 
gäller medlemsvärvning.

Denna passar även in i andra samman-
hang t ex vid politikerutfrågningen den 
29 augusti i Tibble teater. Där finns det 
550 platser som inte bör stå tomma om 
vi vill visa våra politiker att vi är en grupp 
att räkna med. Du kommer väl? Ta gärna 
med dig intresserade vänner, Jarlabankare 
eller ej (kanske kan de bli). Läs mer på 
sidan 34.

Skön sommar!
Mary
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Hammershus, Nordeuropas största borgruin finns på Bornholm

 Stranden utanför Rökeriet i Svaneke, där många av oss njöt av rökeriets läckerheter

På hemvägen  tog vi en paus vid Verkeåns mynning vid Haväng mellan Brösarp och 
Kivik

Glimtar från Bornholmsresan den 9- 12 maj
Foto: Mary Nordensvan
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Den första reklam jag fick kontakt med var fallen från skyarna. Visst hade vi sett en och 
annan flygmaskin i början på trettiotalet, men vad var det där? Lite kantig såg den ut, hade 
korta vingar och gick sakta. Den hade en liten propeller fram och en stor på taket. Den stora 
snurrade horisontellt, sa någon vuxen som visste vad det betydde. Plötsligt lösgjorde sig ett 
paket från maskinen, det sprack och singlade ner i form av tusentals papperslappar. Gamla 
och unga släppte vad de hade för händer och sprang ut på åkrarna för att plocka papper. 
Där stod något om korv och sylta och skinka, inget spännande alls. 

Dagen därpå stod det i Nerikes Allehanda att autogiroägaren och charkuterifabrikören Arvid 
Gullberg, pilotutbildad av Rolf von Bahr, gjort reklam från luften för sitt företag, Gullbergs 
Livsmedel. Han gjorde om det flera gånger.

Det här stämde med den definition på ”reklam”, som jag lärde mig tjugo år senare. Reklam 
är det systematiska användandet av medel, för utövande av masspåverkan på människor, så att 
dessa genom självständiga beslut handlar i enlighet med den påverkan de varit utsatta för. 

Men definitionen stämmer inte alls på mina reklamupplevelser i tonåren. Det var oplanerad 
och omedveten ”ljudreklam” och ”luktreklam”. Genom det öppna fönstret i klassrummet 
hördes ljudet av en cykel på skolgårdens grus. Vi anade vad som var på gång. Ganska säkra 
på att det var Munken som kom blev vi när vi hörde att en cykel lutades mot väggen under 
fönstret. Helt säkra blev vi när vi kände en välbekant lukt leta sig in genom det öppna fönstret. 
Vi visste, att när långrasten började om ett par minuter, skulle Munken stå på gården med 
en spånkorg modell större på magen. I korgen fanns rykande varma,  insockrade syltmunkar, 
som kostade fem öre.

Att jag under sista året i realskolan var en påtaglig del av marknadskrafterna begrep jag 
inte förrän många år efteråt. Speceriaffären utanför grindarna hade fått in en knäck i ny 
design, ett slags knäckslickepinne. Hela klassen köpte var sin och tågade i en lång rad över 
skolgården sjungande "och därnere, miserere, i min mages dunkla säck, sitter djävulen och 
väntar på en knäck".

Att effekten skulle bli så våldsam hade vi inte räknat med. Vi hade inte ens tänkt tanken. 
Hela skolan kastade sig över speceriaffären som inte var beredd på någon anstormning av 
knäckkonsumenter. Det minimala knäcklagret tog slut på nolltid. Tydligen förstärktes ar-
betsstyrkan i knäckkokeriet för efter ett par dagar började tillgång och efterfrågan komma 
någorlunda i balans.

Efter någon vecka var det inte roligt längre och affären stod där med flera hundra knäckar 
som ingen ville ha. De nyanställda knäckkokarna avskedades förmodligen. De hänsynslösa 
och oberäkneliga marknadskrafterna hade slagit till.

Jag tänkte på Munken och hans väldoftande varulager härom året när jag besökte vårt 
distriktskansli. När jag i morgonrusningen steg av T-banan vid Hornstull möttes jag av en 
inbjudande doft av nybakat bröd på perrongen. Doften tilltog när jag åkte rulltrappan upp. 
Utanför biljetthallen ligger ett bageri. Där behövs ingen annonsering. Det räcker att dörren 
står på glänt. Luktreklam fungerar lika bra som på Munkens tid. 

Alve Borg

Jag, en marknadskraft
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Röda KoRsets 
FIXaRGRUPP hJälper 

Till Med eNKlare saKer!

21/6, 30/8 Hjälmare kanal
25/6, 13/10 Portoroz 10 dgr
27/6, 13/9 Zorngården & Hildasholm
29/6, 25/7 Kinda kanal
3/7, 3/9 Rundresa i södra lappland 5 dgr
5/7, 16/9 Visingsö
12/7, 6/9 Carl Larsson-gården
21/7, 11/8 Den svenska Hurtigrutten
29/7 Göta Kanal

2/8 Silverstaden Sala
8/8 En kryssning på Göta Kanal 2 dgr
12/8 Fredriksdal 2 dgr
18/8 Dalsland 3 dgr
6/9 Tallinn, Riga & Vilnius 7 dgr
19/9 Hyttsill i glasriket 2 dgr
22/9 Äppelmarknaden i Kivik 3 dgr
26/9 Tre länder med Skagen 3 dgr
28/9, 26/10 Costa Brava 10 dgr

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 annars 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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Framtidens äldreomsorg  
Utdrag ur minnesanteckningar från ett av SPF Jarlabanke i Täby ordnat samråd 
torsdagen den 4 maj 2006  kl 14 – 16.45  i förenings kansli.

En fråga som togs upp var hemtjänstverksamheten. Det framkom att det finns 
flera utförare och de närvarande hade både positiva och negativa erfarenheter. 
Behovsbedömningen kan många gånger ifrågasättas. Vilka krav på utbildning kan 
ställas på hemtjänstpersonal? Det underströks att personal inom hemtjänsten alltid 
bör visa legitimation samt att den som får hemtjänst i förväg bör ha informerats 
om vilka ev hjälpmedel/redskap som hemtjänstpersonalen kan förväntas behöva. Ett 
alltid aktuellt problem är matfrågan, ska hemtjänstpersonal laga mat hemma hos 
den vårdbehövande eller ska frågan lösas på annat sätt.

En annan fråga som togs upp var olika boendeformer. Flertalet ansåg att kom-
munen har skyldighet tillhandahålla både särskilt boende för särskilt vårdbehövande 
och seniorboende för de som i stor utsträckning kan klara sig själva. Det ifrågasattes 
om Täby kommun i dagsläget och framöver kan tillgodose de äldres behov av olika 
boendeformer såsom lägenheter för 80+, utan direkt vårdbehov, men med tillgång 
till samvaro och service enligt eget val.

Man kan i dagsläget inte få hemtjänst beviljad för enbart städning.

Vid samrådet framfördes också att det vore önskvärt med samlingslokaler där äldre 
kan träffas för enkel samvaro eller utöva hobbyverksamhet. 

En ytterligare fråga var den om vilken information/kunskap som kommunin-
vånarna har eller enkelt kan få om sina förmåner/rättigheter. Exempel gavs på att 
initiativtagande personer fått hjälp med att anpassa sitt hem medan andra inte känt 
till att det finns vissa möjligheter med bostadsanpassning. 

Avslutningsvis framfördes att det fanns önskemål om att Jarlabanke även framdeles 
inbjuder till samråd liknande dagens. 

Vid minnesanteckningarna
Birger Fröberg
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Jarlabanke golfare!

Inbjudan till SPF distriktsgolf på Haninge GK den 27 juli har nu kommit. Infor-
mation finns på Jarlabankes hemsida men kan också fås från SPF Tyresö där Sture 
Jakobsson har tel: 08-712 6213.

Anmälan görs genom e-mail: sture.jakobsson@telia.com  eller via brev till Sture 
Jakobsson, Logvägen 5, 135 43 TYRESÖ samt inbetalning av 400 kr (plus ev. 
lunchavgift på 70 kr) på bankgiro 5487-5604 och skall vara SPF Tyresö - som i år 
administrerar tävlingen - tillhanda senast Måndagen 12:e juli. 

Anmälan blir slutligt gällande först när betalning kommit SPF Tyresö Seniorer 
tillhanda.

På anmälan skall anges namn, fullständigt golf-ID, adress, telefon, SPF-förening, 
ev. behov av golfbil (200 kr), samt för herrar H75 om start skall ske från gul eller 
röd tee. 

Aktuellt hcp måste vara registrerat i GIT vid tävlingstillfället!  

Har Du frågor kan Du även kontakta mig.
Per Jödahl
08-756 2325
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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
Barbro Ekroth   tel 732 75 38
Ulla Nordström    tel 732 65 53 
Anna-Britta Adolphsson  tel 756 20 23
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När behovet uppstår
känns det tryggt att
veta att kommunens
hemtjänst kan vara
till stöd och hjälp

hemtjänsten i Täby kan hjälpa dig med göromål i hemmet, 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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Herman Bergmans Konstgjuteri
Då Peder Lamm besökte oss och berättade 
om konstföremål, nämnde han Herman Berg-
mans Konstgjuteri, som finns i Stockholm 
och har ett över hundraårigt förflutet. Det 
är det äldsta och största konstgjuteriet i 
Skandinavien. Brons är en legering av tenn 
och koppar som började användas 1400-500 
år f.Kr. och används i dag för konstgjuteri. 
Bland verk, som kommer härifrån kan nämnas 
Milles ”Poseidon” i Göteborg och ”Orpheus” 
i Stockholm för att ta två stora verk.
Torsdagen den �� juni får vi en två timmar 
lång guidad visning av en numera pensionerad 
men ändå aktiv gjutare, som visar hur det går 
till att gjuta brons. Visningen börjar kl 18.00 
och vi träffas vid utgången till T-banestation 
”Skogskyrkogården”, Farstalinjen, kl 17.45 för 
en kort promenad (5 min.) till gjuteriet, som 
ligger på Sandsborgsvägen 44 C. Visningen 
kostar 60:-, som betalas vid T-stationen. An-
talet besökare är maximerat till 15 stycken.
Anmälan till Käthie Wernerson 510 503 63 
eller Bertil Wijk 732 74 32 senast den 22 juni.  
Oömma kläder rekommenderas.

Sommarresa till Åland måndagen 
den �� juli

TibbleSeniorerna och Jarlabanke anordnar för 
sina medlemmar en endagsresa till Åland med 
avresa kl. 07.15 den 17 juli från busstermina-
len Täby Centrum. 
Bussen följer med oss hela dagen och vi räknar 
med att vara hemma igen cirka 21.30. 
Ombord på båten till Mariehamn bjuds vi på 
sjöfrukost. På Åland gör vi en rejäl guidad buss-
rundtur med bl a ett besök på den berömda 
Västergårds Vingård på Tjudö. Vi får tillfälle att 
provsmaka deras viner och bese anläggningen.  
Under rundturen kommer vi att stanna till vid 
flera intressanta mål och vid ett av dessa  

stopp  bjuds vi på kaffe med dopp. Rundturen 
avslutar vi med ett besök på Ålands Museum 
i Mariehamn. Efteråt kan vi strosa genom 
staden eller åker bussen ner till hamnen där 
Ålandsfärjan avgår kl. 18.00 svensk tid (19.00 
finsk tid).
På hemresan njuter vi av Viking Lines fina 
buffémiddag inkl. vin, öl och kaffe. Allt detta 
ingår i priset, som är subventionerat av våra 
föreningar. 
Resans pris är 425 kronor per person, att be-
talas senast den 30 juni till TibbleSeniorernas 
PlusGirokonto 477 28 94 – 4.
Bindande anmälan görs senast den 30 juni till 
Lennart Cederstam 510 508 48 eller till Cai 
Kofoed 756 31 01.
Anmälan kan också göras till telefonsvararen 
på TibbleSeniorernas expedition 758 91 05. 
Telefonsvararen avlyssnas under sommaren ett 
par dagar i veckan.
Välkomna!

Utflykt till Hagaparken tisdagen den 
� augusti, kl ��.00

Vi träffas i Hagaparken vid Koppartälten. Där 
kan man fritt strosa runt eller om man vill 
prova på att spela Boule i egen regi.
Omkring kl 15.00 är det tänkt att vi ska dricka 
kaffe i Koppartälten. Kaffe med dopp kostar 
ca 50 kr och betalas av deltagarna.
Anmälan till Käthie Wernerson, 510 503 63 
eller till Bertil Wijk, 732 74 32, senast den 1732 74 32, senast den 1 
augusti. Vi åker till Hagaparken med egen bilVi åker till Hagaparken med egen bil 
(försök att samåka). Ring Käthie om du vill ha 
skjuts eller kan skjutsa.

Kulturresa till Göteborg med 
musikalen Cats den �0 november

SPF:s Stockholmsdistrikt anordnar i höst 
tillsammans med TG Resor en kulturresa till 
Göteborg med bl.a. besök på GöteborgsOpe-

ResoR oCH UtFLYKteR
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ran och musikalen Cats. Det är en tredagars 
bussresa med avresa från Cityterminalen i 
Stockholm den 10 november. I resan ingår 
också en stadsrundtur till många intressanta 
platser i Göteborg där guide och ciceron är 
Göteborgaren och SPF medlemmen Lennart 
Backman. 
Under hemresan blir det dessutom besök på 
ett ryttmästarboställe i Skövde. 
Priset är 3.675 kronor per person vid logi i två-
bäddsrum och inkluderar resa samt måltider, 
entréavgifter och biljetter till musikalen Cats. 
För mer detaljerad information och anmälan 
kontakta TG Resor, telefon: 018 – 15 15 20.

Svamputflykt vid Rösjön torsdagen 
den �� september, kl �0.00-��.00

Har du sett herr Kantarell bort i Enebacken? 
Kantareller känner vi väl alla till. Men hur är 
det med svampkännedom för övrigt? Den 14 
september har vi en svampexpert med oss, 
Margareta Malmberg. Hon ska lära oss hur vi 
känner igen  och framför allt hittar alla goda 
svampar. 
Vi träffas på parkeringen vid Rösjön på Täby-
sidan. Dit tar du dig antingen med bil eller 
buss nr 617 från Täby C eller från hållplatsen 
vid Rösjöhallen.
Ta med matsäck och något att sitta på.
Kostnad, 20 kr per deltagare. Ingen anmälan 
behövs.

Följ med på teaterresa till Åbo!
Under mars genomfördes två teaterresor till 
Svenska Teatern i Åbo. Eftersom det var stor 
efterfrågan på platserna erbjuder distrikts-
kansliet två resor i september då vi får uppleva 
Trollflöjten av Mozart.
Resorna äger rum 21-23 sept och 26-28 sept 
och sker i samarbete med Viking Line. 

Priset 1 325 kr inkluderar:
Del i B-hytt, hotellrum, teaterbiljett, guidad 
rundtur i Åbo och transfer, Viking buffé på 
utresan, sjöfrukost, frukost och middag på 
hotellet. Inga måltider på hemresan.
Mot tillägg kan enkelhytt/rum och utsideshytt 
erhållas. 
Anmälan och mer information, ring distrikts-
kansliet 08-720 77 30.

Räkkryssning med m/s Rödlöga
Måndagen den 21 augusti kl 16 00 lämnar vi 
Österskärs brygga.
Vi kryssar tillsammans med medlemmar 
från några norrortsföreningar. Vi äter räkor 
så mycket vi orkar men även bröd, smör och 
ost ingår.
En välkonstdrink före och kaffe efter utlovas 
också. Dessutom musikunderhållning och 
bryggdans om vädret tillåter.
För alltsammans betalar Du 295 kr
Till Österskär tar Du dig med tåg från Täby C 
och sedan en promenad på dryga 5 minuter till 
Österskärs brygga. Du kan alternativt ta egen 
bil och parkera nere vid bryggan.
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91 eller Lennart 
Linse, 758 98 80 tar emot anmälningar senast 
den 28 juli och Du betalar in 295 kr på vårt 
plussgiro 84 85 34-4 före den 15 augusti.

Gåsmiddag på Lindholmens gård
Reservera kvällen den 9 november för årets 
gåsmiddag, som vi traditionsenligt intar på 
Lindholmens gård. Mary tror att det blir tionde 
gången som vi satsar på att fira Mårten Gås där 
och då tillsamman med TibbleSeniorerna

KW  BW
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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, Line Dance 
och en ny dans som heter Round Dance.
Vi börjar måndagen den 11 september. 
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 nu sommarlov men 
börjar igen tisdagen den 5 september, som 
vanligt med två grupper 8.10 och 9.00 på 
Ångaren. Att gymnastiken pågår på Ånga-
ren, 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.

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
Jag har lett en Qi Gong-kurs under våren. 
Startar en höstkurs den 25 september på 
kvartersgården, Fregattvägen 3. 
Kurslängd 10 ggr. Nya och gamla deltagare 
välkomna.
Berit Neyman, 756 33 96.

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

Moveri necesse est
- att motionera är nödvändigt

FRIsKVÅRd
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-Ta med nära och kära, vänner och bekanta, grannar och kamrater till Stadion 
lördagen den 9 september, säger arrangörerna. Då blir det en heldag med under-
hållning, motion, olika slags aktiviteter och glad gemenskap.

Vad man vill vara med på bestämmer var och en själv. Alla är kanske inte intresse-
rade av världens största utomhusbingo, men det blir så mycket annat också. Motion 
t ex, Panterloppet för fjortonde gången. ”Loppet”, som låter väldigt jobbigt, kunde 
lika gärna kallas ”loppen”.  För det finns många att välja mellan. Det mjukaste är 
stavgång 3 eller 5 km utan jäkt och stress. Det tuffaste är Elitklassen, en riktig tävling 
på 10 km där guld-, silver- och bronsmedaljörer koras. De flesta väljer något mer 
anspråkslöst; att i sin egen takt gå, lunka eller springa 3 km, 5 km eller 10 km. Efter 
start på Stadion går banorna ut i vackra Lill-Jansskogen och åter in på Stadion där 
alla deltagare får medalj. En del använder rullator och en och annan rullstol kan 
förekomma.

Den som aldrig provat på stavgång kan vara med på en kurs gratis. Det blir också 
gratiskurs i QiGong. Inträdet är också gratis och portarna öppnas redan klockan 
9.30. Det är också gratis att sjunga med i allsången och lyssna till underhållning 
med Lennart Gran från Shanes och Tommy Blom från Tages.

Medlemmar i SPF och en del andra organisationer, som vill vara med på springet 
och lunket, betalar en lägre startavgift - 160 kronor. Då ingår nummerlapp, frukt, 
dryck, medalj och alla kringarrangemang. Den som anmäler sig senast 30 juni blir 
bjuden på en kryssning med Birka Paradise.

Börja med att skaffa en broschyr där allt står. Ring Panter-Gruppen  08-33 19 00  
vardagar klockan 10-12. Det finns också broschyrer på Jarlabankes kansli.

Alve Borg                        

Åter dags för heldag
på olympiska arenan
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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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Tankar efter mötet den 4 maj på Jarlabankes kansli:
Styrgrupper, processgrupper, referensgrupper och konsulenter av många slag samt 
kommunens tjänstemän och tydligen också ideellt medverkande anhöriga och andra 
arbetar med delprocesserna Hemsjukvård etc, Boendeformer, Vård av dementa, Folk-
hälsa för äldre. Det framgick att åtskilliga möten och pärmar har producerats hittills. 
Framtidens äldreomsorg utredes hela detta år.

Jag har gjort några reflektioner inför valet den �� september:

1. Kunskaper om Täbys omsorgsresurser och tjänster var ojämnt fördelad hos oss. 
Generellt sett nog ganska otillräcklig bland pensionärerna i Täby.

2. Behovet av en övergripande folder som redovisar vad kommunen har att erbjuda 
i form av lokaler, inrättningar och personal konstaterades. Det skall framföras till 
socialchefen.

3. Fördelningen mellan egen produktion och den som kommunen upphandlar från 
privata företag borde pedagogiskt och övergripande beskrivas till omfattning, kostnad 
och resultat.

4. Frivilligas och anhörigas insatser i form av arbete, pengar, kunskaper och mänskligt 
stöd skulle behöva uppmärksammas och stödjas. Det är förmodligen en väsentlig 
faktor vid politiska överväganden om kommunens skatteuttag.

5. Ofta framhålls privata vårdföretags goda arbete. Men det finns också mycket dåliga 
exempel. Det finns heller ingen garanti för att det privata företaget inte plötsligt upp-
hör med verksamheten. Konsekvensen skall vara att sätta press på kommunen som 
inte kan skylla på upphandlingar utan de har alltid det yttersta ansvaret. Kommunen 
skall ha egna goda resurser för att alla skall ha bra Vård, Skola, Omsorg. Det borde 
gå före skattesänkningar. Effektivisering har en gräns, ofta en fråga om värdighet och 
respekt för den enskilde. Om skattepengarna inte anses räcka till en god omsorg så 
skall inte den extra insatsen försvinna utan då måste beslutet i kommunen bli att 
antingen höja skatten eller slopa en mindre nödvändig verksamhet. Lagen är golvet, 
den lägsta standarden för vård, skola, omsorg.

Äldrevård i Täby

deBattsIdaN
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6. Vi är eniga om det viktiga i att äldre blir sedda, känner medmänsklighet, finns i 
ett socialt sammanhang, blir respekterade. Sällskap, sång, promenader muntrar upp 
och är hälsosamt. Fast många har erfarenheten att väntjänst är ett svårt område.

7. Alla personer som arbetar skall ha relevant utbildning! När de besöker folk skall 
de kunna legitimera sig. Besöket skall vara föranmält. Det kan hända att de också 
skall ha med sig viss utrustning. Också mat och dryck är viktiga angelägenheter för 
oss pensionärer.

8. Det talas mycket om rättigheter men mindre om skyldigheter. Löften ges men 
hålls inte. Rättigheter förutsätter skyldigheter någonstans. Vi har alla ansvar för ett 
värdigt åldrande, även barnen. Kanske inte som i Japan där svärdottern ofta skall 
städa och vårda. Någon skall betala någon. Världens rikaste man Bill Gates säger att 
han inte är lycklig trots att (eller kanske därför att) han har pengarna. Alltså är annat 
än pengar viktigast för människan. 

9. Önskemål om gemenskap avtar ofta i takt med att krav ställs. Vi tror att allt-
för få skulle vilja satsa på idéer om att gemensamt bygga ett eget äldreområde till 
exempel. Men vi vill ha samlingslokaler och trivselhörnor i vårt äldreboende. Det 
betyder subventionerade hyror eller höga medlemsavgifter. Det senare innebär stor 
segregation.

10. "De äldre" eller "Pensionärerna" eller "Typen av äldreomsorg" kan inte jämföras 
från tid till annan. Varje dag är ny. Folk blir friskare eller sjukare på andra sätt, värde-
ringar ändras, mänskliga och materiella resurser förändras. Kunskaper kan öka. Skall 
robotar övervaka, sköta eller roa gamlingarna i framtiden? Blir vi friska golfspelare 
allihop eller kommer vi att flytta till varma länder med vänliga människor som vill 
hjälpa oss till lägre kostnader än hemma? Vill vi betala skatt eller vill vi betala avgifter, 
arvoden, bonusar och försäkringspremier till Skandia t ex? 
Vi fick inte fram så många svar eller frågor igår.

��. Ett huvudtema är "Valfrihet i äldrevården". Hur skall det bli bra för alla?
Borde inte �0- till �0-talisterna kunna komma med flera konkreta förslag om 
innebörden av solidaritet? Förklara för politikerna vad som krävs av ett civiliserat 
samhälle. Vi äldre är inte bara ett problem. Och alla skall med - nu!

Per Nisses, pensionär
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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
Vi byter lokal och träffas i höst på 
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40 i 
Näsbypark. Kursen börjar den 27 sep-
tember kl 09.30. Önskar Du ytterligare 
information ring Gunilla Thermænius, 
756 03 93

Litteraturcirkel I
Lokal: Kansliet. Eskadervägen 40
Tid: kl 14-16 tisdagarna 5 september, 3 
oktober, 7 november och 5 december. 
För information: kontakta
Maidi Lingheim, 792 40 12
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91

Litteraturcirkel II
Denna cirkel möts en tisdag i månaden 
kl 09.30 med början den 12 sept. 
För information om lokal, dagar och 
program kontakta Per Jödahl, 756 23 
25 eller Monica Höglund, 
732 64 36

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40

BRIdGe
Tävlingsbridge Jarlabanke
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
Sommarbridge måndagar f o m den 29 
maj kl 14.00.
Höstbridgen börjar den 4 september.
Kontakta Paula Lindberg, 758 81 12
eller Monica Palme, 756 80 41.

Grupp I kl 13.00 torsdagarna 28 sep-
tember, 19 oktober, 16 november och 
7 december.
Grupp II kl 14.00 torsdagarna 5 ok-
tober, 26 oktober, 23 november och 
14 december. Det finns plats för nya 
deltagare. Är Du intresserad ring och 
tala med Paula Lindberg, 758 81 12.

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sin verk-
samhet under hösten 2006. Gruppen 
träffas tisdagarna den 12 september, 
24 oktober och 21 november på Jar-
labankes kansli, Eskadervägen 40 och 
träffarna 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.

KURseR/CIRKLaR
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Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl 13.00 med början den 6 
september.
Kontakta Magnus Waller, 758 55 83.

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
Kontakta Gun Larson, 756 52 21 
eller Irene Andersson, 758 08 35.
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Från Stockholmsdistriktet har vi fått följande information om den mötesförsäkring 
som gäller för alla medlemmar i SPF:

Mötesförsäkring för SPF   Avtal nr ���0
 
Mötesförsäkringen är en olycksfallsförsäkring, den gäller utan särskild ansökan och omfattar 
medlem i SPF.
Försäkringen gäller
- under möte eller annat arrangemang anordnat av SPF,
- under resa till och från sådant möte/arrangemang och
- under oavlönad hjälp till annan SPF-medlem, s.k. väntjänst, förmedlad genom
   SPF.
Den som ansluts till försäkringen ska bo och ha sin hemvist i Sverige och vara
inskriven i svensk försäkringskassa.
Försäkringen upphör att gälla när försäkringstagaren inte längre är medlem i SPF.
 
En olycksfallsskada är den kroppsskada som försäkringstagaren ofrivilligt
drabbas av genom en plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot
kroppen - olycksfall.
 
Omfattning
- Läkekostnader
- Tandskadekostnader
- Resekostnader
- Merkostnader högst 0,5 prisbasbelopp
- Rehabiliteringskostnader högst 2,0 prisbasbelopp
- Invaliditet högst 1,5 prisbasbelopp
- Dödsfall på grund av olycksfallsskada 0,2 prisbasbelopp
 
Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).
 
Om medlem har en egen olycksfallsförsäkring t.ex. SPFs medlemsförsäkring skall ersättning 
i första hand lämnas från denna.
 
Vad bör man tänka på när olyckan har inträffat? 
Maila eller ring till förbundet, mailadressen är info@spfpension.se
telefonnummer 0�-��� �� �0
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tRÄFFaR

Månadsträffar
Månadsträffarna i höst blir som förut i 
Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, 
plan 3, Täby Centrum. Under flera år har 
Ingrid bakat bullarna och serverat kaffet 
vid träffarna, även sedan ”Café Ingrid” 
las ned för en tid sedan. Nu är det tyvärr 
slut med detta. Vi får klara oss själva med 
allt, möblering, dukning, brödbak, kaf-
febryggning, återställning och diskning. 
Det behövs i vår servicegrupp, ring  Inge-
Maren, 732 45 91.

Tisdagen den �� september kl ��.00 
berättar Margareta Wickman om sin 
vänskap med familjen Taube.

Tisdagen den �� oktober kl ��.00  
Höstmöte och för underhållningen står 
en kvintett, som spelar operett- och wie-
nermelodier.

Tisdagen den �� november kl ��.00 
”Hunner, Goter, Vandaler och övriga bar-
barer” är titeln på ett föredrag med bilder 
som hålls av Lennart Persson. 

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för speciellt in-
bjudna från servicehusen samt funktions-
hindrade medlemmar med följeslagare. 
Programmen finner Du i Jarlabanke-
kalendern på näst sista sidan.
Ansvarig: Annagreta Hansson,
758 07 31.

Torsdagsträffar i samarbete med 
studieförbundet Vuxenskolan
Torsdagsträffarna gör nu ett uppehåll över 
sommaren, men börjar igen torsdagen 
den 14 september, då Stig-Ove Edholm 
från Täbys närpolis informerar. Se vidare 
Jarlabankekalendern sidan 35.
Ansvarig: Marianne Johansson, 
756 28 05.

BEVINGAT
HUND
Här ligger en hund begraven. Här ligger något misstänkt dolt. Uttrycket, som är känt i svensk-
an sedan 1755, återfinns i flera språk och i flera variationer med begravda rävar, harar, skoma-
kare och musikanter. Den svenska versionen kan vara en ombildning och omtolkning av tyskans 
"Da liegt der Hund begraben" = "där ligger alltså förklaringen", känt redan på 1500-talet. Som 
möjlig bakgrund har angivits folktron att där man snubblar ligger det en hund begraven (eller 
en hund som vaktar en underjordisk skatt).

LATMASK
En lat person. Egentligen om den parasitmask, som i äldre tider ansågs framkalla lättja. Förr 
trodde man också att det var maskar, som var orsak till trasiga "maskätna" tänder och längre 
tillbaka var "likmask" liktydigt med cancer och andra svåra sjukdomar. Även den som drabbats 
av en "vurm" d v s överdrivet intresse för något, ansågs lida av en mask, som vållat galenskapen. 
"Vurm" är här hämtat från det tyska Vurm, som betyder mask eller orm.

Från Marianne Johansson - Källa: Bevingat Albert Bonniers Förlag
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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
www.ellatradgard.se

Husmanskost
Lunchbuffé
a la Carte
Asiatiska rätter

Mat även för avhämtning
Fullständiga rättigheter

mån- torsdag �� - ��
fredag  �� - ��
lördag  �� - ��
söndag o helg �� - ��

Näsby Park Centrum Tel 0�-��0 0� ��
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Tre tisdagar i maj besökte våra väntjänstare under ledning av Annagreta Hansson, 
ansvarig för vår väntjänst, äldreboendena Broby gård, Allégården och Ångaren. 
De bjöd de boende på kaffe med hembakat bröd och givetvis sång och musik. Per 
Nisses och Stig Lundqvist passade på att ta foton vid alla tre tillfällena. Du kan se 
några av dem nedan.

Under året har vi genomfört och planerat totalt nio besök av samman karaktär vid 
dessa tre boenden. Annagreta har vid sin sida flera hjälpsamma och duktiga personer, 
som är en förutsättning för genomförandet. Men det finns plats för flera, både när 
det gäller de praktiska arrangemangen och gärna några som kan underhålla, spela 
och sjunga kända sånger, visor schlager och varför inte psalmer. Ring till Annagreta 
756 07 31 och erbjud dina tjänster.

Mary

Jarlabanke besöker äldreboenden

Broby Gård den 9 maj
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Allégården den 23 maj

Ångaren den 30 maj
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00
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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

Använd internet! 
Se Jarlabankes webbsida med adressen http://jarlabanke.just.nu

Där finns intressanta länkar
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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
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Fråga politikerna!

Välkomna till Tibble Teater 
tisdagen den �� augusti klockan ��.�0!

Jarlabanke, TibbleSeniorerna och PRO-föreningarna i Täby har då bjudit in ledande kom-
munalpolitiker från de politiska riksdagspartierna för att svara på dina och andras frågor 
inför det kommande valet. Moderator blir Marianne Lundqvist, tidigare ordförande i 
Vårdförbundet.  

Under kvällen blir det en paus på c:a 30 minuter då vi serverar någon form av enklare 
förfriskningar.

Observera att dagen är ändrad till den 29 augusti! 
I förra Medlemsbladet var det en annan dag angiven för utfrågningen.  

I anslutning till detta - en liten travesti på en gammal historia

Två ledande kommunalpolitiker träffades en dag i Täby Centrum varvid följande samtal 
ägde rum:
-  Hej, jag hörde att du var på ett möte med några pensionärer i går eftermiddag.         
   Vad sa du då om den framtida äldreomsorgen i Täby?
-  Ingenting
-  Ja, det begriper jag ju – men hur la du orden?



JaRLaBaNKeKaLeNdeRN
Datum Lokal Aktivitet

29/06
kl 18.00

T-banestationen 
"Skogskyrkogården"

Guidad visning av Herman Bergmans konstgjuteri. 
Se sidan 12.

17/07
kl 07.15

Buss från Täby C Endagsresa till Åland med cirka 6 timmars guidad 
visning på ön. Se sidan 12.

08/08
kl 14.00

Koppartälten i 
Hagaparken

Utflykt med boule i egen regi, strosa runt och dricka 
kaffe i Koppartälten. Se sidan 12.

21/08
kl 16.00

Österskärs brygga m/s 
Rödlöga

Räkkryssning. 
Se sidan 13.

29/08
kl 16.30 Tibble Teater Utfrågning av Täbys politiker inför valet.

05/09
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff
Se sidan 26

09/09
kl 09.30

Stockholms Stadion Panterdagen
Se sidan 15

14/09
kl 10.00

Rösjön parkering
Täbysidan

Svamputflykt med Margareta Malmborg som 
guide. Se sidan 13.

14/09
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Närpolis Stig-Ove Edholm informerar.
Se sidan 26

19/09
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Månadsträff  och Margareta Wickman berättar om 
sin vänskap med familjen Taube

21/09
26/09

Viking Line Teaterresor på 3 dagar, två tillfällen.
Se sidan 13

28/09
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Ove Svensson kåserar och visar bilder:
"Hemingway, hans liv och böcker"

03/10
kl 14.00

Allégården Väntjänstträff
Se sidan 26

12/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Marianne Rydqvist berättar om och visar gamla 
Stockholmsbilder av K W Gullers

17/10
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Höstmöte och för underhållningen står en kvintett, 
som spelar operett- och wienermelodier

26/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Karin Söder berättar om Selma Lagerlöfssällskapet.

09/11
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Musikkorsord av och med Stig Nohrlander.
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Från 433 :–/person

Nöjeskryssning 
inkl mat

• Resa Stockholm–
Mariehamn t /r

• Del i C-hytt 
• En Viking Buffet-middag

inkl vin, öl, läsk och kaffe
• En Viking Buffet-frukost
• Bussanslutning

från ett 60-tal orter

Priset gäller då minst 
två delar hytt.
Bokningskod PLUS

Reservation för eventuella
programändringar.

Cinderellas Plus-kryssningar 2006
Upplev Östersjöns hetaste dansgolv med 

massor av musik, artister, show, dans, taxfree-

fynd m m. De uppskattade Plus-kryssningarna

fortsätter i höst den 12 / 9 med bla Leif

Kronlunds orkester och Lotta Engberg,

Ulf Elfving med spännande gäst i talkshow-

soffan, kryssningsvärden Per Nyberg samt

föreläsning av Bo Strömstedt.

Den 14 /11 uppträder Idolerna, Ulf Elfving

med gäst, föreläsning av författaren och 

krönikören Herman Lindqvist, Per Nyberg

är kryssningsvärd. Programmen är skräddar-

sydda för dig i mogen ålder och ljudnivån är

sänkt.

Plus-kryssningar fortsätter 2007 den 13 / 3,

8 / 5, 18 / 9 samt 13 /11. Cinderella avgår varje dag

18.00 och är åter i Stockholm nästa dag 15.30.

För bokning och information

kontakta Viking Line på 08-452 40 00

(gruppbokning 08-452 40 86).
www.vikingline.se


