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Välkommen till HSB Omsorgs
hemtjänst i Täby

HSB OMSORG | 08-638 80 00 | www.hsb.se/omsorg

- Jag är så nöjd med HSB Omsorg!
- Det går inte att förklara hur vik-
tig HSB Omsorg och min kontakt-
person Camilla är för mig. Jag är 
så nöjd! berättar Gun Glaby, Täby, 
och kramar om Camilla Romaniv 
från HSB Omsorg. 

Har du frågor om hemtjänst eller vill veta mer om HSB Omsorg? 
Kontakta oss på HSB Omsorg så berättar vi mer om vad vi kan 
hjälpa dig med! 

Hur får jag hemtjänst?
För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från kommunen. 
Därefter väljer du vem som ska utföra tjänsterna hos dig. Oavsett 
vilken vårdentreprenör du väljer betalar du samma avgift.

Visste du att... 
... du som är 80 år eller äldre och skriven i Täby kommun har rätt 
till två timmars avgiftsfri hemtjänst i månaden? 

Anna Kohlberg
Verksamhetschef 
hemtjänsten Täby  
08-638 80 33

Emma Swanström, 
Verksamhetschef 
hemtjänsten Kullagränd/Lyktan
08-638 89 31
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Kära vänner!
Löven gulnar, dagarna blir kortare och 
temperaturen sjunker, men mina rosor 
håller stånd i det längsta. De klarar kylan 
bättre än attackerna från de två koltrastar 
som sedan i våras tycks betrakta min al-
tan som bostad och mig själv som med-
lem i familjen. En tredje koltrast, som 
förgäves försöker komma med i gänget, 
är de inte snälla emot. Som många andra 
i liknande situation söker han tröst i 
druvans saft. Det är honom väl unt, själv 
har jag ingen organoleptisk glädje av 
min minimala vingård som tycks ligga i 
fel växtzon.

Ibland får man en nyttig påminnelse 
om hur viktigt det kan vara att i förväg 
läsa information om det man just håller 
på med. Jarlabankes styrelse hade här-
omsistens ett styrelsemöte på Cinderella. 
Enligt annons i vårt medlemsblad skulle 
rederiet ha premiär för ett helt nytt 
flytande evenemang. En kombination av 
mässa, nöjen, seminarier och konferen-
ser. En dygnskryssning till Mariehamn 
med avresa från Stockholm på kvällen. 
När jag på morgonen satt i min hytt och 
tittade ut förvånades jag över all bebyg-
gelse på Åland som tillkommit sedan 
jag var där senast. Långt bort såg jag ett 
torn som starkt påminde om Kaknästor-
net. När jag läste papperet om resan lite 
noggrannare insåg jag att vi redan varit i 
Mariehamn  -  för sju timmar sedan. Nu 
var vi vid Fjäderholmarna där vi skulle 
snurra runt till långt in på eftermidda-
gen. Ja, man kan missa mer eller mindre 
viktiga saker om man nonchalerar den 
information man får.

 Höstens första torsdagsträff på Ånga-
ren hade lite trögt före i portgången. Se-
dan länge var det klart att träffen skulle 
äga rum torsdagen den 13 september. Av 
en ren tillfällighet fick Jarlabanke mån-
dagen den 10 september veta att Ånga-
ren tre dagar senare, alltså 13 september, 
skulle fira 30-årsjubileum. Träffen flyt-
tades till nästa dag, den 14 september. 
En del brevduvor hann ändra med penna 
i medlemsbladet innan det gick ut till 
medlemmarna, och meddelanden om 
den ändrade tiden sattes upp på olika 
ställen. Ja, allt ordnar sig till slut. Det 
som hände får ses som ett undantag som 
bekräftar regeln att torsdagsträffarna 
ångar på i gammal god stil. En viktig 
nyhet är att det numera fordras parke-
ringstillstånd. Ett tillfälligt sådant får alla 
bilburna deltagare gratis vid ankomsten 
till Ångaren.

Räkfrossa i Hönshuset den 31 augusti 
inledde höstprogrammet. Mycket räkor 
och hög stämning. Till den höga stäm-
ningen bidrog inte minst jarlabankaren 
Anita Tiger med gitarr och sånghäften.

Våra farhågor att ombyggnaden i 
biblioteket skulle strula till höstens 
första månadsträff visade sig lyckligtvis 
ogrundade. Allt var, och är, som van-
ligt. När detta skrivs har vi avverkat två 
månadsträffar. Läkaren och deckarförfat-
taren Ulf Durling berättade om mord 
bland pensionärer den 25 september. 
Vid höstmötet den 23 oktober, när nästa 
års medlemsavgift bestämdes, berättade 
Nils-Göran Wetterberg om sjömans-
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KALLELSE TILL 
ÅRSMÖTE ÅR 2008
Årsmötet 2008 äger rum tisdagen den 
19 februari klockan 13.00 i Biblioteks-
husets hörsal, Attundafältet 14, plan 3.

Årsmötesförhandlingar enligt stad-
garna.

Årsmöteshandlingar (föredragningslis-
ta, verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning mm) kommer att finnas 
tillgängliga på kansliet fr.o.m. den 12 
februari 2008.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 5 februari 2008.

Enligt traditionen bjuder föreningen 
på kaffe i anslutning till mötet. 

Nu är det dags att betala 
medlemsavgiften för 2008!

Höstmötet 2007 beslutade att 
årsavgiften för 2008 höjs till 210 
kronor för ensamboende och 400 
kronor för två sammanboende 
medlemmar samt till 75 kronor för 
vänmedlem.

Betala årsavgiften så snart som 
möjligt och använd gärna bifogade 
inbetalningskort.

prästens okända vardag, och spelade och 
sjöng tillsammans med jazzmusikern 
Jörgen Toresson.

Jarlabankes egna mannekänger Len-
nart Linse och Stig Lundqvist gjorde en 
insats på catwalken vid vår och Tibble-
Seniorernas gemensamma modevisning 
på Täby Park Hotel den 10 oktober. Ett 
par hundra medlemmar från de bägge 
föreningarna hade kommit tillstädes. 
Matchande glasögonbågar kompletterade 
visningen.

Det är mycket intressant och trevligt 
kvar under hösten. Den 27 november får 
vi besök av Lennart Persson som berättar 
om ett skrytbygge som gick upp i rök, 
den 2 december firar vi advent i Sträng-
näs domkyrka och Ulvhälls herrgård och 
den 5 december äter vi jullunch. Året 
avslutas den 9 december med advents-
konsert av Vox Humana som sjunger 
jul- och andra sånger på svenska, engel-
ska och spanska.

All information om var och när finns 
som vanligt i Jarlabankekalendern på 
sidan 35 och på olika ställen i tidningen.

Detta är årets sista nummer av med-
lemsbladet. Nästa nummer kommer i 
mitten av februari. Jag kommer att träffa 
många medlemmar på höstens olika eve-
nemang, men detta är min sista möjlig-
het för året att önska samtliga medlem-
mar God Jul och Gott Nytt År.

Annagreta Hansson
Vice ordförande
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På tallrik äter man efterrätt.
Men tänker man efter rätt
så är även den skog tallrik
som på tall är talrik.

When I was young and full of life
I fell in love with a doctor´s wife
I ate an apple every day
To keep the doctor far away
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Hörselhjälpmedel som opereras in i örat
Det finns i dag tre olika typer av hjälpmedel, som opereras in i örat. 
Cochleaimplantat CI producerar ljudintryck genom att stimulera hörselnerven med 

elektricitet. Implantatet består av en inopererad del (en mottagare och en elektrod 
i hörselsnäckan) och flera yttre delar, som bärs som en hörapparat. De yttre delarna 
består av en mikrofon och en sändare, som överför signaler till apparaturen i innerörat 
och omvandlar signalen till elektriska signaler. Dessa signaler kan sedan uppfattas 
av hörselnerven och uppfattas av hjärnan som ljud.

Implanterbar hörapparat är en helt ny metod, tekniskt svårare än CI, men som 
lämpar sig för patienter, som inte kan ha vanlig proppinsats i örat på grund av besvär 
av olika slag i yttre hörselgången t.ex eksem. Apparaten består av två delar, en yttre 
del och en inre del- en liten elektromagnet, som opereras in i mellanörat och fästs på 
stigbygeln. Ljudet fångas upp av den yttre delen och överförs genom huden till det 
inopererade implantatet, som sedan överför elektriska impulser till elektromagneten. 
Hörselbenet vibrerar och signalen överförs till innerörat på vanligt sätt genom ovala 
fönstret precis som hos ett normalhörande öra. Egentligen är det inte en hörapparat 
för den förstärker inte det ingående ljudet.

För dem som inte kan bära propp i hörselgången finns ytterligare en metod, som 
hittills bara prövats en gång i Sverige men är vanlig i Europa. Metoden kallas Benför-
ankrad hörapparat BAHA. Man opererar in en titanskruv i skallbenet bakom örat. 
Efter några månader har skruven växt ihop med benet och då kan man knäppa fast 
en hörapparat på titanskruven. Hörapparaten fångar upp ljud och överför dem till 
vibrationer, som sedan överförs till innerörat genom benledning. Vibrationerna fångas 
upp av snäckan och uppfattas som ljud. Metoden är lämplig vid ensidig dövhet då 
vibrationer kan överföras från det döva örat till det hörande.

Ovanstående är saxat ur tidningen AURIS, som ges ut av Hörselskadades Riks-
förbund, författare Stefan Andersson.

Bertil Wijk

TÄBY KOMMUN ÄR EN AV TIO KOMMUNER
I STOCKHOLMS LÄN SOM TYVÄRR SAKNAR

HEMINSTRUKTÖRER FÖR SYN- OCH HÖRSELSKADADE
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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

1:a Advent  söndagen den 2 december
Som tidigare meddelats går årets ad-
ventsresa till Strängnäs Domkyrka där 
vi deltar i adventsgudstjänsten, som ju 
traditionsenligt brukar vara extra festlig 
med sång och musik.
Efter gudstjänsten blir det julbord på 
Ulvhälls Herrgård, som är känd för sitt 
goda kök, vackert belägen vid Mälarens 
strand. Om tiden räcker till kanske det 
blir ett besök på någon julmarknad i 
närheten.

Buss avgår från Roslags Näsby kl 08.30, 
Ångaren kl 08.45 och Täby Centrum kl 
09.00.
Resan kostar 625:-. Pocketresor skickar 
ut inbetalningsblanketter. Bindande 
anmälan till Bertil Wijk tel 732 74 32 så 
snart du har medlemsbladet i handen.

Polismuseet
Efter lång väntan finns nu en möjlighet 
att uppleva det nya Polismuseet, som lig-
ger bredvid Tekniska Museet på Gärdet. 
Museet är nybyggt, handikappanpassat 
och med hörselslinga. 
På museet får vi veta mer om polisen, 
brottsspår, kriminalitet och om polisens 
roll i ett demokratiskt samhälle.

Vi har fått en guidad tur under 1 timme 
kl 11.00 onsdagen den 30 januari. 
Visningen kostar 40:-/person och antalet 
besökare är maximerat till 30 stycken. 
Buss 69 stannar utanför museet med 
hållplats ”Museivägen”. Bussen går var 
12:e minut och man kan stiga på vid 

Fridhemsplan, Centralen eller Djur-
gårdsbron. Från Centralen går en buss 
kl 10.26 eller 10.38. Anmälan till Bertil 
732 74 32. Efter visningen kan man 
besöka det kafé, som finns inom anlägg-
ningen.

Fantastiska Norrland
Det återstår några få platser till Norr-
landsresan med besök på Ishotellet, 
Sveriges enda rymdforskningsstation 
Esrange, Porjus gamla kraftstation och 
mycket mer. ”KulTurresor” anordnar re-
san med flyg från Arlanda till Luleå och 
därefter buss den 9-11 februari 2008. 
Vi bor på **** Grand Hotel Lapland i 
Gällivare. I priset ingår 3 middagar och 
sopplunch Jukkasjärvi. Resan kostar 
6.450:- och anmälan sker som vanligt 
till Bertil 732 74 32.

My Fair Lady
Göteborgsoperan ger under hösten -07 
och våren -08 musikalen My Fair Lady, 
som har kallats den perfekta musikalen. 
Texten har ändrats en del mot vad vi 
är vana vid. Således har den ”spanska 
räven rev en annan räv” ändrats till ”all 
nederbörd förstörde körsbärsskörden” på 
genuin göteborgska.

Pocketresor anordnar en resa till Göte-
borg  lördag och söndag den 16 och 17 
februari 2008.
Preliminärt avgår buss från Täby kl 
08.30 med lunch c:a kl 12:00 och vi 
skall vara framme vid vårt hotell Elite 
Park Avenue Hotel kl 16.00. Middag 
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serveras kl 17.00 och föreställningen 
börjar 19.30. Förmiddagen dag två 
disponeras fritt. Utcheckning från hotel-
let sker kl 10.00 (bagagerum finns) och 
avresa från hotellet kl 13.00. I priset 
2.395:- ingår resa, 1 lunch, middag dag 
1 och 2 samt entrébiljett till föreställ-
ningen. Bindande anmälan till Bertil 
732 74 32 senast den 1:a december.

Sydafrika
Vår systerförening TibbleSeniorerna 
erbjuder oss att följa med till Sydafrika 
3-15 februari 2008. Resan går till Kap-
staden, vindistriktet Stellenbosch och till 
nationalparken Pilansberg. Från Kapsta-
den görs utflykter till Godahoppsudden 

och Robben Island, i Stellenbosch besöks 
ett antal vingårdar och i Pilansberg blir 
det safari.

Resan kostar 23.525:- , vilket inkluderar 
13 dagar i behagligt sensommarklimat, 
hotell fem nätter i Kapstaden, tre nätter i 
Stellenbosch och två nätter i Spilansberg, 
gemensamma utflykter och måltider. 
Resan arrangeras av Resebyrån Sydafri-
karesor, som också lovat att komma till 
en informationsträff för att berätta om 
praktiska ting. Närmare upplysningar 
och anmälan till resan görs till Birgitta 
Wittvången Lundh tel 756 10 28.

BW
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Badminton – rolig motion
Omväxlande hårda och lösa slag; forehand och backhand; höga, låga, korta och 

långa bollar; jubel, besvikelse, glädje och skratt. Fjäderbollarna går ständigt fram 
och tillbaka över näten på de banor som ett antal damer och herrar i mogen ålder 
varje tisdags- och fredagsförmiddag ockuperar i Badmintonhallen på Marknadsvä-
gen. Entusiasmen och glöden här är minst lika stor som på banorna bredvid där 
elitspelarna tränar.

Totalt är vi ett dussintal spelare som mer eller mindre regelbundet samlas klockan 
nio på tisdags- och fredagsmorgnar för att under två timmar få rolig och stimulerande 
motion med racket och fjäderboll. Vi spelar för det mesta dubbelmatcher i ett set 
och blandar då damer och herrar. Ambitionen att vinna är alltid stor, men en vinst 
glöms lika fort som en förlust. När ett set är klart formeras nya par för nästa match. 
Den individuella spelstyrkan varierar, men det betyder inte så mycket för det kan 
utjämnas såväl i parformeringen som i speluppläggningen. 

Jämfört med att själv tillsammans med en kamrat ha en kontraktstid har spelet 
i denna grupp en rad fördelar. Det finns alltid någon att spela med – även om det 
skulle vara helgdag på speldagen. Den som själv någon gång har förhinder behöver 
därför heller inte ha dåligt samvete. Det blir en ständig variation bland med- och 
motspelare. Dubbelspelet kan lätt varieras med singelspel. Dessutom blir det mycket 
billigare än vanligt kontraktspel. Vi betalar per termin för att spela två eller fyra tim-
mar i veckan, men det finns också möjlighet för den som vill spela mer sporadiskt 
att betala per gång. 

Efter två timmars intensivt bollande kopplar vi av med dusch och gemensam, billig 
långfika i hallens cafeteria. Eftersnack om spelet? Inte så mycket – samtalet kan ta 
vilken vändning som helst, men det blir alltid många skämt och glada skratt.

 
Nya spelare är alltid välkomna och brukar snabbt smälta in i gänget, men en viss 

tidigare erfarenhet av inomhusbadminton rekommenderas. Den som vill veta mer 
är välkommen att ringa Ingemar Nordansjö, 756 47 21, eller Gunnel Eriksson, 
510 501 70.

Ingemar Nordansjö

På nästa sida ser vi Gunnel Ericsson och Bengt Österdahl som fixerar fjäderbollen.
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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!

I SAMARBETE MED

Pris fr 4.595:-
Lanzarote 10/1-08 1 vecka inkl. boka tidigt rabatt. Ev. flygtillägg tillkommer.
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Täby kommun har en 
äldreombudsman 

sedan februari 200�

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
BRÖDBUTIK Gateau 630 09 60
DAGLIGVAROR, LIVSMEDEL SABIS 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
HERREKIPERING Grosshandlarn 732 50 44
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 Heminredning 756 77 65
  RUM 16 756 80 50
KONDITORI Mitt på innetorget 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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Torsdagsträffar
Träffarna sker numera på Servicehuset 

Ångaren (samlingssalen). Är du bilbu-
ren, behövs det parkeringstillstånd för 
att kunna parkera utefter muren utanför 
Ångaren. Ring mig isåfall kvällen före, 
så delar jag ut tillstånd vid ingången. 
Marianne Johansson 756 28 05.

Torsdagsträffarna sker i samarbete med 
Vuxenskolan.

Av höstens träffar återstår endast två, 
22/11 samt 6/12, men börjar igen tors-
dagen den 17 januari, då musikprofes-
sor Hans Åstrand berättar om Roman, 
Norman och Broman. Han har även 
tidigare varit hos oss och haft mycket 
trevliga musikprogram. För nästkom-
mande program se sidan 35.

TRÄFFAR

Månadsträffar
Träffarna blir som tidigare i Biblio-

tekshuset, Hörsalen, Attundafältet 14, 
plan 3. Vi börjar som vanligt kl 13.00.

Tisdagen den 2� november
”Skrytbygge som gick upp i rök” är 

titeln på ett föredrag som hålls av Len-
nart Persson. Han har tidigare gästat oss 
på en av våra månadsträffar, nämligen i 
november 2006. Den gången höll han 
ett mycket uppskattat föredrag om hun-
ner, goter, vandaler och övriga barbarer. 

Läs mera om årets träff på sidan 28. 
Claes Elfsberg som tidigare var tänkt 
för månadsträffen i november har varit 
tvungen att lämna återbud.

Tisdagen den 22 januari
Täbybon Runo Nessén, med intresse 

för Ost- och Sydasien och svensk officer 
med internationella uppdrag, ger oss 
en inblick i sina svenska och utländska 
intressen och verksamheter. Se också 
sidan 29. 

Tisdagen den �� februari - Årsmöte
Se nästa nummer av Medlemsbladet

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.

KuRIOSuM
Vid Jarlabankes första månadsträff 

nästa år den 22 januari (se sid 29 ) 
medverkar Runo Nessén. 

I hans bok Vinden från väst finns 
några sidor om Ostindiska kompa-
niet. Bl a nämns Henrik af Trolle, 
befälhavare på kompaniets första 
fartyg, vilket avseglade från Göteborg 
1732. 

Dennes sonsonsonsondotter Helle af 
Trolle är medlem i SPF Essingarna 
och vänmedlem i SPF Kungsholmen-
S:t Göran. 
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Jullunch onsdagen den 5 december
Äger rum på Kommunalhuskällaren. 

Klockan 14.30 börjar vi med glögg och 
tilltugg. Klockan 15.00 blir det jultallrik 
och småvarmt. Smör och bröd, öl och 
vatten ingår. Kaffe med hembakat serve-
ras som avslutning.

Väl Mött!
Allt detta till det facila priset av 150 

kronor som betalas på plats.
Anmälan senast den 28 november till 

Inge-Maren Behrendt telefon 732 45 91 
eller Lennart Linse telefon 758 98 80.

Starka drycker kan inhandlas till själv-
kostnadspris.

Adventskonsert - 2:a advent  
Söndagen den 9 december klockan 

14.30 samlas vi för en adventskonsert på 
Ångaren då kammarkören VOX Hu-
mana sjunger jul- och andra sånger på 
svenska, engelska och spanska..

Entre: 40 kronor

Varför äter vi gås?
Svensk uppslagsbok, 1951 års upplaga, svarar så här på frågan i rubriken.

Mårtensafton (mårtensmässa, mårtensgås)  den 10/11, dagen före mårtensdagen (i 
gamla almanackan  Mårten biskop, Martin av Tours, S:t Martin).  Det är mårtens-
dagen som är den ursprungliga festdagen (jfr julaftonens förhållande till juldagen) 
och att den 10/11 fått sitt namn  efter Martin Luther är sekundärt. S:t Martin var 
ett av katolska kyrkans mest firade helgon och att hans dag inföll strax efter skörden 
och vid tiden för höstslakten har gjort att mårtensfirandet dragit till sig en mängd 
folkseder. Festen kom i hela Västeuropa ända till Ungern och slaviska länder att anses 
som avslutning på det gamla arbetsåret och som vinterns början, då allt åkerarbete 
måste vara undangjort 

Höstslakten uppfattas i katolska länder som ett slags offer till S:t Martin som 
därmed hedras En festmåltid med färsk köttmat är då obligatorisk, varvid gåsen, 
”mårtensgås”, blivit den förnämsta festrätten. På svenska och norska kalenderstavar, 
som fått sin prägel av den medeltida helgonkalendern, utmärkes mårtensdagen med 
en gås. I de vinodlande trakterna av Frankrike och Tyskland skulle vinet vara färdigt 
vid mårtensdagen  (”S:t Martin förvandlar vatten till vin”), vilket var anledningen 
till att helgonet blev vinodlares och krogvärdars skyddspatron. Dryckesfester an-
ordnades för att prova det nya vinet vid mårtensmässa. I rehntrakterna ha därvid 
sjungits mårtensvisor, diktade av medeltidens vaganter till S:t Martins, vinets och 
framför allt gåsens pris.

Att äta stekt gås vid mårten brukades i äldre tid endast hos herrskap och borgare. 
Icke förrän emot mitten av 1800-talet har mårtensfirandet i större utsträckning 
börjat utbreda sig norr om Skåne.
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Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sina träffar 
under vintern/våren 2008, den 12 fe-
bruari, den 11 mars, den 8 april och den 
6 maj.
Träffarna äger som vanligt rum på 
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40. 
Vi börjar kl 17.00
Glas (3 st) torde medtagas.
Kostnad: ca 100 kr per gång
Tag gärna kontakt med antingen 
Anne-Marie Rosell, 758 20 82, eller 
Irene Andersson, 758 08 35, 
för närmare information.

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

Fransk Konversation
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskader-
vägen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30 
och börjar den 30 januari. Anmälan i 
förväg till Gunilla Thermænius, 756 03 
93

Litteraturcirkel I
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Tid: kl 14.00 – 16.00, 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.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Grupp I: kl 13.00, 6 december 2007, 
24 januari, 14 februari, 
13 mars och 17 april 2008.
Grupp II: kl 13.00, 13 december 2007, 
31 januari, 21 februari, 
27 mars och 24 april 2008.
Är Du intresserad ring och tala med 
Margareta Broberg, 732 03 83.

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

Vi vägrar att ha tråkigt!

Välj rätt kurs



2�



2�

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

Beställ vår katalog där ni finner alla våra resor
Julmässa på Kakslottet   17/11   440 kr
Shopping på Ullared   24/11   460 kr
Dagsutflykt Sigtuna - Skokloster - Bålsta   28/11   735 kr
Dagstur med julbord till Åland via Kapellskär 30/11 samt 7/12   795 kr    
Julmarknad på Hovstallet med kort Stockholmstur   1/12   350 kr
Julmarknad i Kalmar med glasbruk   1/12   Pris från 1795 kr
Julmarknad i Bremen   3-5/12 samt 7-9/12   Pris från 2690 kr
Nobel   9/12   650 kr
Dalajul på Långbergsgården i Tällberg   23-26/12   Pris från 4900 kr

www.ekmanbuss.se 08-15 95 75
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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 ��-2�   fredag ��-22   lör �2-22   sön o helg �2-2�  
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Jarladansarna
Att dansa är både nyttigt och roligt. Just 
nu dansar vi Round Dance och Line 
Dance. Välkomna att ha roligt och frisk-
vårda er på en gång. Plats finns för fler 
medlemmar. Ring för mer upplysning till 
Toto Granath, 756 42 97

Square Dance
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsby 
allé 72. Ring för vidare upplysningar till
Birgitta Larsson, 756 45 14
Per Jödahl, 756 23 25

Gymnastik
Gymnastiken börjar igen torsdagen den 
17 januari på Ångaren med två grupper 
som tidigare, klockan 8.00 samt 9.00. 
Tyvärr är bägge grupperna fyllda, men 
väntelista finns. Kontakta Marianne 
Johansson för ytterligare information: 
756 28 05.

Kom ihåg: ”Du sitter dig till sjukdom, 
men rör dig till hälsa.”

Promenader
Vi promenerar tillsammans med Tibble-
Seniorerna måndagar och onsdagar kl 
9.30 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

  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



2�

Ensamhet ökar risken för Alzheimers sjukdom
Professor Lars-Olof  Wahlund, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har 

sammanfattat stora studier från senare tid angående Alzheimers sjukdom. Det framgår 
tydligt att det finns samband mellan risken att insjukna och olika livsstilsfaktorer. 
Mest kända är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck och höga 
blodfetter. Även livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet och aktiviteter under fritiden 
kan ha samband för ett senare insjuknande i Alzheimers sjukdom. En studie har 
också visat risken med för mycket TV-tittande under medelåldern.

En nypublicerad studie från Chicago, där man på 800 personer från äldreboende 
undersökt sambandet mellan demens och emotionell isolering eller ”ensamhet”. 
Man ville studera om  upplevelsen av ensamhet eller total social ensamhet betydde 
något för utvecklingen av alzheimer. Det visade sig att 76 personer utvecklade klinisk 
alzheimersjukdom och risken var mer än dubbelt så stor för dem som vid undersök-
ningens början upplevde sig ensamma än dem som inte gjorde det.

Författarna till studien drar slutsatsen att upplevd ensamhet är associerad med 
ökad risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.

Ovanstående är saxat ur Läkartidningen nr 24-25 2007.

Bertil Wijk

BEVINGAT
FÖRBJUDEN FRUKT
Efter Bibelns berättelse om hur ormen lurade människan att äta av Kunskapens  träd. 
Tanken om det förbjudnas lockelse uttrycks i många ordspråk. T ex "Forbidden 
fruit is sweet" (engelskt 1300-tal) och "Förbjuden väg är ofta hårt sliten". I Bibelns 
Ordspråksbok 9:17 lockar dårskapen, förklädd till kvinna, den oförståndige: "Stulet 
vatten smakar gott, bröd i lönndom är läckert".

ÄPPLE
Ett äpple om dagen håller doktorn borta från magen, från ett engelskt ordspråk känt 
från 1600-talet: "An apple a day keeps the doctor away". Äpplet som hälsogarant 
återfinns inte i svenska ordspråk. I stället litade man till urgamla trolldoms- och 
medicinalväxter: "Tibast och vänderot står allt ont emot".

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag
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Månadsträff  27 november

 Skrytbygge som gick upp i rök
På Stockholms Stadsmuseum finns en gouache av Axel Fredrik Cederholm. Den visar 

rivningen av palatset Makalös efter branden 1825. Många hade hoppats att resterna skulle 
få stå kvar för framtiden som en romersk ruin överväxt med murgröna.

Delagardieska palatset, Makalös som det kallades i folkmun, var en gång, näst Slottet och 
Riddarhuset, huvudstadens förnämsta profana praktbyggnad. Riksmarsken Jakob de la Gardie 
och hans maka Ebba Brahe lät bygga det i Kungsträdgården där det stod färdigt 1642. Den 
unga stormakten Sverige visade sin makt och rikedom.

Palatset genomgick många öden och blev slutligen teaterlokal. Under Kungliga Dramatiska 
Teaterns föreställning på kvällen den 24 november 1825 kände sufflören röklukt. Föreställ-
ningen avbröts, publiken lämnade lokalen i god ordning och personalen försökte rädda vad 
som räddas kunde. Tre personer, två kvinnor och en man, omkom i lågorna.

Är Makalös svensk historias största skrytbygge? 182 år och 3 dagar efter branden ställer 
Lennart Persson den frågan på Jarlabankes månadsträff i bibliotekets hörsal. Han kommer 
att berätta om palatset och dess många öden.

Det är inte första gången Jarlabanke får besök av Lennart Persson. Förra hösten berättade 
han om hunner, goter och vandaler och varför Europas karta ser ut som den gör. Han är fil 
kand och folkhögskollärare och var under många år knuten till bl a Braheskolan-Visingsö. 
Numera är han pensionär.

Missa inte tiden, klockan 13 den 27 november i bibliotekets hörsal i Täby C.
Alve Borg

Lennart Persson
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Månadsträff  22 januari

Täbybo berättar kolonialhistoria
Historien om den månghundraåriga europeiska erövringseran inleddes när portugiserna 

besatte Ceuta 1415  och  när Vasco da Gama fann sjövägen till Indien 1498.  Europeerna 
började färdas österut.

Täbybon Runo Nesséns intresse för Ost-  och  Sydasien  började när han som  svensk officer 
ingick i den kommission som tillsattes för att övervaka stilleståndsavtalet efter Koreakriget. 
I den utplånade byn Panmunjom gick gränsen mellan Nord- och Sydkorea rakt genom den 
träbarack där Runo Nessén satt tillsammans med kolleger från Schweiz, Polen och Tjecko-
slovakien. Deras uppgift var att ta emot klagomål från bägge sidor, utreda incidenter och 
företa inspektionsresor

När Runo efter femton månader återvände hem fick han anställning i ett svenskt han-
delshus, Kjellbergs Successors. Företaget hade kontor i Japan där han efter ett par år blev 
placerad, och där han stannade åtta år. Han har också varit handelssekreterare i Australien, 
chef för Johnsons kontor i Singapore och Exportrådets regionchef för Asien.

Efter sin pensionering började Runo Nessén på heltid forska om europeernas roll i Asiens 
utveckling fram till andra världskriget.  Nyligen utkom hans bok Vinden  från  väst. Boken 
behandlar historien om europeernas möte med de största makterna: Ming- och  Qingdyna-
stierna i Kina, Tokugawa och Meji i Japan, mogulimperiet i Indien och de stora religionerna 
islam, hinduism och buddhism. Portugisernas sekel, Handelsbolagens tid och Imperiernas 
epok är huvudavdelningar i boken.

På Jarlabankes första månadsträff 2008 ger författaren en inblick i en  omvälvande utveck-
ling på gott och ont under 450 år av mänsklighetens historia.

Vi börjar klockan 13 i bibliotekets hörsal i Täby C.
Alve Borg
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00
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MANNEKäNGuPPVISNINGEN 
Den 10 oktober var det mannekänguppvisning på Täby Park Hotel för medlem-
marna i Jarlabanke och TibbleSeniorerna. Drygt 200 personer var där och applåde-
rade visningen av damkläder och herrkläder. Här är några bilder från den lyckade 
tillställningen som arrangerades av de två föreningarna.

Foto: Ulla Linse och Birger Fröberg.

Mary Hansson, TibbleSeniorerna och Birger Fröberg, Jarlabanke 
diskuterar årets höst- och vintermode.    
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Nobelpristagaren och gröten
- Cornflakes, shredded wheat, puffed rice, gröt eller välling  Sir?
- Gröt tack!
- Havre, ris, korn-  eller mannagryn Sir?
- Havre tack!
- Mjölk, grädde eller saftsås Sir?
- Mjölk tack!
- Standard, lättmjölk eller skummjölk Sir?
- Standard tack!
- Jersey, hereford eller korthorn Sir?
Den här dialogen vid frukostbordet hos familjen Onassis återges i  boken  Gröt 

från A till Ö som kom 1977. Författare är Sigurd Hansell, Sveriges allra första FN-
soldat. 29-årige Hansell var ende svensk i den FN-styrka som rekryterades 1948. 
Där var också en dansk, en norrman, en nyazeeländare och en kines. Resten var 
amerikaner. På journalfilmer jorden runt skakade soldat Hansell hand med FN:s 
generalsekreterare Trygve Lie vid avfärden från La Guardia. Den första placeringen 
blev Haifa, som följdes av Cypern. Han  tjänstgjorde också i Korea och Sudan där 
han senare anställdes av landets regering.1988 tilldelades FN-soldaterna, och därmed 
Sigurd Hansell, Nobels fredspris.

När Sigurd Hansell gick i pension i mitten på 1980-talet hade han under arton år 
varit avdelningsdirektör  vid Statistiska Centralbyrån. Han har också skrivit böcker 
i en rad ämnen.

Den 80-sidiga Gröt från A till Ö är en sakkunnig och samtidigt mycket rolig 
uppslagsbok med mer än två hundra sökord. Gröten står som spön i backen.

Första ordet är Arkeologisk gröt. I de danska torvmossarna har man funnit 2000 
år gamla lämningar av människor, så välbevarade att man till och med vet vad de 
åt. En man hade ätit gröt innan han förmodligen avrättades.

Bland barnsängsgröt, benmjölsgröt, blåbärsgröt, bovetegröt, brungröt och andra 
grötar på B hittar man Brittisk grötdebatt. Den ägde rum 1976 på tidningen Times 
insändarsida. Frågan var hur gröt skall ätas, sittande, stående eller gående omkring 
som på ett cocktailparty? Lady Aberdeen hävdade att det är skotsk sed att äta grö-
ten medan man  går omkring. Gröten skall vara saltad, inte sockrad som mjäkiga  
engelsmän äter den.

En annan insändare förklarade seden med att det förr var vanligt att man avled av 
en kniv i ryggen medan man åt. Därför var det säkrast att äta stående med ryggen 
mot en vägg.

  fortsättning på sidan 33

Månadens kåseri
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En major Fitzgerald ansåg att bruket att äta gröten stående stammade från den tid 

man hade hästen parkerad nedanför fönstret. Åt man stående nära fönstret kunde 
man snabbt hoppa ner på hästryggen och spränga iväg. Jag minns inte om den 
ständigt jagade engelske stråtrövaren Dick Turpin, som gick som TV-serie på den 
svartvita tiden, åt på det sättet. Det borde han ha gjort.

Under bokstaven D står dråsegröt, som jag aldrig har ätit och det är jag glad för. 
Det var en gröt på avfall från tröskningen, vanlig i missväxttider. Inte heller har jag 
ätit någon av grötarna på F, inte ens flyttgröt.

På  G finns inte mindre är tjugofem sökord. Bland annat gröpe, som mina morför-
äldrar utfodrade kalvarna med. Ett och annat grötrim har jag åstadkommit, men jag 
har aldrig gått grötlunken eller fått grötomslag. Nu har jag lärt mig att grötmyndig 
inte har med gröt att göra utan är en felöversättning av lågtyska grootmundig, som 
betyder stormyndig.

Mansikkamöllö skulle jag gärna vilja pröva, en finsk smultrongröt. Liksom talk-
kuna och tirri, ett par andra finska specialiteter.

Under K står givetvis kruska vars förträfflighet jag läste om i tidningen Frisksport 
i tonåren. Eftersom jag ville bli stor och stark åt jag mycket sådant. Så småningom 
insåg jag att man inte skall tro allt man läser.

Den som tycker att det ibland kan vara svårt att förstå och följa  recept bör inte 
ge sig på Romersk gröt. Det nittonhundra år gamla originalreceptet är skrivet på 
latin och finns i Vatikanbiblioteket.

Det roligaste i boken  står under bokstaven K. Det handlar om Knaust, Oscar F, 
den legendariske källarmästaren från Sundsvall, som ofta fick trolla fram vickningar 
hemma hos andra. En gång stod han framför ett skafferi där det bara fanns ett fat med 
kall gröt, lite mjöl, mjölk, smör, salt och peppar, en burk ärter och en slatt vin. Så här 
berättar han i sina memoarer. ”Jag skar fina tärningar av den hårda gröten, mjölade 
dem, tillsatte lite salt och peppar, brynte smöret och lade ner tärningarna i det så de 
blev aptitligt guldgula. Brände av hela härlighetern med vinet och slog slutligen en 
béchamelsås över. Ärterna fick ett uppkok och en klick smör. Sedan hojtade jag på 
de andra gossarna.  – Kom ut i köket gubbar ska ni få stuvad kalvbräss med ryska 
ärter! Den mest kräsne i sällskapet försäkrade att han aldrig ätit något så gott.”

Det finns en mängd ordspråk om gröt och näraliggande områden. Här är ett som 
verkar tillämpbart nu när försvaret skall spara mer pengar: ”Gott ha råg i ryggen så 
springer ryssen för dig.”  Kanske dags att gå in för parollen ”Svenska folk ät mera 
gröt”. Det står inte i boken  utan var grynfabrikanternas fältrop i mitten på förra 
seklet. Inget går upp mot en redig tallrik gröt. Gröt behåller kroppen sund, huvudet 
kallt, fötterna varma och gör män av järn, säger skottarna. De säger inget om vad 
gröten kan göra av en kvinna. En järnlady, kanske?

                                                                                              Alve Borg
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JARLAbAnKEKALEndERn
Datum Lokal Aktivitet

22/11
kl 14.00

Ångaren, samlingssalen
Eskadervägen 5

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

27/11 
kl 13.00 

Bibliotekshuset, Hörsalen 
Attundafältet 14, 3 tr 

Månadsträff. 
Lennart Persson berättar. Se sidan 28

2/12 Bussresa 
1:a advent, Strängnäs Domkyrka och Ulvhälls Herrgård 
Se sidan 12 

4/12 
kl 14.00 

Broby gård Väntjänstträff  

5/12 
kl 14.30 

Kommunalhuskällaren Jullunch 

6/12
kl 14.00

Ångaren, samlingssalen
Eskadervägen 5

Dr Bernt Blomquist: "Marindoktorn som blev barnlä-
kare i Täby".

9/12 
kl 14.30 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Adventskonsert 
Se sidan 21 

17/1 
kl 14.00 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Musikprofessor Hans Åstrand berättar om: 
Roman, Norman och Broman - tre svenska sekler! 

22/1 
kl 13.00 

Bibliotekshuset, Hörsalen 
Attundafältet 14, 3 tr 

Månadsträff. 
Täbybo berättar kolonialhistoria. Se sidan 29 

29/1 
kl 14.00 

Ångaren, samlingssalen
Eskadervägen 5 

Väntjänstträff  

30/1 
kl 11.00 

Polismuseet. 
Se sidan 12

31/1 
kl 14.00 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Ove Svensson berättar om Årstafrun och hennes dagbok. 

3-15/2 
Resa till Sydafrika. 
Se sidan 13

9-11/2 
Resa till Norrland. 
Se sidan 12

14/2 
kl 14.00 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Yrsa Stenius berättar om Jussi Björling. 

16-17/2 Resa till Göteborg.  Se sidan 12

19/2 
kl 13.00 

Bibliotekshuset, Hörsalen 
Attundafältet 14, 3 tr 

Årsmöte 

28/2 
kl 14.00 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Mikael Gilek från Östersjöstiftelsen visar bilder och 
berät-tar om Östersjöns miljösituation. 

13/3 
kl 14.00 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Chefen för Kungl Husgerådskammaren, Agneta Lund-
ström, berättar: “Uppdrag kungligt kulturarv”. 

18/3 
kl 14.15 

Allégården Väntjänstträff  
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