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Kära Jarlabankare!

Sedan fem år tillbaka har vår uppskat-
tade ordförande Mary Nordensvan haft 
rubriken ” Kära Jarlabankare! ” på sin 
inledande artikel i varje nummer av 
medlemsbladet.

Med bestörtning och sorg tog vi den 
18 maj emot budet att Mary inte längre 
finns. Hon avled hastigt efter en kortare 
tids svår sjukdom.

Tomrummet efter Mary är stort, såväl 
i våra hjärtan som i Jarlabankes styrelse. 
Hon tog på sig en stor arbetsbörda i sty-
relsen, och hennes åtaganden måste nu 
fördelas. Vi fortsätter i Marys anda med 
den bemanning vi haft sedan årsmötet 
och får dessutom hjälp av tidigare styrel-
semedlemmar.

Våra tankar går till Marys familj.
...

Vid årsmötet i februari invaldes några 
nya styrelseledamöter. Dessa har snabbt 
kommit in i arbetet. Glädjande nog har 
vi åter fått en trafiksäkerhetsansvarig, 
vilket vi saknat under ett par år. Vi har 
också fått en friskvårdsansvarig, som vi 
tidigare saknat.

Eftersom jag var i Afrika i februari 
kunde jag inte vara med på årsmötet 
när systemet för skrivtolkning prövades. 
Smått sensationellt tyckte många, har jag 
hört, när allt som sades på mötet kom i 
text på storbild sekunden senare. Med-
lemmarna Barbro och Kjell Öjheden 
höll i arrangemanget och det blixtsnabba 
skrivandet sköttes av två unga damer 
som avlöste varandra efter korta pass.

För övrigt fortskred ju våren som van-
ligt med resor och utflykter, månadsträf-
far, torsdagsträffar i Kvartersgården och 
väntjänstträffar på Ångaren, Allégården 
och Broby. Det var en vår med mycket 
sång och musik.

Bibliotekets hörsal byggs om sedan 
ett par månader. Därför blev det ingen 
månadsträff i april. Istället blev det en 
vårlunch i Kvarntorpsgården där vår 
klubbmästare dukat upp en underbar 
laxrätt med tillbehör och New Orleans-
duon Olle och Hans bjöd på glada toner.

Bussresan "I Roslagens famn", som 
arrangerades av SPF Skutan Väddö, 
refereras på annan plats. Jag vill gärna 
komplettera med lite historia i periferin. 
Roslagens Sjöfartsmuseum i Älmsta, som 
vi besökte, renoverades under 1970-ta-
let av en Täbybo. Marinofficeren Willy 
Edenberg från Näsbypark ägnade en 
stor del av sina pensionärsår åt museet. 
Han var förresten född 1909 i Moskva 
där han bodde med sina föräldrar fram 
till ryska revolutionen 1917. Jag fick en 
långsökt association till museet i Älmsta 
när Kungen på sin Eriksgata sade att 
han själv kände sig som Täbybo. Fram-
lidne kommendören Willy Edenberg var 
chef  för Sjökrigsskolan i Näsbypark när 
Kungen bodde där  som kadett.

Ombyggnaden av hörsalen kommer 
att prägla vårt höstprogram, förhopp-
ningsvis inte hela men troligtvis inled-
ningen.  Vi vet inte om månadsträffen 
den 25 september blir i hörsalen eller 
kanske i Grindtorpskyrkan. Det kom-
mer vi att meddela i nästa nummer. 
Den 31 augusti skall vi frossa på räkor i 
Hönshuset. Resan den 21-30 september 

till Frankrike med dess vin och cognac 
är inte fulltecknad. En fjärde begiven-
het blir da capo den 12 september på 
förra höstens uppskattade svamputflykt. 
Information om höstprogrammet i stort 
kommer i nästa nummer.

Jag tillönskar er alla en bra sommar.
Annagreta Hansson
Vice ordförande

Nya Faktablad
Sveriges Pensionärsförbund har gett ut ett antal faktablad som man beskriver på 
följande sätt:

     Syftet med Faktabladen är att ge SPFs medlemmar saklig information i för pensio-
närer aktuella frågor. Denna information kan och bör i förekommande fall användas 
i kontakter med berörda myndigheter och i arbetet inom kommunala och landstings-
kommunala pensionärsråd.

Samtliga faktablad finns tillgängliga på Jarlabankes kansli. Är du intresserad 
kan du där ta del av dessa samt också få en kopia. På internet finns faktabladen på 
Förbundets hemsida.

En fullständig förteckning över faktabladen var också införd i Jarlabankes med-
lemsblad nr 1/07.

Nedanstående faktablad har nyligen reviderats eller uppdaterats.
Ett nytt faktablad, nr 41, har tillkommit.

nr  6. Bostadstillägg för pensionärer (reviderat februari 2007)
nr  7. Pensionsberäkning för 2007 (reviderat februari 2007) 
nr  8. Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten samt skattereduktion och grund-

avdrag (reviderat februari 2007)
nr  9. Avgifter inom äldreomsorgen (uppdaterat september 2006)
nr  21. Änkepension enligt övergångsbestämmelserna från 1998 (rev febr 2007)
nr  22. Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (rev febr 2007)
nr  23. Skatteregler för SPF:s föreningar och distrikt (reviderat februari 2007)
nr  41. Rätten att arbeta efter fyllda 65 år (nytt faktablad, februari 2007)
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Mina skraltiga kunskaper i tyska försatte mig i en penibel situation. En  tysk frågade 
vad det är för skillnad på sill och strömming, båda har ju samma latinska namn, clupea 
harengus. Jag visste inte vad författningssamling heter på tyska. Och det översteg 
min förmåga att förklara att författningen inte längre gäller utan att det numera är  
ungefär som det var när den gällde. Kutym, alltså.  Så jag drog till med exemplet 
från skolgrammatiken: die Heringe der Ostsee sind magerer als die der Nordsee. 
Dom är magrare i Östersjön än i Nordsjön. Röker man dom blir det Bückling på 
östsidan och rögad sill i Skåne, vad nu det kan heta på tyska.

   Lag eller inte lag, det måste ju finnas en demarkationslinje. Firrarna i Nordsjön 
och Bottniska viken kommer inte ens i närheten av den utan fortsätter att vara sill 
respektive strömming så länge de lever, och lite till. Men de som simmar omkring 
på sydkusten är ömsom det ena, ömsom det andra. Det beror på var de fångas och 
förs iland.

   Så här måste det ligga till, såvitt jag begriper. Å ena sidan är sill, fångad på andra 
sidan gränslinjen, strömming. Å andra sidan är sill, fångad på ena sidan, mycket 
riktigt sill även om den nyligen varit på andra sidan och då var strömming. En del 
av den strömming som tidigare var sill kanske rundar sydöstra hörnet av Blekinge 
och fortsätter att simma norrut.  Om den inte vänder i tid riskerar den att drabbas 
av ett öde värre än döden. Vid Södra Kvarken väntar fabriksnya, tomma surström-
mingsburkar.

   Så har vi skarpsillen, som kanske får en framtid i ansjovisburken och sedermera 
i Janssons frestelse. Den är inte alls inblandad i det här. Den är och förblir skarpsill 
och simmar lite varstans i västerhavet och Östersjön, där den, enligt Svensk upp-
slagsbok, lämnar efter sig större ägg beroende på östersjövattnets lägre specifika vikt. 
Detta sagt som sakupplysning utan tanke på det faktum att ansjovisen är den enda 
fisk som brukar ligga på ägg.

   Men åter till sillen och strömmingen.  I Greenwich kan man samtidigt stå med 
ena foten på västra halvklotet och den andra foten på östra. Vad är noll-meridianen 
i Greenwich mot sill-strömminglinjen i Blekinge? Bygg snarast en lång brygga rakt 
ut i sjön!  Så kan turisterna komma dit och stå på bryggan med näsan mot Polen och 
vid klart vatten se det mirakulösa förvandlingsnumret när sill simmar åt vänster och 
blir strömming och strömming simmar åt höger och blir sill. Kanske tysken, som 
jag träffade, kommer dit med sin fru. Då får de något att berätta för barnbarnen. 
Liebes Gretchen, dies bleibt etwas für die Enkelkindern zu erzählen. Schweden ist 
phantastisch.

Alve Borg

Fiskars förvirrande förflyttning
Beställ vår katalog där ni finner alla våra resor

Kinda kanal - 1/6     780 kr
Zorngården och Hildasholm - 2/6     760 kr
Sköna dofter och doftande trädgårdar - 5/6, 22/9     640 kr
Göta kanal - 27/6, 17/7, 25/8     850 kr
Den svenska hurtigrutten - 7/6, 24/8     650 kr
Carl von Linné 300 år - 14/7     620 kr
Tre länder med Skagen - 19-21/9     3300 kr
Vinprovning och cognac i Frankrike - 21-30/9     8790 kr
Costa Brava - 27/9     4490 kr

www.ekmanbuss.se 08-15 95 75

DU KAN HJÄLPA TILL!
Styrelsen söker hjälpsamma händer till: 

• Väntjänsten
• Månadsmöten
• Utdelning av Medlemsbladet (Brevduvor)

Till kurser i engelska och eventuellt tyska 
söker vi ledare.

Ring Annagreta Hansson telefon 758 07 31 eller 
Jarlabankes kansli telefon 756 38 75
så får du veta mera.
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Det var 15 förväntansfulla Jarlabankeveteraner som fredagen den 11 maj 2007 klev på de 
två chartrade bussarna i Norrtälje. 

SPF SKUTAN VÄDDÖ som stod för arrangemanget hade inbjudit oss och andra SPF-
föreningar att delta och lagt upp rundturen så att ena bussen besökte vissa stationer på 
förmiddagen och andra på eftermiddagen och den andra tvärt om.

Själv hamnade jag i den buss som hade Lennart Jansson som guide på förmiddagen.  Det 
är en pratglad  f.d. lärare med gedigna kunskaper om allt och särskilt om Norrtälje och 
Roslagen.

Efter en kraftig inbromsning och backning med bussen ett hundratal meter på den smala 
vägen strax norr om Älmsta fick vi stiga av för att se och få information om den ganska färska 
utmärkningen av 60:de breddgraden. Händelsen manifesterades med en lokal roslagsdryck 
och ett diplom till var och en.

Förmiddagskaffe fick vi på ”Tusen små grisar”. Det finns i denna villa på sjötomt vid Väddö 
Kanal grisar i alla former: som gosedjur, sparbössor, skärbrädor, affischer, böcker, tavlor, 
pussel, klädesplagg, brevpapper, frimärken osv inalles 7.182 stycken. Eventuella dubbletter 
finns till försäljning.

Resan fortsatte till Grisslehamn där besöket gällde Albert Engströms Museum och Ateljé. 
Dimman hade slagit till, så i kallt väder och utan fri sikt tog vi oss de 300 meterna ut till 
ateljén. Här fick vi, som tur var inomhus, en intressant och utförlig beskrivning av Albert E, 
hans familj och vänner samt de rospiggar han kommit i kontakt med. Cirka 50.000 porträtt 
hann Albert med att teckna och så var han starkt engagerad i tidningen Söndags-Nisse som 
senare slogs ihop med Strix. Vi fick härliga exempel på hans komiska figurer med klurigt 
formulerade dialoger.

I det ganska nyöppnade museet i Alberts hem i Grisslehamn har man återskapat hur det 
såg ut på Alberts tid. I hans arbetsrum på övre våningen låg hopknycklade papper på golvet 
som skulle påminna om att inte allt blev bra teckningar eller manuskript från början.

En rundtur ner i hamnen och till de öppna fiskbutikerna fick också ske i dimma. Det 
närbelägna SPA-hotellet kunde man bara skymta närmsta delen av. Resan fortsatte mot Singö 
till den lilla röda träkyrkan. Här fick vi tillsammans med den andra bussens passagerare infor-
mation om tillkomsten på tidig medeltid, hur man från Herräng fått den stora altaruppsatsen 
med förgyllda figurer, kyrksilver och en mycket gammal mässhake mm. Ute på kyrkogården 
finns en minnesplats över de i havet omkomna församlingsborna. Innan vi for vidare ledde 
Lennart Jansson en liten andakt med bön och ”Den blomstertid nu kommer”.

Vid det här laget var vi i buss B riktigt hungriga och såg fram mot lunchen på Bergby Gård. 
Efter en stunds åkande bl a över Väddö Högbro (som även har ett annat namn) kom vi över på 
fastlandsidan och den eleganta 1700-talsherrgården som numera mest är konferensanläggning 
såhär års. Under 15 år ägdes gården av Sundbybergs stad men drivs nu i privat regi. 

Efter att ha bytt guide med andra bussen gick färden åter till Grisslehamn och nu i strå-
lande solsken så både hotellet och färjeterminalen fick vi se innan vi stannade vid Kapel-
let. Här fick vi av en mycket engagerad församlingsmedlem berättat om den ursprungliga 
kopplingen mellan kyrkan och militären.                                         fortsättning nästa sida

Rundtur i Roslagens famn På den tiden var det gudstjänster för militären i deras lokaler som även var öppna för 
ortsborna.

När så militären lämnade Grisslehamn i början av 1900-talet byggdes kapellet på ortsbornas 
initiativ och tillhör inte statskyrkan.  Altartavlan, som har anknytning till församlingens närhet 
till havet med en familj spejande ut mot horisonten och en framskymtande Kristusgestalt, 
är målad av konstnären Gunnar Widholm.

Vår hemreseguide, Lotta, informerade om butiker, krogar, hembygdsgårdar mm som 
alla ska vara värda framtida besök. Utanför Singö kyrka bjöd hon oss på var sin utsökt god 
chokladkula tillverkad i Grisslehamn och vid sista stoppet hade hon påsar eller kartonger 
med dessa kulor till försäljning. 

Roslagens Sjöfartsmuseum blev denna rundturs sista besök. Efter en kort introduktion på 
video vandrade vi runt bland stora och små modeller av skutor och båtar och allt som har 
med sjöfart att göra. I det stora båthuset finns även riggade postroddsbåtar som användes 
för transporter över till Åland.

Efter en lugn återfärd till Norrtälje var så denna utflyktsdag till ända. Många med mig hade 
sett och hört och upplevt mycket intressant, något som nog aldrig blivit av annars. 

Tack SPF SKUTAN för en härlig dag i Roslagen!

Nedtecknat av Lennart Linse

   Albert Engströms ateljé i dimma                                                             foto: Bertil Wijk
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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
• 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

Svamputflykt vid Rösjön onsdagen 
den �� september, kl �0.00 – ca 
��.00

Har du sett herr Kantarell bort i Ene-
backen?
Vi upprepar fjolårets lyckade utflykt.

Den 12 september har vi en svampex-
pert, Margareta Malmberg, med oss.
Hon ska lära oss hur vi känner igen och 
framför allt hittar alla goda svampar
och även hur de farliga svamparna ser ut.

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. Deltagar-
antalet är begränsat, så först till kvarn!
Anmälan till Bertil Wijk, 732 74 32.
KW

Vin och Cognac i Frankrike.
En nyhet i Ekmanbuss katalog är denna 
resa med tillägget Ekman exklusiv. 

Dag 1: Avresa från Stockholm den 21 
september till Trelleborg för middag och 
natt på TT-Lines färja.
Dag 2: Bussen tar oss genom norra Tysk-
land till Bryssel, där vi övernattar.
Dag 3: Färden går vidare till västra 
Frankrike och medeltidsstaden Poitiers, 
som är slutmålet för vår resa. Här stan-
nar vi i fem nätter.
Dag 4: På förmiddagen blir det stads-

rundtur i Poitiers med dess spännande 
historia bl.a.med två stora slag med 
avgörande betydelse för Europas utveck-
ling. Eftermiddagen fri för egna aktivi-
teter.
Dag 5: Utflykt till den gamla staden 
Cognac, centrum för konjakstillverkning 
i området. Gemensam lunch och däref-
ter rundvandring i staden samt besök på 
ett par ”chais”= konjakshus.
Dag 6: Under dagen besöker vi den 
gamla staden Montmorillion, som är full 
av boklådor och antikviteter. Ett mer 
makabert rykte har Oradour-sur-Glane. 
Staden jämnades med marken i juni 
1944 av tyskarna efter att samtliga inne-
vånare blivit dödade. Staden har lämnats 
som den såg ut efter attacken och är i 
dag ett museum.
Dag 7: Förmiddagen fri. Eftermiddagen 
ägnas åt vinprovning och middag på 
vingård.
Dag 8: Dagen börjar med besök på 
vingård/vinmuseum i Vouvray och efter 
lunch guidad tur på slottet i Amboise, 
den stad där Leonardo da Vinci ligger 
begravd. Efter detta besök startar hem-
resan och vi övernattar mellan Paris och 
Bryssel.
Dag 9: Buss till Travemünde och färja 
tillbaka till Sverige.
Dag 10: Åter i Stockholm vid 17-tiden.

En av dagarna byts programmet ut mot 
en heldag på vingård där vi får vara med 
och skörda druvor. Vilken dag detta sker 
är ännu ej bestämt.

fortsättning nästa sida

Resan kostar 8790:- för tio dagar med halvpension, middag eller lunch och guidade 
turer enligt program. Enkelrums/enkelhyttstillägg 2400:- 
Anmälan snarast till Bertil 732 74 32. Researrangör är Ekmanbuss.

BW

 
Medtag ID-handling  
och SPF medlemskort  
för ev. taxfree-rabatter  

på Ci nderellakryssningen 



�� ��

Jubileum för 55+ på Stadion 8 september
Efter tre år på Skansen flyttades Panterloppet 1996 till Stockholm Stadion där 
evenemanget utvecklats till Panter-dagen, en heldag för alla 55+ och deras vänner. 
Den som var med på det allra första Panterloppet för femton år sedan kunde kon-
statera att inträdet i  pensionärsstadiet inte är detsamma som att sluta röra på sig. 
I startklungan stod Gunder Hägg, Arne Andersson, Rolle Stoltz och Lasse Björn. 
Men de tävlade inte, för det är inte tävling det går ut på i Panterloppet. Var och en 
förflyttar sig på sitt eget sätt och i sin egen  takt med eller utan stavar, springande, 
lunkande, gående 3 km, 5 km, 2x5 km.  Start och mål på Stadion där alla får medalj 
efter rundan i Lill-Jansskogen där det finns både vätskekontroller och levande musik. 
Det är inte bara nyttigt, det är trevligt också. Den som vill ta i lite extra kan tampas 
med likasinnade i en tävlingsklass.

Den som inte vill vara med på Panter-loppet kan vara på Stadion och ha roligt 
från kl  9.30 till sena eftermiddagen och behöver inte ens gå ut på stan för att äta. 
Inträdet, liksom  mycket annat den här dagen, är gratis. Till exempel kurs i stavgång, 
tipspromenad med fina priser, gratis tester i ett hälsotält, kostråd i ett friskvårdstält, 
underhållning och allsång med 60-talsidolerna Lennart Grahn och Tommy Blom 
med bandet For Sale, dansgruppen The Original 5 Company samt ungdomsbandet 
Off The Record. Många brukar passa på att köpa kläder på Panter-rean. Som vanligt 
blir det också världens största utomhusbingo med fina priser.

Sista anmälningsdag till Panter-loppet är 18 augusti. SPF-are och en del andra 
betalar lägre startavgift. Anmäler du dig före 30 juni får du en kryssning med Tallink 
Silja Line. Varför inte invitera vänner ute i landet i samband med Panter-dagen.  SJ 
bjuder på halva biljetten från fredag 7 till söndag 9 september.

Allt om jubileumsdagen lördagen den 8 september står i den broschyr du kan 
beställa från Panter Gruppen 08-3319 00 vardagar kl 10-12. Broschyren finns också 
på SPF Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40, Näsbypark, öppet tisdag och torsdag 
kl 10-12.  Stängt under sommaren.

Med anledning av femtonårsjubileet talar arrangörerna om ”lite utöver det vanliga”,  
”feststämning” och ”överraskningar”.

Hört i vimlet förra året. ”Gå med stavar kan man ju göra var som helst, men det 
är något visst med att göra det på Stockholm Stadion.”

Alve Borg

Telefon 08-638 80 70  www.vitaltour.se

Resor på dina villkor
Vitaltours Trygghetsresor har blivit ett begrepp bland våra resenärer. 
Det som värderas högst är;

• Att få sitt incheckade bagage levererat direkt till hotellrummet.

• Att våra erfarna reseledare erbjuder så innehållsrika veckoprogram. 

• Våra noga utvalda hotell, alla med sin egen karaktär och charm.

• Den trevliga gemenskapen bland alla pigga och glada deltagare.

Förutom vårt populära Mallorca kan vi från i höst också erbjuda resor till
Madeira och Lanzarote. Beställ vår nya katalog 07/08!

Pris från 4.595:-
Lanzarote 10/1-08 1 vecka inkl.boka tidigt rabatt. Ev. flygtillägg tillkommer.

I SAMARBETE MED

Hur är maten märkt?

Att veta vad ett livsmedel innehåller är ofta viktigt för vårt val i butiken. 
För till exempel en allergiker kan det vara direkt livsavgörande. Livsmedels-
verkets broschyr ”Så märks maten” 
ger information om vilka krav som 
finns om märkning.

Broschyren kan beställas gratis 
från Livsmedelsverkets kundtjänst 
018-17 55 06. Eller hämta ett 
exemplar på Jarlabankes kansli, Es-
kadervägen 40, Näsbypark tisdagar 
och torsdagar kl 10-12. Kansliet är 
stängt under sommaren.
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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. 

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
BRÖDBUTIK Gateau 630 09 60
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

3 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 sidan 35.
Ansvarig: Annagreta Hansson, 758 07 31.

Torsdagsträffar 
Torsdagsträffarna kommer hädanefter att äga 
rum på Ångaren i samlingsalen. Samma tid-
punkt som tidigare, således kl 14.00. Första 
träffen blir torsdagen den 13 september, då 
Ulla-Britt Edberg berättar om konstnärer 
och författare i Paris. 
För nästkommande program se Jarla-
bankekalendern på sidan 35.

TRÄFFAR

Månadsträffar
Ombyggnaden av bibliotekets hörsal är 
ännu inte klar. Först i nästa nummer av 
medlemsbladet kan vi meddela var höstens 
träffar skall äga rum. Liksom tidigare börjar 
träffarna klockan 13

Tisdagen den �� september
Läkaren och deckarförfattaren Ulf Durling 
berättar om mord bland pensionärer. Läs 
mer på sidan 21.

Tisdagen den �� oktober
Höstmöte.
Före mötesförhandlingarna berättar sjö-
mansprästen Nils-Göran Wetterberg om 
”sjömansprästens baksida”. Berättandet var-
vas med musikaliska inslag tillsammans med 
Jörgen Toresson. Läs mer i nästa nummer.

Räkfrossa med goda såser, vin, öl, vatten, ost, frukt och kaffe med 
hembakad kaka i Hönshuset vid Karby gård den 31 augusti för 
endast 145 kronor. Vi börjar kl 17.
Åk buss eller bil – gott om P-platser.
Anmäl senast 22 augusti till Inge-Maren Behrendt 08-732 45 91 
eller Lennart Linse 08-758 98 80.

Räkor, räkor, räkor

Månadsträff 25 september

Mord i slutna rum och långa banor
Redan i början av sin läkarkarriär började Ulf Durling skriva noveller med ond bråd död 
som tema. 1971 gjorde han en rivstart som romanförfattare. Hans debutroman ”Gammal 
ost” belönades med Deckarakademins debutantpris. ”Ovanlig och durkdriven” skrev Sven 
Sörmark i Aftonbladet, ”en författare som vi säkert får behållning av i fortsättningen”.  Andra 
kritiker var lika positiva.

Sedan dess har det blivit ytterligare fjorton romaner, varav en del översatts till andra språk. 
Ulf Durling har fått Expressens Sherlock-pris och 1983 fick han Deckarakademins pris för 
årets bästa svenska detektivroman – Lugnet efter stormen.

Hur många som tagits av daga i hans noveller och romaner har han tappat räkningen på. 
”Men ett hundratal är det nog”, säger han.

I en och annan bok kan en jarlabankare känna sig riktigt hemmastadd när handlingen 
fortskrider på olika platser i Täby. Ibland i kansliets närområde – Eskadervägen, Fregatten, 
Centralvägen, Norskogen, apoteket Skeppet.

- Jag trivs bäst i slutna sällskap, säger Ulf. Förhoppningsvis kommer han att trivas i det 
slutna sällskap som deltagarna i Jarlabankes månadsträff den 25 september utgör.  

Som rubrik på sitt föredrag har han satt ”Mord bland pensionärer”.
- Jag pratar oftast och helst om nyttan och nöjet med att läsa deckare och om spänningens 

mekanismer och ondskans ansikte, säger han. Och jag har naturligtvis synpunkter på genren 
förr och nu, varvid jag i första hand speciellt anpassar mig till en äldre publik – till människor 
som kan tänkas dela mina egna värderingar och preferenser. Att torgföra ämnet på detta 
sätt är för övrigt helt i linje med mitt uppdrag som ledamot av Svenska Deckarakademin, 
att verka för och informera om den goda, och moraliskt upplyftande, kriminallitteraturen, 
säger Ulf Durling.

Det verkar upplagt för att även det slutna sällskapet kommer att trivas.
Alve Borg

Ulf Durling
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Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Grupp I: kl 13.00, 27 september, 18 
oktober, 8 november och 6 december.
Grupp II: kl 14.00, 4 oktober, 25 okto-
ber, 15 november och 13 december. 
Är Du intresserad ring och tala med 
Paula Lindberg, 758 81 12 

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sina träffar 
under hösten 2007, den 18 september, 
den 23 oktober och den 20 november 
och träffarna 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.

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 14.00 – 16.00, 11 september, 9 
oktober, 13 november och 11 december.
Är du intresserad ring och tala med 
Maidi Lingheim, 792 40 12 eller 
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91

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

KURSER/CIRKLAR
Respektive ledare informerar om och tar emot deltagaravgifter i förekommande fall

För åttonde året i rad har Anhörigriksdag hållits i Varberg. Arrangör är AHR, Anhörigas Riks-
förbund och moderator var Lisa Syrén (från radions ”Ring så spelar vi” respektive ”Karlavag-
nen”). Totalt deltog c:a 800 personer under de två dagarna.

Riksdagen vänder sig till anhöriga, frivillig- och intresseorganisationer, vård- och omsorgs-
personal, tjänstemän och politiker.

Under två dagar med seminarier och föreläsningar medverkade bl.a. statsrådet Maria Lars-
son, kanslirådet på socialdepartementet Karin Hellqvist, Lennart Johansson (Äldreenheten 
Socialstyrelsen), Åke Fagerberg (ordförande i AHR), ett flertal forskare m.fl.  

Ett litet axplock ur programmet: ”Livssituationen efter stroke”, ”Stöd till närstå-
ende till personer med demenssjukdom”, ”Anhöriga är en omistlig resurs” och ”Täbys 
rekreations/informationsvecka i Spanien”.

Om anhörigriksdagen i Varberg - maj 2007

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

fortsättning från föregående sida
”Stöttepelarna Anhörigförening i Täby” var för tredje året närvarande, denna gång med två 

representanter. 
Stöttepelarna, som bildades i oktober 2003 har c:a 60 medlemmar som vårdar eller har vår-

dat närstående i hemmet. Ett flertal medlemmar är stödmedlemmar, oftast barn till vårdaren 
eller andra personer som vill stötta föreningens verksamhet i det ideella arbete som bedrivs 
genom informationsträffar, medlemsblad och samtal. Stöttepelarna är medlem i AHR och får 
därmed en ”direktkanal” till såväl socialstyrelsen som riksdagen. För närvarande är 42 anhö-
rigföreningar i landet anslutna till AHR och ökar i takt med behovet att föra frågorna högre 
än till den egna kommunens socialförvaltning.

För Stöttepelarna
Karin Brännström, ordförande 
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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

BEVINGAT
LÄGGA RABARBER PÅ
Lägga rabarber på, ta något, lägga beslag på något, en förvrängning av uttrycket 
"lägga embargo på" med samma betydelse. Det spanska ordet embargo inbjöd till 
förväxling med det ljudlika rabarber på samma sätt som det tyska Unkraut, "ogräs", 
blev "ont krut".

SUGA PÅ RAMARNA
Suga på ramarna, leva sparsamt, ha det knappt. Från den gamla och felaktiga före-
ställningen att björnen, när den ligger i ide, upprätthåller livet genom att suga på 
sina ramar (tassar).

Från Marianne Johansson - Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag

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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Jarladansarna
Att dansa är både nyttigt och roligt. Just 
nu dansar vi Round Dance och Line 
Dance. Vi börjar dansa igen den 10 sep-
tember efter sommaruppehållet.
Välkomna att ha roligt och friskvårda er 
på en gång.
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 börjar igen torsdagen den 
6 september med 2 grupper som tidigare. 
Kontakta Marianne Johansson för ytterli-
gare information, 756 28 05.

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

Hjärt-lungräddning
Vill du gå på kurs i Hjärt-lungräddning 
och luftvägsstopp (HLR)?
Att kunna Hjärt-Lungräddning och hur 
man gör vid Luftvägstopp (när någon 
sätter något i halsen) är oerhört viktigt. 
Man vet aldrig när kunskapen behövs. 
När ett hjärtstopp inträffar är det alldeles 
nödvändigt att det finns någon i närhe-
ten som kan HLR. Det kan vara skillna-
den mellan liv och död.
Inom Jarlabanke kan vi ordna kurser i 
höst för grupper om 5-7 personer. En 
kurs tar ca 2 timmar där vi får teorin och 
övning på docka. Efter genomgången 
kurs får man diplom för sina färdigheter 
inom HLR.
För intresseanmälan kontakta Torbjörn 
Huss 758 79 59, e-post torbjorn.huss@
telia.com

BOULE
Riksmästerskap i boule �00�
Årets Riksmästerskap i boule arrangeras i Höganäs den 18-19 augusti. Tävlingen, som är 
öppen för alla SPF-medlemmar. Tävlingen spelas som trippel i Dam-, Herr- och Mixed-klass. 
Spelformen är Monrad, som innebär att alla lag får spela minst 6 matcher. 
Samling lördag 09.30 och spelstart kl. 10.00 Mataki Boule’s banor vid Blå Hallen i Höga-
näs. 
Skriftlig anmälan senast den 25 juni på utsänd blankett 
eller via e-mail till: john.lysen@telia.com.
Anmälningsavgift  250:- kr/lag samt betalning för beställd lunch (75 kr./lunch) och boulefest 
(250 kr./person) skall ske i samband med anmälan till Anita Lysén, Plusgiro 4551489-0. 
Beställd lunch och Boulefest är bindande. 
Lunch serveras i Mataki Boule’s café. Boulefest i Blå Hallen lördag kl. 18.00. På boulefesten 
serveras varm buffé, 1 glas vin alternativt öl eller läsk samt kaffe. Musikalisk underhållning 
samt möjlighet för dans.
För förslag till boende kontakta Maj-Britt Hansson Tel. 042-347334.
Kontaktperson John Lysén 042-333612.
Se annons på sidan 71 i Veteranen maj nummer 4/2007. 
För mer information om anmälan tala med Marianne Bull-Simonsen 756 39 38.

gOLF
Golf SPF GOODLIFE CUP
Äntligen har våren kommit och vi märker nu att anmälningarna till 
SPF GOODLIFE CUP börjar ta fart och förväntar oss att det blir fler under kommande 
veckor.
Det finns en halvsidesannons i Veteranens majnummer 4/2007 på sidan 69 där du kan läsa 
mera om tävlingsformen under sommaren som pågår till 17 augusti och finalen som spelas 
måndagen den 24 september på Nynäshamn GK.
Anmälan görs på: www.goodlifegolf.se
Informationsbroschyr kan fås via telefon 08-331900

Riksgolfen �00�
Vi har även Riksgolfen 2007 som SPF Vikingen Österåker har arrangerat att ta tag i på 
Österåker den 8-9 augusti. För anmälan se hemsidorna: www.spfpension.se/masterskap.
html och www.spfvikingen.se/riksgolfen.htm.
Annonser finns införda i Veteranen 3 och 4/2007. 
Ha en fin golfsäsong!
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datorverksamheten inom SPF Jarlabanke
Många äldre inom SPF Jarlabanke i Täby har under sin yrkesverksamma tid inte 
kommit i kontakt med datorer och har inte heller privat sysslat med någon dator-
verksamhet. De unga, nya medlemmarna i Jarlabanke har däremot i mycket stor 
utsträckning erfarenhet av datorer både från sin yrkestid och från privatlivet. Dessa 
förhållanden har under åren påverkat datorverksamheten inom Jarlabanke. 

I Jarlabankes styrelse har funnits några personer med kvalificerad erfarenhet av 
datorer. På deras initiativ anskaffades en dator med Internetanslutning till vårt kansli 
på Eskadervägen 40 i Näsbypark. Den används nu aktivt i styrelsens arbete samt av 
flera olika grupper. Inom den nuvarande styrelsen är det Torbjörn Huss som ansvarar 
för Jarlabankes datorsystem. 

Redan i januari 2000 togs initiativ till en grupp för att få in oerfarna medlem-
mar i ”datorvärlden” samt även för att höja kompetensen hos dem, som redan i viss 
utsträckning var förtrogna med datorer. Redan i mitten av april 2000 hade med-
lemsantalet i ”Jabadagruppen” (Jarlabankes datoranvändargrupp) vuxit till drygt 30 
medlemmar, varav 24 deltog i gruppens första möte i Näsbypark. Bild 1 är tagen vid 
mötet den 12 april 2000.

Under hösten 2000 startades datautbildning via Medborgarskolan och i vår egen 
regi. Dessa kurser avsåg helt grundläggande hantering av datorer. Bild 2 visar exem-
pel på Jarlabankes egen utbildningsverksamhet vid kansliets dator den 18 september 
2000.

Under hösten 2000 togs ett viktigt steg då vår webbsida (hemsida) http://jarlaban-
ke.just.nu startades med Per Nisses som webbmaster. Den uppdateras kontinuerligt 
och ger en aktuell bild av verksamheten inom SPF Jarlabanke och innehåller också 
många intressanta länkar till omvärlden. 

En ingång till kunskap erbjuder också SeniorNet Sweden, Föreningen där äldre lär 
äldre använda Internet, som man hittar på adressen: www.seniornet.se

Av och till startas och drivs projekt inom Jarlabanke med datorer som en viktig 
del. Ett exempel på detta är släktforskning som samlat olika grupper, vilka lärt sig att 
bedriva släktforskning med bl. a. stöd av datorprogram och databaser. Bild 3 visar ett 
möte i detta ämne på kansliet den 5 december 2000. 

Ett annat exempel är Digitalkameragruppen med f n ett femtontal medlemmar. 
Gruppen arbetar i första hand via e-post, men man träffas några gånger vår och höst. 
Bild 4 är från mötet på kansliet den 23 oktober 2006.

Digitalkameragruppen har funnit följande områden vara av intresse:
- sammanträden på internet med hjälp av webbkamera och skypetelefon.
- anskaffning och användning av webbkamera.
- konton för e-post och deras egenskaper (t ex Gmail, Hotmail m fl).
- bredbanduppkopplingar
- telefoni över internet

Vi ber Er Jarlabankemed-
lemmar, som läser detta, att 
fundera på om det skulle 
vara av intresse att engagera 
sig i Jarlabankes datorverk-
samhet. 

Det kan gälla allt från 
att Du vill träda in i den 
lockande ”datorvärlden” 
till att Du som specialist 
vill engagera Dig i någon 
eller några av de grupper 
som finns eller att starta nya 
datorprojekt.

Förhoppningen är att 
flera av föreningens med-
lemmar skall kunna skriva 
e-post till varandra. 

Kontakter skapas och 
fungerar med hjälp av da-
torn och internet. 

Vi kan tipsa varandra om 
intressanta sidor att läsa. 

Redan nu finns en grupp 
som har varandras e-post-
adresser och som kan hjälpa 
de mera oerfarna.

Är du datorintresserad 
och vill få veta mera om 
Jarlabankes datorverksam-
het kontakta Stig Nohrlan-
der, e-post: sgn@canit.se , 
telefon: 758 36 82.

Bild 4 Digitalkameragruppen på kansliet den 23 oktober 2006

Bild 3 Släktforskning på kansliet den 5 december 2000

Bild 1 Jabadagruppens möte den 12 april 2000

Bild 2 Utbildning vid kansliets dator den 18 september 2000
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00

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

Dags för nya glasögon?

Nu även ögonläkare
Ring för tidsbeställning

tel 08-756 35 50

Öppet: måndag - fredag kl 10 - 18 • lördag  kl 10 - 15
Näsby Park Centrum

Röda Korsets Väntjänst  -  Ledsagning

Röda Korsets Väntjänst har möjlighet att ordna ledsagning –
tyvärr i begränsad omfattning under sommaren.
Kontakta Birgitta Eliasson, tel 756 15 39 eller Gudrun Sandor, tel 758 09 76 
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Bridge - onsdagar

Bridge - måndagar 

Några glimtar från våra olika aktiviteter

Vinprovning >

foto: Stig Lundqvist
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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   
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

 
 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”

JARLABANKEKALENdERN
Datum Lokal Aktivitet

31/8
kl 17.00

Hönshuset 
Karby gård

Räkfrossa
Se sidan 20

11/9
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff

12/9
kl 10-14 

Parkeringen vid Rösjön
Svamputflykt
Se sidan 12

13/9
kl 14.00

Ångaren
samlingsalen

Ulla-Britt Edberg: "Konstnärer och författare i Paris"

17-19/9
kl 18.00

Cinderella från Stads-
gårdskajen

Mässa och nöjen
Se sidan 13

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

25/9
kl 13.00

Månadsträff
Se sidan 20 och 21

27/9
kl 14.00

Ångaren
samlingsalen

Pelle Palm, fd chef  för Skansens Zoologiska avdelning: 
"Arvet från aporna - frö till framgång"

9/10
kl 14.00

Allégården Väntjänstträff

11/10
kl 14.00

Ångaren
samlingsalen

Lennart Svensson berättar om författaren Martin Koch 
och Britt-Marie Skyllberg sjunger hans visor.

23/10
kl 13.00

Höstmöte  -  Sjömansprästen Nils-Göran Wetterberg 
berättar. Se sidan 20

25/10
kl 14.00

Ångaren
samlingsalen

Kerstin Nohrenius visar bilder och berättar om: "Eugène 
vid Napoleons sida".

8/11
kl 14.00

Ångaren
samlingsalen

Musikkorsord av och med Stig Nohrlander.

20/11
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff

22/11
kl 14.00

Ångaren
samlingsalen

Fd tunnelbaneföraren Johan Fredin-Knutzén (numera 
trafikledare), visar bilder och berättar om sin nyutkomna 
bok "I stadens spår".

4/12
kl 14.00

Broby gård Väntjänstträff

6/12
kl 14.00

Ångaren
samlingsalen

Dr Bernt Blomquist: "Marindoktorn som blev barnläkare 
i Täby".
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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


