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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

I dag är det den 6 augusti och vädret är som det 
varit i Stockholmstrakten de flesta dagar i juli; 
sol, en klarblå himmel och en utetemperatur 
på 29 grader. I år har jag tillbringat en rofylld 
sommar hemma och på Ljusterö med avbrott 
endast för korta utflykter. Detta i motsats till 
tidigare år då en tid på Sveriges västkust varit 
ett måste. Det kändes inte så i år. Antagligen 
har jag nu efter 54 år helt accepterat Östkusten 
även sommartid. Det var nämligen så många år 
sedan jag flyttade från Göteborg till Täby. Kan-
ske har jag först nu kommit att uppskatta och 
glädjas åt en rad små händelser som jag noterat. 
Jag  tar risken att  flera av er störs av naiviteten 
i berättelsen om Randolf, som följer.

När jag en morgon satt i solen och åt min 
frukost dök han upp och ville dela min skink-
skiva. Jag döpte honom sedermera till Randolf. 
Då jag inte var trakterad av att ha honom 
ätande på min macka tog jag en skinkbit och 
la på kanten av min tallrik, föste honom för-
siktigt dit och förklarade att där är din mat. 
Han uppbådade genast hela sin styrka, skar 
av en liten bit, tog den och gav sig iväg. Efter 
någon minut kom han tillbaka, hämtade en 
ny bit och tog med sig. Detta upprepades tills 
inget av skinkbiten fanns kvar och jag kunde 
hela tiden i lugn och ro äta min frukost. Som 

du säkert redan förstått är Randolf en geting, 
ett riktigt stort exemplar. Han återkom flera 
dagar, pockade på uppmärksamhet, fick sin 
skinka, höll sig på sin kant och allt var lugnt vid 
matbordet till i morse då två andra getingar dök 
upp. Randolf motade bort dem och två vilsna 
getingar surrade runt oss vid frukostbordet 
medan Randolf lugnt fortsatte att lossa sina 
bitar. I morgon är jag  åter på Ljusterö och då 
får Randolf tyvärr klara sig utan skinka. 

Det dröjer nu ännu en vecka innan min 
kalender pockar på uppmärksamhet. När du 
läser detta har vi förmodligen  träffats den 29 
augusti på Tibble Teater och lyssnat på poli-
tikerna. Jag hoppas att det som där framkom 
inspirerar dig till att rösta den 17 september. 
Men det är inte enbart vid valet som vi kan 
påverka kommunens verksamhet. Det gäller 
ständigt att ha kontakt med verksamheter 
och de styrande i kommunen, framföra syn-
punkter inte bara på det som vi anser bör bli 
bättre utan även på det vi är nöjda med. Vi 
som ingår i Kommunala Pensionärsrådet vill 
gärna ta del av era erfarenheter och önskemål 
rörande vård och omsorg, bostad etc. En del 
värdefulla synpunkter fick vi vid träffen i maj, 
redovisade i föregående nummer. Vi hoppades 
att Per Nisses tankar på debattsidan skulle ge 
respons, men hittills har endast ett par personer 
meddelat att de ställer sig bakom Pers tankar. 
Den 24 oktober  är du välkommen till en ny 
träff på kansliet för information och utbyte av 
tankar rörande kommunens, anhörigas och 
föreningens insatser inom vård och omsorg. Se 
även sidan 26. I bladet finner du dessutom en 
rad evenemang som du är välkommen att delta 
i. Förutom våra egna finns föreläsningar, tema 
”Mat och dryck” som vi arrangerar i samarbete 
med TibbleSeniorerna, vidare de som ordnas 
av Täby Anhörigcenter, Stockholmsdistriktet, 
etc

Jag ser fram emot en trevlig höst tillsammans 
och hoppas att vi ses vid många tillfällen.

Mary

MAT och DRYCK - Tematräffar
Under hösten anordnar TibbleSeniorerna och Jarlabanke tre träffar under temat ”Mat och 
Dryck”. Till träffarna kommer kända och engagerande föredragshållare med olika specialiteter 
inom ämnet. Platsen är Grindtorpskyrkan i Täby. Vi börjar klockan 14:00 och räknar med 
att hålla på i c:a 2 timmar. 

Deltagaravgift: 40 kronor per gång.

Måndagen den 2 oktober, ”Mat och dryck till glädje och välbefinnande”
Christina Möller, hedersdoktor och tidigare chef för Coop Provkök, berättar om vad vi 
lämpligen bör/skall äta och dricka på äldre dar.

Måndagen den 6 november, ”Mat och dryck i Homandeckarna”
Jan Mårtenson, f.d. diplomat och tidigare chef för kungens kansli samt författare till Ho-
mandeckarna, kåserar om mat och dryck i sina böcker.

Måndagen den 4 december, ”Mat och dryck som håller oss unga”
Anna-Lisa Stenudd, matskribent och matapostel med inriktning på ”det gröna alternativet”, 
lär oss vilken mat och dryck som hjälper till att hålla oss unga och vitala. 

      

      

 Christina Möller              Jan Mårtenson                Anna-Lisa Stenudd
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Även hörapparaten behöver vård
Ur tidningen AURIS, dvs Tidskrift för hörselskadade, saxas här några goda råd för 
skötsel av hörapparater och synpunkter på batterier lämnade av redaktör Stefan 
Andersson.

Insatsen, som sitter i hörselgången, bör rengöras en gång i veckan i ljummet vatten 
med litet tvål sedan man tagit bort batteri- och elektronikdelen. Tag bort ev. vax i 
ljudkanalen med en piprensare eller liten borste. Skölj insatsen, blås ren ljudkanalen 
från vätska och låt torka över natten. Plastslangen mellan insats och hörapparat bör 
bytas ibland och det kan man göra själv. Hörselgången förändras med åren och efter 
några år bör insatsen bytas för bättre passform.

Har du en ”Allt i örat” apparat skall du kontrollera vaxfiltret och byta vid behov. 
När man blivit riktigt van vid apparaten, tänker man inte alltid på att den sitter i 
örat. Glöm då inte att ta av den då du duschar eller badar. Om du svettas mycket, 
bör batteriluckan vara öppen på natten.

Batterier bör också vårdas. Det finns många typer av batterier med olika livslängd 
och storlek. Din hörapparat behöver en viss storlek med särskild färg på skyddsfliken. 
Behåll batterierna i förpackningen tills de skall användas och förvara inte batterierna 
i kylskåp. Ta bort den färgade fliken just innan du skall använda batteriet. Det är 
zink-luftbatterier, som behöver luft för att aktiveras och därför skyddas med den 
färgade fliken. Livslängden kan förkortas, om man sätter tillbaka plastfliken igen. 
Batterieffekten avtar långsamt även då hörapparaten inte används. Förbrukade 
batterier lämnas till apotek eller läggs i vanliga batteriholkar. Låt inte lösa batterier 
ligga och skramla i fickan.

Det här låter kanske jobbigt och besvärligt men det är ett kärt besvär som att sköta 
sin pipa. Det viktigaste av allt: Låt inte hörapparaten ligga i byrålådan.

Bertil Wijk

Röda KoRsets 
FIXaRGRUPP HJäLPer 

tiLL Med eNKLare saKer!

19/9 Hyttsill i Glasriket
28/9 Costa Brava
13/10 Portoroz
22/10, 16/12 Hjalmar i Örebro
26/10 Veckoslut i Berlin
2/11 Jul på Mårbacka
10/11 Mårten Gås

19/11 Gdynia/Gdansk
24/11 Köpenhamn
25/11 Från knätofs till Broadway
1 & 5/12 Lübeck
8/12 Bremen
23/12 Julen i Tällberg
31/12 Gott nytt år!

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

JULKATALOGEN ÄR HÄR!
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Till flydda dagar återgår . . .
Många minns vad de gjorde när Ingemar knockade Floyd. Ännu fler minns vad de 
gjorde när president Kennedy blev skjuten i Dallas. Jag minns vad jag gjorde mellan 
tio i fem och fem på morgonen den 3 september 1967. 

Klockan 04.50 steg familjen av cyklarna på vänster sida av Centralvägen. Efter ”ett 
momentant stopp”, som det stod i bestämmelserna, gick vi över till vägens högra 
sida. Där väntade vi till 05.00 då vi cyklade hem och kröp ner mellan lakanen igen. 
Egentligen skulle vi ha väntat ”tills radion ger besked om att klockan är 05.00.” Men 
vi hade ingen radio med oss så det fick gå ändå. Radion där hemma sjöng ”Håll dej 
till höger, Svensson!”

De utländska journalister, som kommit till Sverige för att rapportera om det blod-
bad som skulle bli följden när sju miljoner nybörjare i trafiken skulle göra tvärtom 
mot tidigare . . . ja, de fick istället skriva om att ”historiens största hjärntvätt” hade 
genomförts utan missöden.

Hur kommer det sig att jag, så här 39 år efteråt, kommer att tänka på allt det här? 
Vänta bara tills du själv skall flytta från ett ställe där du bott  halva livet. I alla skåp 
och alla lådor finns pärmar och kassar med tidningar och tidningsklipp, broschyrer, 
röstsedlar och minneslappar och annat som sparats. Man har inte hjärta att slänga 
det obesett. Det påminner lite om barndomen när man hittade gamla årgångar med 
Allers på vinden.

För att återgå till trafikomläggningen så ville ju svenska folket inte ha någon hö-
gertrafik. I folkomröstningen den 16 oktober 1955 sa 82,9 procent av de röstande 
att de ville fortsätta att köra på vänster sida.

Nu blev det högertrafik i alla fall. Gladast i Täby borde Bertil Almqvist  (Bertila) ha 
blivit. Han bodde några år på Orrvägen i Norskogen. Ända sedan 1934 drev han en 
egen kampanj för högertrafik. Ibland använde han sidan ”På tapeten” i Aftonbladet 
som han ritade på söndagarna.

Men han var inte först. Frågan om högertrafik tycks ha dykt upp första gången i 
ett betänkande 1922. Och första förslaget om övergång  kom 1927. Under en stor 
del av 1900-talets första decennier diskuterades frågan i betänkanden och riks-
dagsmotioner. Nordiska Rådet och Europarådet hade synpunkter. I  Österrike och 
Portugal infördes högertrafik. Föreningar för och emot högertrafik bildades. Det 
blir för dyrt, sa motståndarna. Det blir dyrare ju längre vi väntar, sa förespråkarna. 
På 1920-talet beräknades kostnaderna till nästan noll, 1953 till 150 miljoner, 1961 
till 320 miljoner och 1966 till 600 miljoner.

Den 10 maj 1963 avgjordes frågan. Första kammaren beslöt med 119 röster mot 
16 och andra kammaren med 175 röster mot 34 att Sverige skulle lägga om till 
högertrafik.

 fortsättning nästa sida

forts.
Efter att jag nu har koncentrerat ett par kassar med tidningsklipp på den här si-

dan i Jarlabankes medlemsblad får väl SITA ta hand om resten. Med undantag för 
en halv kasse med klipp om när Roslagsbanan hängde på gärsgårn. Men det är en 
annan historia som får vänta till ett senare nummer. Kanske. I samma kasse finns 
också ett unikt exemplar av Gränna Tidning från fredagen den 18 oktober 1963. 
Största upplagan i svensk press, står det i vinjetten. I redaktionsrutan står, förutom 
chefredaktören Tage Grennfelt, sådana tungviktare som Harry Hjörne (Göteborgs-
Posten), Torsten Tegnér (Idrottsbladet), Erik H Zetterström/Kar de Mumma (Svenska 
Dagbladet m m) och Kid Severin (Expressen). Tecknare var Anders Sten (Sydsvenska 
Dagbladet ?) och fotograf  var Lennart Ahlbeck (Jönköpings-Posten ?). Ett resultat 
av Hylands Hörna, vill jag minnas. 

Vad göra med en sådan dyrgrip? Sälja till Alf Svensson? Eller försöka få tag på John 
Jensen och Lilian Bogle i Hopkins, Minnesota, USA? Deras vigselannons står på 
första sidan.

                                                                                                          Alve Borg

Distriktets Friskvårdskommitté inbjuder till
Vandring � km runt 
Lötsjön Sundbyberg – Råstasjön Solna
Söndagen den �� oktober
Start och mål Sundbybergs Idrottsplats. Samling klockan 11:00
Tunnelbanan linje 10 mot Hjulsta till Duvbo.
Medtag matsäck och dricka.
För närmare information, ring Janne Dackebo telefon: 551 590 96

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2006
Årets höstmöte äger rum i Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, plan 3,
tisdagen den 17 oktober klockan 13:00. 
På dagordningen står beslut om årsavgiften för år 2007 vilket av årsmötet hän-
skjutits till höstmötet. Handlingar inför höstmötet finns tillgängliga på kansliet 
fr.o.m. tisdagen den 3 oktober. 
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2007 förblir oförändrad. Detta innebär 185 
kronor för ensamboende medlem och 350 kronor för två sammanboende medlem-
mar samt 65 kronor för vänmedlem.
Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet. 
Se vidare sidan 21
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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

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

Har du sett herr Kantarell bort i Ene-
backen? Kantareller känner vi väl alla till. 
Men hur är det med svampkännedom 
för övrigt? Den 14 september har vi en 
svampexpert med oss, Margareta Malm-
berg. Hon ska lära oss hur vi känner igen  
och framför allt hittar alla goda svampar.  
Vi träffas på parkeringen vid Rösjön på 
Täbysidan. 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 an-
mälan 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 
distriktskansliet 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, Vi-
king buffé på utresan, sjöfrukost, frukost 
och middag på hotellet. Inga måltider på 
hemresan.
Mot tillägg kan enkelhytt/rum och utsi-
deshytt erhållas. 
Anmälan och mer information, ring di-
striktskansliet 08-720 77 30.

Brevet – en resa genom sekler
Onsdagen den 11 oktober, kl 11.00 träf-
fas vi på Postmuseum för en ”resa” under 
fyra sekler.
Den populära basutställningen har ett eget 
jubileum: det är 20 år sedan den gjordes. 
Den skildrar den svenska Postens historia 
och hur brev har skickats i 370 år.
Besökarna får i olika miljöer möta några 
av de människor som under fyra sekler 
arbetat inom Posten.

Lätt att hitta till Postmuseum
Gå av tunnelbanan i Gamla Stan och 
ta uppgången med samma namn. Gå 
till vänster och sväng strax till höger på 
Kåkbrinken. Ni har nu Postmuseum på 
er vänstra sida. Entrén ligger mot Lilla 
Nygatan.

Avgift: 50 kr.

På Postmuseums vackra inomhustorg lig-
ger Treskillingen som kan erbjuda allt från 
kaffe och kaka till trerätters middag. Ingår 
ej i avgiften.
Anmälan senast 1 oktober, då antalet del-
tagare är begränsat.

Välkomna!
Ring antingen till Käthie Wernerson, 510 
503 63 eller till Bertil Wijk, 732 74 32.

Inbjudan till Eftermiddagsdans
på Restaurang Cabaret

tisdagen den 31 oktober kl 1600-2100
Leif Hermanssons trio

ResoR oCH UtFLYKteR

I priset 270 kr ingår delikatesstallrik, 
lättöl/mineralvatten, kaffe med äppelkaka 
och vaniljsås.
Restaurang Cabaret (fd Baldakinen) lig-
ger i Folkets Hus på Barnhusgatan 12, 
Stockholm.

Anmälan sker till distriktskansliet 720 77 
30 eller e-post: spfstockholm@telia.com 
senast den 17 oktober.
Betalning vid entrén den 31 oktober.
Välkommen!
SPF Stockholmsdistriktet

Alsace-Schwarzwald
Breyer Touring anordnar en bussresa till 
Alsace tillsammans med SPF föreningen 
Runstenen i Västerhaninge och erbjuder 
oss i Jarlabanke att delta. 

Resan är 9 dagar lång 1-9 oktober 2006. 
Alsace betyder korsvirkeshus och slutt-
ningar med vinstockar, en blandning 
av tysk och fransk kultur. Resan går via 
Trelleborg till Travemünde och vidare till 
Hockenheim för övernattning. 

Dag 3 blir en kort resa till Colmar med 
övernattning 4 nätter. Colmar har just 
den rätta stämningen med korsvirkeshus, 
kanaler och restauranger och har fått nam-
net ”Lilla Venedig”. Från Colmar anordnas 
sedan utflykter för dem som önskar för 
cirka 30 € bl.a. till Schwarzwald.
Dag 7 startar hemresan via Heidelberg till 
Lampertheim för övernattning och dag 8 
går resan via Lübeck till Travemünde och 

färja till Sverige.
Resan kostar 8.975:-/person. Tillägg för 
enkelrum 1.395:- (gäller ej nattfärjorna).  
I resans pris ingår resa i helturistbuss, 
välkomstmiddag i Malmö, nattfärja med 
del i dubbelinsideshytt och frukost. Vidare 
sex övernattningar med halvpension samt 
avskedsmiddag i Lübeck. Anmälan sker di-
rekt till Breyer Touring tel 0171-372 10.

Adventsresa
Traditionsenligt gör vi även i år en ad-
ventsresa men på grund av trängsel bland 
aktiviteterna blir resan söndagen den 10 
december, som är andra söndagen i advent. 
Första advent brukar ju vara en extra festlig 
högtid i kyrkan, men budskapet 2:a advent 
är detsamma. 

Preliminärt program blir kyrkfärd med 
buss till Odensala kyrka, som byggdes i 
slutet av 1100-talet och målades invändigt 
i slutet av 1400-talet av ”Albertus Pictor”, 
välkänd i Täby. Odensala ligger 4 km norr 
om Märsta. 

Vi kommer också att besöka julmarknader 
i Steninge och Sigtuna och äta jullunch 
i Herresta. Utflykten kommer att kosta 
cirka 400:-

Närmare uppgifter om busstider och 
pris kommer i nästa medlemsblad men vi 
är tacksamma om ni anmäler intresse för 
resan redan nu till Käthie 510 503 63 eller 
Bertil 732 74 32.

KW  BW
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Gåsablot på Lindholmens gård
Fredagen den 10 november äter vi gåsmid-
dag på Lindholmens gård. Detta har 
många Jarlabankare gjort under ett 10-tal 
år och sedan några år tillbaka tillsammans 
med Tibbleseniorer. God mat, trevligt 
mottagande och vacker miljö har gjort att 
vi återkommit dit år efter år.
Vi åker med abonnerad buss som avgår 
från Ångaren kl 16.00 och från Täby 
Centrum kl 16.10. Hemfärden är planerad 
till kl 21.30.
Det kostar 520 kr. Då ingår bussresa, väl-
komstdrink, svartsoppa, gås med tillbehör, 
äppelkaka med vaniljsås, lättöl/vatten samt 
kaffe. Vin och andra drycker kan köpas på 
platsen och då till självkostnadspris.
Anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock 
senast den 2 november, till Inge-Maren 
Behrendt 732 45 91 eller Lennart Linse 
758 98 80.
Meddela då om du vill stiga på vid Ångaren 
eller Täby Centrum. Påstigning kan efter 
överenskommelse ske även på hållplatserna 
Grindtorp och Gribbylund södra. 
Avgiften betalar du till SPF Jarlabankes 
plusgiro 84 85 34-4 senast den 2 novem-
ber.  Se även sidan 15.

Adventslunch
Torsdagen den 30 november kl 14.00
Då är det dags för en lunch i Kommu-
nalhuskällaren. Vi har i år valt att låta 
lunchen ersätta den traditionella julfesten. 
En försmak av julen blir det ändå då det 
serveras en jultallrik samt bröd och smör, 
bordsvatten eller lättöl.
Kostnad 120 kr, som betalas på platsen.
Anmäl dig senast den 21 november till 
Inge-Maren Berendt, 732 45 91 eller Len-
nart Linse, 758 98 80.

BEVINGAT
SISYFOSARBETE
Ett mödosamt och meningslöst arbete som aldrig tar slut. Sisyfos var en gestalt i den 
grekiska mytologin som i Hades (dödsriket) som straff för sitt övermod var ständigt 
sysselsatt med att rulla en sten uppför en sluttning. När han var nästan framme rullade 
stenen ned igen och han fick börja om från början.

ALLA VÄGAR BÄR TILL ROM
Alla vägar bär till Rom (ital, Tutte le vie conducono a Roma) skrev den engelske poeten 
Geoffrey Chaucer på 1390-talet, men uttryckets upphov är okänt och det har tolkats 
på flera sätt.: på påvedömet som maktfaktor och på det nät av vägar som gick från 
romarrikets yttre gränser till Forum i Rom.

Från Marianne Johansson - Källa: Bevingat Albert Bonniers Förlag

Lindholmens gård ägs av Viola Söderholm, restauratör och festarrangör. När Viola 
köpte gården 1982, dvs den avstyckade delen slott och slottspark, hade huset stått 

obebott i 40 år och var i behov av total 
renovering även om vitala delar var 
värda att satsa på. Som ett exempel på 
hur långt förfallet gått kan nämnas att 
bjälklaget bars ut i hinkar. Samtidigt 
som renoveringen påbörjades revs det 
på Långholmen och där kunde man 
hitta en hel del passande material.
   Omslagsbilden är tagen från entrén 
och visar stora trappan med statyn 
”Våren”. Trappan leder upp till säll-
skapsrummen med möbler i gammal 
stil, köpta obesett av Viola från två 
sterbhus. I ett av sällskapsrummen 
finns väggmålningar av fransman-
nen Margarin. Den ena föreställande 
Lindholmens slott så som det såg 
ut på Gustav Wasas tid, den andra 
Rydboholms slott, där Gustav Wasa 
växte upp. Det finns olika uppfatt-
ningar om var Gustav Wasa föddes, 
på Lindholmen eller Rydboholm. 
Viola hävdar givetvis att det var på 
Lindholmen. Ett är säkert, Gustavs 
mamma kom därifrån. I övervå-
ningen finns även några intressanta 
konstverk av Leopold Bernard och 
Jan Nolewaike.
   Matsalen finns en trappa ned från 
entrén räknat och på bilden här bred-
vid kan du se det dukade långbordet 
där vi äter vår gåsmiddag.

Mary

Lindholmens Gård - festlokal med stil

foto: Per Nisses
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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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Månadsträff 19 september

Familjen Taube inifrån
För åttio år sedan upptäckte Astri Bergman att sexåriga Margareta inte kunde simma. 
De simlektioner på Stavsnäs, som följde, blev upptakten till livslång vänskap mellan 
Margareta Wickman och Astri, sedermera hela familjen Taube. Astri satt ofta och 
ritade och målade. Margareta satt bredvid och såg på och lärde sig själv en hel del. 
Efter att ha avlagt  normalskolekompetens skulle Astri så småningom fara till Nice 
(Nizza, som man sa på den tiden) för att gå på konstskola.

Astri Bergman blev fru Taube och fick 
Sjösala i bröllopsgåva av sina föräldrar. När 
den nybildade familjen utökades begränsades 
mammas och pappas möjligheter att svänga 
om på dansbanan. Men Margareta, kallad 
Kickan, fanns till hands. Hon ryckte in som 
barnvakt och fick tjugofem öre av Astri för 
att gå tre varv runt dansbanan med Taube 
junior.

Vänskapen utvecklades med åren. När 
Margareta med familj återvände till Stock-
holm från Falun, där man bott under en 
period i makens juristkarriär, blev det 
bekymmer med bostaden. Astri och Evert 
Taube ordnade då en lägenhet åt dem på 
Grev Turegatan, i samma hus där de själva 
bodde. Vänskapen fördjupades ytterligare 
goda grannar emellan och Margareta blev 
familjen Taubes chaufför.

- Astri var en mycket duktig husmor, 
intresserad av att baka och fenomenal på att 
rensa lingon, minns Margareta. I lägenheten 

över oss bodde familjen Björlin och sonen Ulf hade sin flygel rakt över vår barnkam-
mare. Det var ett elände en del kvällar när han skulle öva på de psalmer han skulle 
spela vid morgonbönen i Östra Real nästa dag. Men Sven-Bertil Taube kom på ett 
signalsystem. När barnen skulle sova stötte jag i taket med långborsten, berättar 
Margareta. Ulf Björlin övergick då till att spela Ekorrn satt i granen.

När Margareta Wickman berättar om familjen Taube på Jarlabankes månads-
träff i bibliotekets hörsal den 19 september vet hon vad hon talar om. Det mesta 
är självupplevt. 

Margareta Wickman, simkunnig sedan 
åttio år tillbaka.

Alve Borg

Månadsträff 17 oktober

Wienerbröderna spelar upp
Ur den idag verksamma 25-mannaorkestern Söderstråket (pensionerade fritidsmusiker 
och musiklärare) har utkristalliserats en liten sidogrupp Wienerbröderna, som fick 
sitt namn av att en av medlemmarna (Thorsten K, cellospelare) som huvudrepertoar 
förde in de tonsköna musikstycken, som har anknytning till förra sekelskiftets Wien 
- eftersom just denna musik alltid förblir mycket uppskattad av ung som gammal . 
Själva namnet uppfanns av gruppens numera tyvärr bortgångne initiativtagare, men 
lär användas i Varberg (av någon duo eller trio).

Bilden på medlemmarna våren 2006 - samtliga "gott och väl 70+" visar fr v:
Stig Linde (f d musiklärare) violin och även sång
Thorsten Kihlander, Näsbypark, (f d ljud- och bildtekniker SR-SVT) cello
Verner Bogren (f d FOA-ingenjör) violin
Marianne Dahl (Hans Leygrafelev och f d Försvarsstabentjänsteman) piano
Gösta Granér (f d musiklärare och körledare) piano och sång till luta
På grund av lite hög medelålder kan medlemssammansättningen tyvärr variera 

något. Vår fine trubadur Gösta Granér (87) t ex har nyligen tvingats genomgå en 
amputation av sitt ena ben från knäleden och har troligen inte möjlighet att medverka 
denna höst. Istället hoppas vi få hjälp av en kär f d medlem Agatino Pistone (bördig 
från Sicilien) på kontrabas.

Vi spelar upp vid höstmötet i bibliotekets hörsal den 17 oktober.
En wienerbroder
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PRoGRam
Respektive ledare informerar om och tar 
emot deltagaravgifter i förekommande 
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 Jarlaban-
kes kansli, Eskadervägen 40 i Näsbypark. 
Kursen börjar den 27 september 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 september. 
För information om lokal, dagar och pro-
gram 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

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 oktober, 
26 oktober, 23 november och 14 decem-
ber. Det finns plats för nya deltagare. Är 
Du intresserad ring och tala med Paula 
Lindberg, 758 81 12.

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sin verksam-
het under hösten 2006. Gruppen träffas 
tisdagarna den 12 september, 24 oktober 
och 21 november på Jarlabankes 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 Anders-
son 758 08 35.

KURseR/CIRKLaR

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 Karl Anders Sevebro, 
510 50 111

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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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
Som tidigare meddelats bör gymnastiken 
kunna börja under vecka 36. För vidare 
information kontakta Marianne Johans-
son, 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

FRIsKVÅRd

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 startar en ny kurs i Qi-Gong enligt 
"BIYUN den hälsobevarande metoden". 
Kursen startar kl 10.00 måndagen den 25 
september för nybörjare och tidigare delta-
gare. Den hålls på Kvartersgården, Fregatt-
vägen 3. Träningskassett och kursmaterial 
ingår i avgiften för nya deltagare.
För anmälan och upplysningar kontakta 
Berit Neyman, 756 33 96.

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

Moveri necesse est
- att motionera är nödvändigt
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Månadsträffar
Månadsträffarna i höst blir som förut i Bib-
liotekshusets 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, 
kaffebryggning, återställning och diskning. Du 
behövs i vår servicegrupp, ring  Inge-Maren, 
732 45 91.

Tisdagen den �� september kl ��.00 
berättar Margareta Wickman om sin vänskap 
med familjen Taube.
Se sidan 20.

Tisdagen den �� oktober kl ��.00  
Höstmöte och för underhållningen står en 
kvintett, som spelar operett- och wienerme-
lodier.
Se sidan 9 och 21.

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

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för boende på servi-
cehusen samt för funktionshindrade medlem-
mar 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 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.

Framtidens äldreomsorg – 
ny träff den �� oktober kl ��.00 !

Deltagarna i träffen den 4 maj önskade en 
fortsättning. Du som inte var där har för-
hoppningsvis läst i vårt juniblad Birger Frö-
bergs anteckningar på sidan 8 och Per Nisses 
reflektioner inför valet den 17 september på 
sidorna 20/21.
   Du är välkommen till Jarlabankes kansli, 
Eskadervägen 40 tisdagen den 24 oktober kl 
14.00 för att få information om det som pågår 
under hösten, tala om dina erfarenheter och 
önskemål, diskutera föreningens ideella insat-
ser i samarbete med kommunen m m. 
   Som underlag för informationen bör vi, efter 
vad jag kan förutse i dag, ha följande:
•   Rapport från delprocess 1 i projektet Fram-
tidens äldreomsorg (Hemtjänst, Hemsjukvård 
och Hemrehabilitering), som är avslutad. 
•   Anteckningar från KPR-sammanträdet den 
9 oktober
•   Anteckningar från en konferens den 10 
oktober, som är starten på processen ”Före-
byggande folkhälsa för äldre”, ett samarbete 
mellan projekten ”Framtidens äldreomsorg” 
och ”Samverkan mellan Täby Kommun och 
ideell sektor”
Givetvis serverar vi en kopp kaffe med tilltugg, 
kanske rent av något hembakt.
Om något är oklart ring gärna Mary Nordensvan 
510 508 17.

tRÄFFaR

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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Samhället och 
de äldre

Program för föreläsningar i ABF-huset hösten 2006

”Familjens roll inom äldreomsorgen”
Stöd till anhöriga som vårdar och hjälper – varför behövs det?

Föreläsare: Fil dr, leg psykolog, Marianne Winkvist
Tisdagen den 24 oktober kl 13 30 – 15 00

”Får äldre den omsorg de behöver”
Presentation av resultat från SNACK – en nationell 

befolkningsstudie
Föreläsare: Docent Mårten Lagergren

Tisdagen den 21 november kl 13 30 – 15 00

 ABF-huset, Sveavägen 41

Entré 40 kronor

VÄLKOMMEN!

Arrangörer: 
Äldrecentrum, SPF, PRO, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan

 

Anhörigcenter
Finns på Ångarens äldreboende, Eskadervägen 5, Näsbypark
Anhörigkonsulent finns på plats varje torsdag kl 13 – 15
Programmet nedan vänder sig i första hand till anhörigvårdare 
men även andra intresserade är välkomna att delta. Starttid 13.00 
Anhörigkonsulenten har telefon 732 44 15 eller 070 428 99 81

07/9 Träffa Äldreombudsmannen, Eva Kohl
14/9 Äldre och läkemedel, praktiskt handhavande steg 1, 

Susanne Sjöviker Läkemedelscentrum informerar 
21/9 Vad skall vi ha anhörigcentret till?

Träffa referensgruppen och tyck till
28/9 Majken Ploby, Demensföreningen 

informerar om olika demenssjukdomar 
och bra bemötande till demenssjuka                                            

05/10 Hur mår jag? Distriktsjuksköterska Carita Forsström 
talar om hur viktigt det är att känna efter

12/10 När ingen tröst finns, sorgens olika ansikten.
Lars Björklund sjukhuspräst och kaplan

19/10 Om bostadsanpassning,
Liisa Bering från kommunen ger råd

26/10 Träffa en biståndshandläggare
02/11 Ha lite roligt för att må bra! Liisa Bering 
09/11 Äldre och läkemedel, steg 2. Finns det problem runt äldres 

läkemedelsanvändning och hur kan vi lösa dessa?  Johan 
Fastbom docent i geriatrisk farmakologi föreläser

16/11 Vad gör kyrkan på vardagarna?
Diakon Eva Spiegelberg presenterar olika verksamheter.

23/11 Arbetsterapeut Agneta Skeppström
informerar om hjälpmedel

30/11 Vad gör man på dagverksamheten på Ångaren? Verksam-
heten presenteras

Fredagen den 6 oktober kl 13.00
Nationella anhörigdagen, invigning av centret.
Överraskningar väntar!
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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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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

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

JaRLaBanKeKaLendeRn
Datum Lokal Aktivitet

14/09
kl 10.00

Rösjön parkering
Täbysidan

Svamputflykt med Margareta Malmborg som guide. Se 
sidan 12.

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. Se sidan 20

21/09
26/09

Viking Line
Teaterresor på 3 dagar, två tillfällen.
Se sidan 12

28/09
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

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

01/10 Resa till Alsace - Schwarzwald. Se sidan 13

02/10
kl 14.00

Grindtorpskyrkan
Mat och dryck till glädje och välbefinnande
Se sidan 5

03/10
kl 14.00

Allégården
Väntjänstträff
Se sidan 26

11/10
kl 11.00

Postmuseet
Brevet - en resa genom sekler
Se sidan 12

12/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Marianne Rydqvist berättar om och visar gamla Stockholms-
bilder av K W Gullers

17/10
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Höstmöte och för underhållningen står Wienerbröderna. 
Se sidorna 9 och 21

24/10
kl 14.00

Jarlabankes kansli
Ny träff  om framtidens äldreomsorg
Se sidan 26

26/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Karin Söder berättar om Selma Lagerlöfssällskapet.

6/11
kl 14.00

Grindtorpskyrkan
Mat och dryck i Homandeckarna
Se sidan 5

09/11
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Musikkorsord av och med Stig Nohrlander.

10/11
kl 16.00

Lindholmens gård
Buss från Ångaren 

Gåsablot
Se sidan 14

21/11
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Månadsträff. 
Hunner, Goter, Vandaler. Se sidan 26
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Plusskryssa med Cinderella 14/11

Pluskryssning 14 /11
• Idolerna svarar för med-

ryckande dansmusik
• Historikern Herman Lindqvist

kåserar
• Ulf Elfving Talkshow har en

spännande gäst
• Kryssningsvärd Per Nyberg

underhåller

Pluskryssningarna fortsätter 2007
den 13 / 3, 8 / 5, 18 / 9 samt 13 /11.
Cinderella avgår från Stockholm 
kl 18.00 och är åter nästa dag 
kl 15.30.

Reservation för ändringar.

www.vikingline.se

Det här ingår

Boka på tel 08-452 40 00 eller på
vikingline.se. Bokningskod PLUS

• Resa Sthlm–Mariehamn t /r
• En Viking Buffet-middag inkl 

vin, öl, läsk och kaffe
• En Buffet-frukost
• Bussansl från ett 60-tal orter

Pris C-hytt 433 kr/person  
B-hytt 469 kr/person
A-hytt 505 kr/person 

Gäller när två delar hytt.
Sängarna står på golvet.

Den här kryssningen är fylld med plusvärden för dig i lite mognare
ålder. Programmet är skräddarsytt och ljudnivån är sänkt.


