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Kära Jarlabankare

Det är nu fem år sedan jag första gången 
skrev mitt lilla kåseri som nybliven 
ordförande i föreningen. När jag tänker 
tillbaka på de gångna åren minns jag en 
tid fylld av aktivitet och vilja att göra 
insatser; hos styrelsens ledamöter, hos 
funktionärer, brevduvor, medhjälpare vid 
träffar och väntjänstmöten. 

Vid årsmötet den 20 februari, där 75 
av våra 1019 medlemmar deltog, fick jag 
på nytt förtroendet att även i år vara er 
ordförande. Tyvärr  lämnade samtidigt 
två av mina stöttepelare styrelsen, Stig 
Lundqvist och Alve Borg. 

Stig kom in i styrelsen för sju år sedan 
och blev dess sekreterare, en uppgift som 
han utvecklat till fulländning. Det har 
varit lätt att fungera som ordförande 
tillsamman med Stig som sekreterare och 
visst kommer vi att sakna honom, även 
om han inte helt överger oss. Han sitter 
bl a kvar som medlem i redaktionskom-
mittén för vårt medlemsblad. 

Birgitta Danielsson efterträder Stig 
som sekreterare och han har lovat att 
stödja henne i ett övergångsskede. Redan 
nu kan jag konstatera att  Birgitta ser ut 
att vara den rätta för uppgiften.

Alve Borg kom in i styrelsen 2003 som 
rekryteringsansvarig, ett uppdrag som  
han skött med den äran, men kanske 
har han framför allt gjort sig känd för 
sina insatser i medlemsbladet. Ingen har 
väl kunnat undgå att uppmärksamma 

Alves kåserier och presentationer av 
medverkande vid våra månadsträffar. Till 
glädje för oss alla har Alve lovat att även 
i fortsättningen ägna vårt blad en del av 
sin tid.

Käthie Wernerson, som under förra 
året ansvarat för resor efterträder nu 
Alve som rekryteringsansvarig  och 
Bertil Wijk, som lämnade styrelsen förra 
året har till vår glädja ångrat sig och är 
nu tillbaka i styrelsen och har återtagit 
ansvaret för resor.

Styrelsen har utökats med två ledamö-
ter. Torbjörn Huss, som  tar hand om 
friskvård och kansliets dator och Kaj 
Ingelman, som ansvarar för trafiksäker-
het, kontor och lokaler. Både Torbjörn 
och Kaj tycks vara ”friskusar”. Torbjörn 
säger sig ägna den ljusare delen av året åt 
golf och Kaj vintern åt att åka långfärd-
skridskor bl a Vikingarännet.

Ytterligare uppgifter om samtliga  i 
styrelsen och andra förtroendevalda finns 
på sidan 34 och på sidan 33 finns foton 
på styrelsen tagna av Stig Lundqvist.

Mary
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SPF JarlabankeS ÖvergriPande Policy

Utöver de i stadgarna angivna ändamålen med SPF’s verksamhet skall SPF Jarlabanke 
sträva efter att uppfylla följande:

att  medlem skall känna sig hemma i föreningen och där ha en naturlig samlingspunkt
 för god gemenskap
att  medlem skall få största möjliga utbyte genom kulturell och annan trevlig samvaro
att  arbeta för att befrämja friskvård och medlems personliga säkerhet
att genom väntjänst ge kollektivt serviceboende viss avkoppling genom samman- 
 komster och arrangemang samt i enskild väntjänst samarbeta med TibbleSenio- 
 rerna
att  informera om pensionärens rättigheter i samhället
att  genom kontakter på kommunal- och landstingsplanet arbeta för förbättrade vill- 
 kor för pensionärerna 
att självständigt eller tillsammans med andra pensionärsföreningar arbeta för att på  
 central nivå inom SPF få genomslag för föreningens intressen

Hur skall vi bo på äldre dar?
Tillgång till bostäder för personer 65 år och äldre är ett hett ämne, inte bara i Täby utan i 
hela landet. Hur ser det då ut i Täby nu?
Seniorlägenheter att hyra.
Under sjutti- och åttitalet byggdes på många håll i landet s k servicelägenheter. I Täby byggde 
kommunen servicehusen Ångaren, Kullagränd och Lyktan.  Mellan år 2000 och 2005 om-
vandlades servicelägenheterna i dessa till seniorlägenheter (ordinärt boende). 
Den som bor i Täby och fyllt 70 år kan få en hyreslägenhet i ett av dessa hus. Åldersgräns 
uppåt vid inflyttningen finns inte. Totalt finns där 219 lägenheter och den som fyllt 65 har 
rätt att ställa sig i kön hos kommunen. För närvarande är alla lägenheter uthyrda och över 
100 står i kö. Någon service ingår alltså inte. Om man behöver hjälp och önskar hemtjänst 
måste man på samma sätt som vid annat ordinärt boende vända sig till kommunens bi-
ståndsbedömare.
Bostadsrätter  
Bostadsrätter för 55+ finns i Enstagården, Opalen och Åkerbyparken. Övre åldersgräns vid 
inflyttning bestäms av respektive bostadsrättsförening.
Särskilda boenden
I dag finns i Täby s k särskilda boenden; vårdboende och gruppboende för dementa. Det är 
kommunen som svarar för vården till och med sjuksköterske- /sjukgymnastnivån, medan 
landstinget svarar för läkarinsatserna. En geriatriker besöker varje boendeavdelning en gång 
i veckan. För att få komma till särskilt boende fordras ett bistånd av socialtjänsten efter 
individuell behovsprövning.

forts på sid 32
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  Månadsträffen den 20 mars

Den 20 mars hölls våren sista månadsträff i hörsalen i Täby Centrum. 
Det var Sandra Brauns, gemmolog och smyckeexpert, som visade bilder på och 
berättade om smycken från empire till  modern tid. 

Sandra började med de smycken som bars av kejsarinnan Joséphine, Napoleons första 
hustru och fortsatte sedan att visa en rad smycken som burits av kvinnor i Europas 
furstehus, varav en del numera bärs av våra egna kungligheter för att avsluta med att 
presentera exklusiva silversmycken från senare delen av 1900-talet. 

Här ses bilder tagna under den avslutande delen när Sandra ger sina utlåtanden om 
de smycken som deltagarna tagit med sig.

En fullträff?

Del av publiken Det blev kö

Vår ordförandes halsband
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Vad kommer hon att säga? Undran och förväntan

Överraskad I väntan på bedömning

Endagsresor

Ellen Keys Strand 8/5 720:-
Upplev de Uppländska Bruken 9/5 660:-
Visingsö 12/5, 3/7, 11/9 780:-
Carl von Linné 16/5, 14/7, 5/9 620:-

Beställ vår katalog för hela reseutbudet!
Flerdagarsresor

Köpenhamn 30/3, 23/11 2500:-
Trandansen i Hornborgasjön 11/4 2250:-
Tre länder med Skagen halvpens 17/4,19/9 3300:-
Costa Brava halvpension 26/4, 27/9 3990:-
Bornholm halvpension 22/5 4290:-

www.ekmanbuss.se 08-15 95 75
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 Släng dig i hetväggen!
Så är det då över för den här gången. Nu går det nog inte att få tag på någon semla, fet-
tisdagsbulle, fastlagsbulle, hetvägg förrän efter trettondagen 2008. Och det är kanske lika 
bra det. För årets upplagor var inga höjdare enligt Svenska Dagbladets testpanel. Semlor 
gillar inte milda vintrar, stod det i Stockholm City, vad nu det kan betyda. 

Alltnog, av tolv semlor från lika många tillverkare, som SvD-panelen bedömde, var det 
ingen som kom undan utan grav anmärkning. Till exempel: läskig mandelmassa, för hårt 
gräddad, nästan åt det sura hållet, mystisk mandelmassa som kryper ut, viss odefinierbar 
bismak, läbbig grädde, utseende utan personlighet, skrynkligt lock, småtrist bulle.

Vad jag kan minnas har jag aldrig råkat på en semla utan personlighet, men det kan inte 
vara roligt.

  Semleätarn satt vid Vättern, på Vista Kulle,
  och tuggade håglös på sin småtrista bulle.
  Läbbig grädde och locket skrynkligt.
  ingen personlighet, nästan ynkligt.
. Det kändes som om hjärtat hans brista skulle.

Sådana här defekter tycks inte ha bekymrat segraren i något slags SM i semleätning som 
ägde rum i vintras. Under 45 minuter smällde han i sig inte mindre än 14 semlor.

I Mitt i Täby redovisades test av 31 semlor. Omdömena varierade: smaskig upplevelse, ful-
snygg, falsk rackare, bowlingklot, trygg och klassisk, syndig monstersemla, glufsvänlig. 

Det var andra bullar förr i tiden. Vilka semlor! De var urgröpta ända till det tunna ytterska-
let. Fyllda med en del av inkråmet blandat med mandelmassa, äggula, smör, socker och rivet 
citronskal. De glacerades med äggvita i hög ugnsvärme och åts i djupa tallrikar med mjölk 
som kokats upp med en vaniljstång. Så skall en hetvägg vara, enligt Tore Wretman.

Ibland när jag köpt semlor på konditori har jag fått dem i en påse med ”sagan om soldaten 
som vann prinsessan tack vare en semla” tryckt på baksidan. Kungen i det lilla landet långt 
borta blev galen av förtjusning när han åt de gräddmandelmassefyllda bullar som soldaten 
hittat på. Han åt så han nästan blev sjuk. Därför bestämde kungens rådgivare att det nya 
bakverket bara skulle ätas en gång om året. På fet-tisdagen. 

Hade Sveriges historia sett annorlunda ut om kung Adolf  Fredrik fått sina semlor levererade 
i en påse med den varningstexten? I sin dagbok från 1771 skriver Johan Gabriel Oxenstierna: 

”Hans Majsts dödsfall har skett av indigestion av hetwägg…” (Ja, det var 
indigestion av en hel del annat också, men ändå.)

För egen del kommer jag att gå in för glufsvänliga monstersemlor nästa 
säsong.

Alve Borg
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rÖda korSetS 
FiXargrUPP hJäLPER 

tILL MED ENKLARE SAKER!
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

Salta mindre!
Det finns ett starkt samband mellan för mycket salt och högt blodtryck, som i sin tur ökar 

risken för hjärtinfarkt och stroke. Därför har Livsmedelsverket sedan ett år tillbaka börjat 
diskutera med livsmedelsbranschens organisationer hur man skall halvera svenska folkets 
saltätande från i genomsnitt 10-12 gram per dag till hälften, 5-6 gram.

                                                               Ur Livsmedelsverkets tidning Vår föda nr 1 2007 

Mat med nyckelhål
Livsmedelsverkets registrerade varumärke nyckelhålet har funnits sedan 1989. Sedan den 

1 juni 2005 finns nya kriterier för nyckelhålsmärkning på färdigförpackade produkter som 
säljs i butiker och levereras till storhushåll. Villkoren för nyckelhålsmärkning var från början 
inriktade på fett och kostfiber. Men nu gäller även villkor för salt och socker och för vissa 
produktgrupper även  för fettkvalitet.

Flera nya livsmedelsgrupper kan idag nyckelhålsmärkas – mager och fet fisk, helt kött 
med högst tio procent fett, det färska och djupfrysta frukt- och gröntsortimentet inklusive 
potatis, samt vegetabiliska alternativ till fisk- och köttprodukter. Villkoren varierar för olika 
produktgrupper. Läs mer på www.nyckelhalet.se
                                                          Ur Livsmedelsverkets tidning Vår föda nr 1 2007.
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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
• Avlösarservice

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 90 00.

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

Näsby Park:
Näsby Park, Lahäll, Grindtorp, tel 732 41 06.

Ångaren:
Ångarens seniorboende, tel 732 41 06.
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reSor ocH UtFlykter

Linné i Uppsala och Hammarby
För 300 år sedan föddes Linné i små-
ländska Råshult. I förra medlemsbladet 
berättade vi om Linnéjubileet och vår 
utflykt till Uppsala och Linnés Ham-
marby. Onsdagen den 30 maj startar vi 
från Roslags Näsby kl 08.00, Ångaren kl 
08.15 och Täby Centrum kl 08.30. För-
sta stoppet blir Linnés Hammarby 09.45 
med en kopp kaffe. Sedan fortsätter 
dagen med guidad visning av byggnad 
och park i Hammarby och så småning-
om lunch på Eklundshof. Därefter följer 
visning av Linnéträdgården och till sist 
Bror Hjorts ateljé.

Resan kostar 680:- inkl. lunch. Anmä-
lan sker i första hand till Bertil Wijk tel 
732 74 32 och i andra hand till Paula 
Lindberg tel 758 81 12. Researrangör är 
Pocketresor, som skickar ut plusgiroinbe-
talningskort för betalning.

 
Båt till Fjäderholmarna.
Koppla av några timmar i skärgårds-
miljö inne i Stockholm. Det har varit 
landgångsförbud på holmarna ända till 
1970-talet, eftersom marinen hade an-
läggningar här. Nu ingår Fjäderholmarna 
i Nationalstadsparken och förvaltas av 
Kungl. Djurgårdsförvaltningen. Här är 
nu upprustat med ett flertal hantverkare, 
utställningar och matställen för alla plån-
böcker. Man kan också promenera eller 
sola på klipporna.

Vi föreslår en resa i all enkelhet, där 
var och en tar sig till Nybroplan. Vid 
kajkanten finns en liten kiosk, som säljer 

båtbiljetter. Båtar avgår ofta men vi före-
slår samling där kl 10.45 tisdagen den 
12 juni. Båt avgår kl 11.00 och kostar 
90:-  t.o.r. Resan tar 35 minuter och 
man kan resa tillbaka när man vill. Båtar 
avgår varje halvtimme.

Vin och cognac i Frankrike
Upptäck och förtrollas av en för många 
svenskar okänd del av Frankrike. 

Den 21-30 september åker vi med be-
kväm buss från Stockholm till Frankrike 
via Travemünde och Belgien. Slutmålet i 
Frankrike är regionshuvudstaden Poitiers 
med många vackra byggnader från med-
eltiden och en delvis bevarad ringmur. 
Staden ligger sydväst om Paris.

Vi övernattar i Bryssel och anländer 
dag 3 till Poitiers och stannar här till 
dag 8. Under vistelsen här anordnas 
flera utflykter bl.a. en heldag på vingård, 
där vi får vara med och skörda druvor. 
En utflykt ägnas åt den gamla staden 
Cognac, där vi naturligtvis besöker ett 
par chais= cognac-hus. Vi är hemma 
igen på kvällen dag 10. Dag för dagpro-
gram kommer i nästa medlemsblad

Resan kostar 8490:- för 10 dagar med 
halvpension, middag eller lunch, och 
guidade turer enligt program. Enkel-
rumstillägg 2400:-. Anmäl gärna intresse 
snarast, så att vi kan beräkna antalet 
platser. Researrangör: Ekmanbuss. In-
tresseanmälan görs till Bertil 732 74 32 
eller Paula 758 81 12.

BW
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Australienresa i november 2007
SPF Stockholmsdistrikt anordnar i november en rundresa i Australien anpassad och 
tillrättalagd  för seniorer. Reseledaren heter Roger Öquist vid Jambo Tours.
  
Resan kallas ”Stora Australienresan” och pågår i tre innehållsrika veckor. Jambo 
Tours lovar att det är en annorlunda resa genom världens märkligaste kontinent. 
Kontrasten mellan Australiens röda ökenlandskap, den kosmopolitiska storstaden 
Sydney och regnskogarna uppe i Queensland är omtumlande. I resan ingår också 
en dag ute på Stora Barriärrevet.

Resan kostar 48.000:- inklusive visumavgift. I priset ingår flyg i ekonomiklass, 
inkvartering, transporter och måltider enligt dag för dag program, som kommer 
att utskickas.

Förfrågningar, anmälan och bokning görs till Lars Roxtorp tel 08-646 91 30 eller 
070-646 91 33 senast i mitten av maj.

BW

SPF Stockholmsdistriktet informerar
Stockholmsdistriktet kommer i år inte att medverka vid Seniormässan i Globen utan 
väljer att tillsammans med PRO ingå som medarrangör i Vikinglines mässa ”Det nya 
livet”. Mässan pågår ombord på Cinderella den 17-20 september 2007.

Cinderellas mässdäck kommer att fyllas av företag och organisationer, som presenterar 
varor och tjänster. Dessutom kommer seminarier att anordnas samt ett omfattande 
underhållnings- och nöjesprogram. Leif Kronlunds orkester spelar i nattklubben. 
Resenärerna får uppleva en dygnskryssning till förmånligt pris och SPF:s medlem-
skort ger taxfree-rabatter.

Cinderella avgår varje dag under mässperioden kl 18.00 från Stadsgårdskajen och 
återkommer kl 15.30 följande dag. Program och priser samt anmälningsrutiner 
meddelas senare.
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Telefon 08-638 80 70  www.vitaltour.se

I SAMARBETE MED

Trygghetsresor till
Cypern och Mallorca
Vitaltour erbjuder ett innehållsrikt program med aktivite-
ter, utflykter och underhållning. Erfarna reseledare och
bagageservice.

Fr 5 445 kr
Mallorca 1 v 3/5 fr Stockholm

Beställ vår nya broschyr för 07/08. 
Höstens nyheter: Lanzarote och Madeira! 
Rabatt till HSB-medlemmar: 200-300 kr.
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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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Anhörigcenter
Besök Anhörigcenter    
Adress: Ångarens Äldreboende, Eskadervägen 5 i Näsby Park
Telefon: 08-732 44 15 
Alla torsdagar från kl 13.00
En mötesplats för dig som vårdar eller har omsorg om en anhörig eller 
närstående. Här kan du få information om vart du kan vända dig i olika 
ärenden när det gäller äldreomsorg eller andra frågor kring din situation 
och knyta kontakter med andra. Du kan få träffa biståndshandläggare eller 
anhörigkonsulent. 
Vi har oftast någon inbjuden person för att informera, se under kurser och 
utbildningar. Välkommen!                                                                 
På den Nationella Anhörigdagen fredagen den 6 oktober 2006 hade centret 
officiell invigning.  
Socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne och socialchef Leif Sjöholm 
invigningstalade. Den lokala anhörigföreningen Stöttepelarna tillsammans 
med Röda Korset  stod för arrangemanget.

Anhörigkonsulent 
Om någon anhörig/närstående behöver din hjälp för att vardagen skall 
fungera, kan du kontakta anhörigkonsulenten som kan ge dig: 
 Information om olika stödformer i kommunen.
Information tex. föreläsningar och temadagar.
Råd och stöd i olika anhörigfrågor.
Enskilda stödsamtal. Du får tillfälle att i lugn och ro beskriva dina tankar 
och känslor kring din/er livssituation, för någon som har tid att lyssna.
Anhöriggrupp, i gruppen ges tillfälle för råd, stöd och erfarenhetsutbyte. 
”Skönt att få träffa personer som förstår vad man menar och kän-
ner, utan att behöva förklara en massa,  att kunna koppla av och 
skratta tillsammans”
”Tänk att man kan få träffa andra som också har erfarenhet av att 
vara anhörig till en demenssjuk person”
Ring anhörigkonsulent Boel Edbohm 768 99 81 för deltagande. 

Anhörigvårdare kan få avlösning i hemmet
Från och med den 1 mars kan de som vårdar anhöriga i hemmet få upp till 
tio timmar gratis avlösning per månad. 
Avlösningen sker under dag- och kvällstid. Beslutet om avgiftsfri avlösning 
tog socialnämnden på sitt sammanträde den 22 januari. Nämnden beslu-
tade även att utreda förutsättningarna för att avlösning även ska kunna ske 
under natten. Gratis avlösning är bara möjligt för dem som behöver hjälp 
högst tio timmar i månaden. Kontakta Boel Edbohm på telefon 08-768 99 
81 för mer information. 
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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 Öppnar inom kort 630 09 86
LÄKARE Barnhälsan 756 05 91
  Näsby Parks Husläkarmottagning 544 40 920
MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskola 732 00 59
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 Felice 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 Film Nära 732 63 30

2 timmars fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
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Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för boende på 
servicehusen samt för funktionshindrade 
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
Sista träffen för våren sker den 12 april på 
Fregatten. Program se Jarlabankekalendern 
på sidan 35.
Ansvarig: Marianne Johansson 756 28 05.
Höstens program kommer i nr 3.

trÄFFar

Månadsträffar
Normalt brukar vi ha fler månadsträffar 
under våren, men då kommunen i år stänger 
hörsalen i slutet av mars för ombyggnad, 
har vi valt att ersätta aprilträffen med en 
vårlunch, där vi får lyssna till musik av Olle 
och Hans, som presenteras på nästa sida. 

Därefter gör vi uppehåll under sommaren 
och återkommer med en träff i slutet av 
september, då vi hoppas att ombyggnaden av 
hörsalen skall vara klar.  

Om så inte är fallet har vi Grindtorpskyrkan 
som ett alternativ.  Mer om höstens program 
kommer att finnas i juninumret. 

   
  vårlunch med musik av new orleans duo 

Torsdagen den 19 april kl 13 träffas vi på Kvarntorpsgården och äter en god lunch 
under trevlig samvaro. Lunchen ersätter månadsträffen i april eftersom hörsalen då 
är stängd för ombyggnad. Vi hoppas att våren den dagen skall visa sig från sin bästa 
sida och att många kommer och hälsar våren välkommen.

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 en ingång ovanför stora entrén som ligger i samma plan 
som matsalen.

Lunchen kostar 125 kr, som betalas på platsen. Våra brevduvor kommer att få 
separat inbjudan.

Anmäl Dig till Inge-Maren Behrendt 732 45 91 omgående, några få platser åter-
står.
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Vårlunch med duo som inte finns
New Orleans Duo, som skall spela vid Jarlabankes vårlunch på Kvarntorpsgården 
den 19 april, finns egentligen inte. En grupp uppstår när Jarlabankes ordförande 
ringer och säger till. Det säger en i duon, Olle Nilsson, själv jarlabankare. Förra 
gången blev det en trio, den här gången blir det en duo.

När Olle fyllde femtio fick han i present den klarinett han hade önskat sig. Han lärde sig 
spela och efter ett par år köpte han en trumpet som han också lärde sig spela på. Men han 
lärde sig inte noter.                                                                                              

”Jag har noterna präntade på insidan av ögonlocken, det är därför jag ofta blundar 
när jag spelar”, säger Olle. 

Han må ha noterna var han vill, 
hans musik kvalificerar honom 
till medlemskap i olika grupper. 
Jazz me blues, New good time jazz 
band och Gustens svänggäng som 
nyligen firade  50-årsjubileum. Då 
och då reser Olle Nilsson till New 
Orleans och spelar tillsammans 
med goda vänner där.

Den andre i duon, Hans Ek-
strand, började spela piano i sin 
ungdom. Vid pensioneringen, 
efter ett yrkesliv i databranschen, 
började han på allvar ägna sig 
åt musiken. Han spelar Benny 
Goodman och annan 30- och 
40-talsmusik med Tommy Löbel 
Swing Band och New Orleans-jazz 
med Soprano Meet Clarinet. Hans är hemmastadd på Nalen och på jazzfestivaler 
i Sverige. Han har spelat i New Orleans och i olika länder i Europa. Längre fram i 
vår reser han till Dresden där Tommy Löbel Swing Band skall deltaga i den inter-
nationella musikfestivalen.

Även om duon egentligen inte finns så kommer Olle Nilsson och Hans Ekstrand 
att vara i högsta grad närvarande på Kvarntorpsgården med sin spelglädje och sitt 
breda musikkunnande.

Alve Borg
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Grupp I kl 13.00 torsdagen 12 april.
Grupp II kl 14.00 torsdagen 19 april. 

Är Du intresserad ring och tala med 
Paula Lindberg, 758 81 12.

Vinprovning
Gruppen har två träffar kvar våren 2007, 
den 24 april och den 15 maj och träffar-
na äger som vanligt rum på Jarlabankes 
kansli, Eskadervägen 40.
Vi börjar kl 17.00.
Glas (3 st) torde medtagas.
Kostnad: ca 100 kr/gång.
Tag gärna kontakt med antingen Anne-
Marie Rosell, 758 20 82 eller Irene 
Andersson 758 08 35 för närmare infor-
mation.

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 träffas på Jarlabankes kansli, Eskader-
vägen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30. 
Önskar Du ytterligare information ring 
Gunilla Thermænius, 756 03 93

Litteraturcirkel I
Lokal: Kansliet. Eskadervägen 40
Tid: kl 14-16 tisdagen 24/4. 
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. 
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

kUrSer/cirklar
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Tävlingsbridge Jarlabanke
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
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.

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

bridge

Kvalificeringstävling i bridge
Årets riksmästerskap i bridge arrangeras i Sandviken den 8-9 september. 
Distriktet har inbjudit till en kvalificeringstävling lördagen den 14 april. Begränsat 
antal deltagare. Avgift 150 kr/person. 
Anmälan göres till distriktskansliet tel. 720 77 30 senast den 26 mars.
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Gynna våra annonsörer!
De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.
Berätta att du läst annonsen i medlemsbladet!
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SkÄMt
Låt oss le litet grand. För många av oss äldre, kanske med ensamhets- och hälso-
problem, behövs det.

Men då måste vi ha något att le åt. Det kan vara en roligt minne. Eller något 
skämtsamt.

När jag var barn, så trodde jag att en vits var det samma som en rolig historia. 
Men min gamle käre, duktige lärare i svenska språket lärde mig att vits är en ord-
lek. Göteborgarna sägs vara vitsiga.

Det är engelskt flottbesök i Göteborg, och på kvällskvisten har en överförfriskad 
engelsk sjöman drullat i sjön. Han ligger i vattnet och flyter med sin stora sjö-
manskostym med krage mm och ropar: ”Help!”. Kålle står på kajen intill, bredvid 
Osborn, och tar del av dramat. Han stöter Osborn i sidan och säger: ”Osborn, 
hör Du, han talar engelska flytande.” En oförarglig och rar liten äkta vits.

Den blivande sångerskan vänder sig under en lektion i svenska i högstadiet till 
läraren och säger: ”Måste jag lära allt det här om konsonanter, jag som skall bli 
vokalist?” Visst är väl detta mycket trevligare interiör från skolan än den man ofta 
läser om i tidningen då det gäller olämpliga benämningar från pojkarnas sida 
gentemot deras kvinnliga skolkamrater.

Även pojkarna kan vara roliga. ”Du är ju mycket lång och ståtlig, men Din bror 
är ovanligt liten.” ”Ja, han är bara min halvbror”.

I Blandaren, Tekniska Högskolans Studentkårs lilla bidrag till skämtet, får den 
vankelmodige äntligen tillfälle att snabbt ta ställning: ”Om jag skulle välja mellan 
att tveka ett ögonblick eller att inte tveka ett ögonblick så skulle jag inte tveka ett 
ögonblick. Jag skulle tveka ett ögonblick”.

Jag hoppas att med detta lilla bidrag ha förlängt livet en aning på någon eller 
några av oss i Jarlabanke.

Er tidigare klubbmästare Stig Nohrlander.

BEVINGAT

KOMMA I GREVENS TID
Komma i sista stund, sista minuten. Ursprungligen innebar uttrycket att komma i en lycklig 
stund, i ett lämpligt ögonblick. Det anses anspela på det för folket lyckliga perioder, 1637-41 
och 1648-54, då greve Per Brahe den yngre var generalguvernör i Finland och innehade grev-
skapet Visingsborg. Han skrev själv om detta i sina minnesanteckningar: "Jag var med landet 
och landet med mig väl till freds." (Orden står också inristade på statyn av honom i Åbo).

Från Marianne Johansson - Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag
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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.
Plats finns för fler medlemmar. 
Ring för mer upplysning till Toto Gra-
nath, 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 fortsätter som vanligt med 
två grupper. Kontakta Marianne Johans-
son, 756 28 05 för ytterligare informa-
tion. Våterminen avslutas torsdagen den 
26 april.

Promenader
Vi promenerar tillsammans med Tibble-
Seniorerna 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:// 
jarlabanke.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

SIM i STIM för �0+
Alla fredagar 08.00-11.30 betalar du en-
dast 20 kr/gång för att ta dig en simtur i 
Tibblebadet. Ordinarie avgift är 60 kr.

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

Moveri necesse est
- att motionera är nödvändigt
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Catering med asiatisk touch
Vi erbjuder fri utlåning av glas 

och porslin vid Cateringuppdrag

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

Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86
www.restaurangeskader.com

mån-tors ��-��   fredag ��-��   lör ��-��   sön o helg ��-��  
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Tidens gång
Vart tiden går

är omöjligt att veta,
och den som söker får 

förgäves leta. 
 

Man mycket sällan
begriper vad som försiggår

och faller lätt i fällan
att förväxla nuet med igår.

 
För visst är svårt förstå
att det som förr var nu
helt plötsligt bliver då
– Eller vad tycker du?

 
Eller som om det som förr var här, 

helt plötsligt verkar vara där...
Oj, det tycks som åt helsike allt bär,

– Förlåt jag svär.
 

Men gläd dig då och minns 
av det som en gång var

för djupt i våra hjärnor finns,
dessa minnesbilder kvar.

 
Olles fundringar                                21 april 2006 

 
Carl O. Andersson
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  LIttERAtURCIRKEL II

Det var ett tag sedan jag lämnade någon form av redovis-
ning för aktiviteterna i denna litteraturcirkel. Detta skall på 
intet sätt tolkas som att vi inte varit aktiva. En titt i backspe-
geln visar att ett brett register av författare ur vitt skilda kultur-
kretsar varit föremål för vårt intresse. Här kan inte ges någon 

detaljerad redovisning av allt vi läst och diskuterat. 

Under det senaste dryga året har vi ägnat uppmärksamhet åt japansk litteratur med 
både traditionella verk som Lady Murasaki´s Tell of Genji från Japan kring år 1000 
och modernare verk av Mishima, Murakami  samt Nobelpristagare som Kawabata, Oe. 
Därifrån tog vi steget till den indiska subkontinenten med sin rikhaltiga litteraturskatt 
där vi mötte Anita Desai, Kiran Desai, Ajay Singh, D.M Kaye, Rudyard Kipling, Salman 
Rushdie och Tagore m. fl. Även avsnitt ur de historiska verken Mahabarata från 100-talet 
och Panchatantra från tiden före Kristus fanns med i våra samtal, som förutom de litterära 
aspekterna även kom att behandla åtskilligt kring Indiens kultur och samhällsutveckling. 

Den moderne Amos Oz från Israel blev också föremål för vår uppmärksamhet med 
givande diskussion om sambandet mellan författaren, samhället  och personernas utveck-
ling mot historisk bakgrund. I författarens verk är kopplingar till Israels tillkomst och 
framtid återkommande där författarens egna upplevelser bildar utgångspunkt. Från Israel 
tog vi steget till Skottland med både den klassiske poeten Robert Burns (Auld Lang Syne), 
vars verk även behandlats i en uppsats av Gustaf Fröding och modernare författare som 
Alexander McCall Smith med sina skildringar från både Botswana och Edinburgh. 

Vi har dock inte enbart ägnat exotiska utländska kulturer uppmärksamhet utan även en 
rad svenska författare: Sven Delblanc, Gustaf Fröding, Pär Lagerkvist, Agneta Pleijel och 
PC Jersild. I dessas verk har det svenska samhällets utveckling kunnat belysas samtidigt 
som de på olika sätt visat upp det svenska språkets rikedom och mångfald. Intressanta 
aspekter på att leva i en svensk miljö med en annan kulturbakgrund fick vi ta del av vid 
läsningen av Theodor Kallifatides, Mustafa Can och Disa Demirbag Sten. De senares ur-
sprung i den kurdiska kulturen kunde även knyta an till delar av Nobelpristagaren Osman 
Pamuks skrifter. Pamuks förankring i och skildring av Istanbul återupplivar minnen av 
en intensiv bekantskap med denna stad som återspeglar historiens växlingar i gränslandet 
mellan Europa och främre Asien. 

Närmast på dagordningen står nu den belgiske författaren Georges Simenon, kanske 
mest känd som kommissarie Maigrets upphovsman men med ett betydligt bredare register 
som författare än så.

Per Jödahl
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00
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Den som är 75 år och äldre kan anlita tjänsten Fixar-Malte för att få praktisk hjälp 
i hemmet utan kostnad. Det är enklare vardagsgöromål av engångskaraktär som 
omfattas, till exempel att programmera tv-apparaten, byta glödlampa eller sy i en 
knapp.

Tanken med anlita Fixar-Malte är att minska antalet fallolyckor bland äldre och 
handikappade samt att öka livskvaliteten hos dessa grupper.
Det är Röda Korset i Täby som driver tjänsten, på Täby kommuns uppdrag. Upp-
dragen utförs av Rödakorsmedarbetare. Röda Korset har sedan tidigare en frivillig 
tjänst med liknande innehåll.
Fixar-Malte ingår i socialnämndens satsning på framtidens äldreomsorg och en utökad 
satsning på förebyggande arbete i samverkan med föreningarna i Täby.

Kontakta Marc Roman på Röda Korset tel 08-758 88 41.

Fixare för äldre - Fixar-Malte
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   forts från sidan 5 "Hur skall vi bo på äldre dar?"

Dygnetruntomsorg och Tibblehemmet
Kommunen är i stort behov av fler platser för dygnetruntomsorg samtidigt som Tibblehemmet  
behöver renoveras. Kommunfullmäktige tog beslut strax före jul om att Tibblehemmet skall 
byggas om och byggas ut. En ny byggnad väster om nuvarande byggnad skall uppföras och 
vara klar under 2008. De 72 nya bostadslägenheterna skall sedan stå för avlastningen under 
den etappvisa ombyggnaden av de gamla vårdplanen 5, 6, 7 och 8. När allt är klart kommer 
Tibblehemmet att rymma 177 bostadslägenheter, en ökning med 52 från nuvarande 125.
Servicehus efterfrågas
Någon utökning av Täbys seniorlägenheter tycks inte vara aktuell för närvarande. Många 
frågar sig nu vad det var för fel på de gamla servicehusen. De var ju främst avsedda för de 
äldre, som själva kunde klara sig ganska bra men behövde viss tillsyn. De fick bostad, trygghet 
och tillgång till socialt liv genom umgänge med övriga boende. Det tycks helt klart att en 
ny sorts boenden måste tillkomma där närhet finns till olika typer av service och gemen-
samhetsutrymmen.
Vem bygger?
 Intresset för att bygga seniorboenden, även med viss service, finns hos flera byggföretag. Vem 
i Täby tar initiativet? Vad är kommunens ansvar? En hel del tankar och idéer inför framtida 
planering finns i slutrapporten 2007.02.09 över Projektet Framtidens äldreomsorg i Täby, 
del 4, ett samverkansprojekt mellan Täby kommun och Stockholms läns Landsting. 
Vi hoppas att boendet prioriteras
I början av året startades en ny forsknings- och utvecklingsenhet, FoU-Nordost, med Li-
dingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Stockholms läns landsting som huvudmän. 
Representanter för SPF och PRO i Täby deltog vid en idéinventering i Täby kommun den 
14 februari. Vi var helt ense om att frågan om bostäder borde vara ett prioriterat område. 
Motsvarande lokala möten har nu hållits hos övriga huvudmän och på måndagen den 23 
april träffas samtliga för att bestämma vad vi gemensamt skall satsa på.
Utopi?
När kommer vi äldre att fritt kunna välja den boendeform som passar oss bäst, också un-
der de år vi behöver hjälp och stöd, även kunna flytta till särskilt boende utan väntan och 
biståndsbeslut?
          Mary Nordensvan, SPF-representant i KPR

Välkommen till Näsbyparks bibliotek 
onsdagen den 18 april kl 19 

och en afton med Henrik Amneus som var Sveriges ambassadör i Irak och har inte 
efterträtts sedan han under dramatiska former lämnade landet 1991.

"Några myter och sanningar om Irak"
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Styrelsens ledamöter
2007
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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.commary.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 Birgitta Danielsson 758 78 48 birgitta.l.danielsson@telia.com
Resor, Syn, Hörsel
och Begravning Bertil Wijk 732 74 32 bertil.wijk@spray.se 
Utskick, ”Brevduvor” Berit Flenstad 758 18 27 berit.flenstad@bredband.net
Klubbmästare Inge-Maren Behrendt 732 45 91
Medlemssekreterare Gunnar Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Medlemsrekrytering Käthie Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Ansvarig för Friskvård 
samt Datasystem Torbjörn Huss 758 79 59 torbjorn.huss@telia.com 
Ansvarig för Trafiksäkerhet, 
Kontor och Lokaler Kaj Ingelman 756 14 34 kajingelman@hotmail.com

REVISORER

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

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

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

VALBEREDNING

Sammankallande Monica Höglund 732 64 36
 Gunilla Thermænius 756 03 93
 Anne-Marie Rosell 758 20 82 bjorn.rosell@bredband.net

FUNKTIONÄRER

Annonser och Sponsring Béatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Medlemsregistret Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com
Resor och Teater Paula Lindberg 758 81 12
Torsdagsträffar Marianne Johansson 756 28 05
Bitr Klubbmästare Lennart Linse 758 98 80 ovelennart@vattnet.com
Anhörigstöd Maidi Lingheim 792 40 12

Bridge, Språkkurser, Gymnastik, Danser, Vinprovning, Friskvård mm – Se under ”Kurser/Cirklar”
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Jarlabankekalendern
Datum Lokal Aktivitet

12/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Annika Jakobsson och Lajla Aganovic från SE-banken i 
Näsbypark informerar

19/4
kl 13.00

Kvarntorpsgården
Vårlunch
Se sidan 20

24/4
kl 14.00

Ångaren
Väntjänstträff
Wienerbröderna spelar. Se sidan 20

8/5
kl 14.00

Broby gård
Väntjänstträff
Se sidan 20

11/5
kl 09.00

Norrtälje busstation SPF Skutan inbjuder till Rundtur i Roslagens famn

29/5
kl 14.00

Allégården
Väntjänstträff
Se sidan 20

30/5
kl 08.00

Buss från Roslags Näsby, 
Ångaren och Täby C

Linné i Uppsala och Hammarby
Se sidan 12

12/6
kl 11.00

Båt från Nybrokajen
Båt till Fjäderholmarna
Se sidan 12

21-30/9 Buss från Stockholm
Vin och cognac i Frankrike
Se sidan 12

Höstens program 
kommer i nästa 

nummer
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FUNDERAR DU PÅ ATT SÄLJA?
Vi är din lokala mäklare!

Vi vet att trygga köpare ger högre priser! Hos oss är såväl köpare 
som säljare trygga under hela försäljningen.

Vi kan Täby! Ring oss för kostnadsfri värdering!

 Täby Centrum           Täby Kyrkby
 Marknadsvägen 15, Entré S, plan 8   Midgårdsvägen 4
 Tel. 08-638 09 90                   Tel. 08-638 09 70

Fastighetsbyran.se


