
�

Föreningen grundad 1975

Nr 4/09 Årg. 14                      MEDLEMSBLAD                         SEP-OKT

4



� �

När hjälpbehovet 
uppstår känns det 
tryggt att veta att 
kommunens hem-
tjänst kan erbjuda 
stöd och hjälp

Hemtjänsten i Täby kan erbjuda dig hjälp i hemmet, efter biståndsbeslut.
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 med följande indelning:

För att få hemtjänst kontakta kommunens äldre- och 
handikappenhet.  Tel 55 55 900

Ni kan känna Er trygga. Vi har lång erfarenhet och god kompetens.

Hemtjänst, Område 1:  

Centrum, Grindtorp, Näsbydal, Roslags Näsby, Ella Park, Ellagård, Skarpäng, 
Vallabrink, Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Kyrkbyn
Re-chef Kaarina Ahola, tel 5555 93 31

Hemtjänst,  Område 2:  

Eskaderv 1 och 3, Näsbypark, Lahäll, Norskogen, Näsbygård, Röhäll, Löttin-
gelund, Hägernäs, Viggbyholm, Gribbylund
Re-chef Charlotta Johansson, tel 5555 93 82
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Kära vänner i Jarlabanke
Hösten närmar sig och det är dags att göra 
en sammanfattning av sommaren. Vädermäs-
sigt har det varit mycket omväxlande med 
heta veckor följda av mycket blöta dagar. Jag 
hoppas alla har fått uppleva någon rekreation 
och kraftsamling under den ljusa tiden. Själv 
har jag färdats på olika sätt genom vårt land 
med tåg, båt, buss och bil. Från Norge, i 
höjd med 3-riksröset, i Sverige till Smygehuk 
i Skåne. Inte allt på en gång utan i lagom 
stora portioner.

Små omvälvande nyheter har i sommar bl.a. 
levererats av SvD under juli, där vi fått veta 
att en svältkost på 1800 kcal/dag ger oss 
längre liv och bättre hälsa. Det har visserli-
gen prövats på rhesusapor men åtminstone 
en 62-årig revisor i Stockholm har levt på 
denna diet i 10 år och mår alldeles utmärkt. 
(Rekommenderat kaloriintag 2200 för kvin-
nor och 2800 kcal för män). 
I Läkartidningen redovisas en australisk stu-
die där man under 12 månader behandlat
bukfetma med ett energiintag på 1500 kcal/
dag. En grupp fick äta extremt kolhydratfat-
tig kost och den andra normalt kolhydratin-
tag. Båda grupperna minskade kraftigt i vikt 
och lika mycket. Kolhydraterna spelade alltså 
ingen roll. Och så förstås små rubriker i alla 
tidningar: Pensionerna sänks nästa år.

Höstens månadsträffar inleds den 15 sep-
tember med sång och musik av vår välkände 
trubadur och skådespelare Pär Sörman och 
fortsätter den 20 oktober med höstmöte, då 
vi ska bestämma nästa års medlemsavgift. 
Efter förhandlingarna blir det ett föredrag 
om hur vi skall skydda oss för skador och 
olyckor.
Föreningens alla aktiviteter sätter i gång un-
der september och utöver dessa  kan närmast  
nämnas loppmarknaden på Täby Galopp 
den 5 september. Jarlabanke kommer att 

tillsammans med TibbleSeniorerna  visa upp 
oss och göra reklam för SPF och våra fören-
ingar. Kom gärna och besök oss! Glöm inte 
heller bort  Älvsjömässan ”ETT BRA LIV” 
9-11 september. Se närmare på annan plats i 
tidningen.

I medlemsblad nr 3 efterlyste vi synpunkter 
på vår verksamhet och frågade också om 
någon kunde berätta något om det tidigare 
Täby. Resultatet har tyvärr varit magert och 
vi konstaterar att våra medlemmar inte lider 
av skrivklåda. Vi ger dock inte upp hoppet. 
Kanske just Du har minnen, som kan vara av 
glädje för nyinflyttade. Stig Nohrlander, vår 
tidigare klubbmästare  kommer att utvidga 
sin ”musikaliska salong” som äger rum en 
måndag i månaden, med ett musikaliskt kafé 
också i vårt kansli. Mer om detta på annan 
plats i tidningen. I gamla Tibblehemmet, 
Biblioteksgången 5,  kommer kommunen 
att under senhösten inrätta ett Seniorcenter 
för bl.a. samvaro med tillgång till tidningar, 
kaffe, datorer etc. Vi återkommer till detta 
när vi fått mer information.
Vi behöver nya krafter i många av våra 
aktiviteter bl.a. hjälp med medlemsbladet. 
En aktivitet som vi verkligen saknar är en 
liten sångkör. Vi vet sedan tidigare att det 
finns många körsugna medlemmar, men vi 
har ingen körledare. Det behöver inte vara 
en musikdirektör eller kantor. Någon med 
vokal- eller instrumentvana räcker säkert. 
Det är roligt och trevligt att göra saker 
tillsammans. Hör av er och välkomna alla till 
höstens begivenheter.

Bertil Wijk
Ordförande

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2009
Årets höstmöte äger rum i Bibliotekets  hörsal, Attundafältet 14, plan 3, tisdagen 
den 20 oktober klockan 13.00. 

På dagordningen står beslut om årsavgiften för år 2010 vilket av årsmötet hän-
skjutits till höstmötet.  Handlingarna inför höstmötet finns tillgängliga på kansliet 
fr.o.m. tisdagen den 7 oktober. 

Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2010 är oförändrad med 210:- för ensamståen-
de  och 400:- för två sammanboende medlemmar samt 75 kronor för vänmedlem.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet. 

SE vår HEMSIdA HTTp://jArLAbAnKE.juST.nu



� �

Gudrun Wijk

Täby ska spara, liksom de flesta andra kommuner i Sverige. Bakgrunden är progno-
sen om kraftigt minskade skatteintäkter till följd av konjunkturläget. Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) har fått information om de förslag på nedskärningar och 
besparingsåtgärder, som ligger till grund för beslut i nämnden. Arbetsgrupper inom 
kommunen har presenterat dessa, efter att ha utrett vad man kan göra för att det ska 
bli så lindriga konsekvenser som möjligt.  

Här följer beskrivningar på förändringar och konsekvenser som också finns att läsa i 
den reviderade verksamhetsplanen för 2010-2012 på kommunens hemsida. Problem 
som förslaget eventuellt kan innebära för dem som utför tjänsterna eller för kommu-
nens administration, tas inte upp här, utan bara sådana som berör dem av oss som i 
kommunen kallas brukare det vill säga hjälptagare inom äldre- och handikappomsor-
gen.

Justering av omsorgstaxan nivå �
Förslaget innebär en höjning av timavgiften med 41 kronor eller maximalt 246 kro-
nor/månad för cirka 50 brukare som har hemtjänst.
Maxtaxan är en förutbestämd högsta avgift 1 712 kronor per månad, vilket innebär 
att brukaren redan efter sex timmar når upp till den summan. 
Konsekvenser
Förändringen berör enligt 2009 års siffror cirka 50 brukare, som får en avgiftshöjning 
med 41 kronor per timme eller som mest 246 kronor per månad. Om avgiftsfri hem-
tjänst tas bort, den som nu är två timmar för personer över 80 år, kan gruppen med 
insatser understigande sex timmar öka.

Avveckling av avgiftsfri hemtjänst
Förslaget innebär att den avgiftsfria hemtjänsten med förenklad biståndshandlägg-
ning avvecklas.
Konsekvenser
För den enskilde innebär förslaget att tjänsten upphör och det kan uppstå en kostnad 
för köp av motsvarande tjänst.(Staten har numera infört ett system med hushållsnära 
tjänster som kanske i vissa fall kan ersätta de två avgiftsfria timmarna.)

Strikt bedömning av behov av trygghetslarm
Förslaget innebär att behovet av trygghetslarm bedöms striktare än för närvarande 
framför allt för dem som är yngre än 80 år.

Nedskärningar-besparingsåtgärder som 
berör oss äldre i Täby.

Konsekvenser
Svårare att få trygghetslarm som trygghetsskapande insats. 

Översyn av regelverk för samhällsbetalda resor
Förslaget innebär att avgift tas ut för så kallade turbundna resor till dagverksamhet 
för de brukare som har färdtjänsttillstånd, samt översyn av regelverket för riksfärd-
tjänst.
Konsekvenser
För brukaren innebär förslaget ökade kostnader genom avgift på resor. 

Översyn av riktlinjer för korttidsvård inklusive köp av externa platser
Förslaget innebär ökad restriktivitet med köp av externa platser i korttidsvård, att 
boendeavgift tas ut av brukaren efter tre månader i korttidsvård och att upphandling 
med ramavtal genomförs.
Konsekvenser
För brukaren innebär förslaget att man inte behöver vänta längre än tre månader på 
att få plats på önskat boende. Boendeavgift innebär ökad kostnad för den enskilde 
om vistelsen överstiger tre månader.

Senareläggning av start för seniorcenter
Förslaget innebär att det tidigare planerade seniorcentret med driftstart 2010 inte 
startar under planeringsperiodan 2010-2012. 
(Det fanns diskussioner om ett seniorcenter i Täby kyrkby, dock har detta utifrån be-
sparingsplanerna lagts på is och idag vet kommunen inte när i tiden det kan komma 
att starta. Men det finns inget beslut om var i Täby det kan tänkas ligga, bara diskus-
sioner. Det seniorcentersom i alla fall startar hösten 2009, är beläget på Tibblehem-
met.)
Konsekvenser
Längre avstånd för brukare   

Omprövning av hemtjänstbeslut
Förslaget innebär att insats, (bistånd förf.anm) i särskilt boende föreslås för personer 
med  mycket omfattande omvårdnadsbehov. Behoven tillgodoses idag med hemtjänst 
i ordinärt boende.
Konsekvenser
För brukare innebär en flytt till särskilt boende större säkerhet och bättre omvård-
nad, men samtidigt viss begränsning av kvarboendeprincipen det vill säga valfriheten 
begränsas.

Vill du läsa hela den reviderade budget- och verksamhetsplanen för 2010-2012 och 
har tillgång till Internet kan du gå in på www.taby.se  Skriv sedan ”verksamhetsplan 
för 2010” som sökord.
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Information från förbund och distrikt
MÄSSAN ETT BRA LIV

Mässan ETT BRA LIV pågår i Älvsjö den 9-11 september. Mässan är den nya mö-
tesplatsen för äldre, personer med funktionsnedsättning, anhöriga samt yrkesgrupper, 
som arbetar inom dessa områden. Under tre dagar har vi möjlighet att gå runt bland 
utställarna och inhämta värdefull information samt att delta i en mängd seminarier.

Du bjuds på ett gediget seminarieprogram som handlar om hur vi ska må bra och 
öka livskvaliteten samt debatter om fysisk träning, läkemedel, mat och boende. 
Karolinska Institutet, Hjälpmedelsinstitutet, sjukgymnaster och representanter från 
myndigheter och företag finns på plats i mässhallen. Den 10 september deltar SPF 
i seminariet ”Visst vågar jag bli gammal - men får jag ett tryggt boende?”. Äldremi-
nister Maria Larsson, Barbro Westerholm, ordförande i Boendeutredningen, Anders 
Nordstrand, vd Micasa m fl kommer att hålla anföranden och debattera.

Öppet onsdag och torsdag kl 09.00-17.00, fredag kl 09.00-15.00. Fri entré. Detalje-
rat program kommer att finnas på Stockholmsdistriktets hemsida www.spfpension.
se/stockholmsdistriktet

STIFTELSEN ÄLDRECENTRUM INFORMERAR

Samhället och de äldre
Föreläsningsserien i samarbete med Äldrecentrum, SPF, PRO, SPRF, SV och ABF 
fortsätter i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré 20 kr för SPF-melemmar 
(visa medlemskort).

Design för modernt äldreliv
Den 15 september kl 13.30-15.00. Britt Östlund, docent vid Lunds universitet, 
föreläser om livserfarenhet och förväntingar bortom myterna om katastrofen med ett 
åldrande samhälle.

Att drabbas av demens
Den 28 oktober kl 13.30-15.00, Wilhelmina Hoffman, geriatriker och föreståndare 
för Svenskt demenscentrum, föreläser om tidiga demenssymtom, olika demenssjuk-
domar, forskning och aktuell behandling.

”NÄR DET TROTS ALLT HÄNDER…

Vad bör man tänka på och hur kan begravningsbyrån även vara en resurs mitt i livet? 
Det finns många frågor om arv, testamente, bouppteckning mm. Representanter från 
Ignis och Alfa Begravningsbyråer ger värdefull information om familjejuridik och 
begravningar. 

Fri entré men anmälan är obligatorisk. Ring distriktskansliet, tel 720 77 30 eller sänd 
e-post till spfstockholm@telia.com
  
TRÄFFPUNKT SPF

Boulebar
Stockholmsdistriktets populära mötesplats Boulebar på Surbrunnsgatan 46 (hörnet 
Sveavägen) fortsätter verksamheten i höst med början den 23 september. Boulebaren 
är öppen onsdagar kl 11.00-13.00 där alla SPFare är välkomna att spela boule på de 
fina banorna eller att bara sitta ner en stund. Banorna bokas hos distriktskansliet 720 
77 30. På Boulebar finns möjlighet att köpa kaffe och lunch.

Café Opera
Stockholmsdistriktet inbjuder till ny mötesplats i city. Välkommen till Café Opera 
tisdagar 29 september, 27 oktober och 24 november. Mellan kl 15.00-18.00 är det 
öppet hus och vi bjuds på någon underhållning. Entré 50 kr/person och då ingår ett 
glas vin (alternativ finns). Ingen föranmälan och betalning sker i entrén.

Musikcafé
Nu i höst startar vi en ny aktivitet inom Jarlabanke. Vi kallar det Musikcafé. En gång 
i månaden skall Du kunna gå och dricka en kopp kaffe och lyssna till grammofon-
musik, som Du kanske gjorde i Din ungdom, tillsammans med en kär vän.

Första gången blir tisdagen den 13 oktober kl 14.00 till 15.00 på kansliet på Eskader-
vägen 40. Du får en kopp kaffe/te (med påfyllning) med dopp, och Du träffar goda 
Jarlabanke-vänner runt kaffebordet, och Du får lyssna till populärmusik från 1920-
talet. Det blir t ex Ernst Rolf och Fridolf Rudin och en ung Sven-Olof Sandberg.

Ingen föranmälan. Kom bara! Det hela kostar 20 kr, varav 10 kr är lokalhyra till Jarla-
banke och 10 kr är kostnad för kaffe med dopp. Musiken får Du utan kostnad. Du 
får bidra med god stämning. 

Nästa gång blir tisdagen den 10 november kl 14.00 till 15.00 på kansliet. Då blir det 
30-talsmusik. Sista gången på hösten blir tisdagen den 8 december kl 14.00 till 15.00 
på kansliet. Den gången blir det 50-talsmusik.

Har Du några frågor så ring Stig Nohrlander på 7583682.  
Välkomna!
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TrÄFFAr

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 i så fall kvällen före, 
så delar jag ut tillstånd vid ingången. 
Marianne Johansson 756 28 05. Tors-
dagsträffarna sker i samarbete med 
Vuxenskolan. 
OBS! Alla pensionärer är välkomna, du 
behöver inte vara medlem i Jarlabanke. 
Träffarna inleds alltid med kaffe och 
dopp kl 14.00 följt av någon program-
punkt. Kostnaden är numera 40 kronor 
vare sig du är medlem eller ej. Första 
träffen blir torsdagen den 10 september 
med ett program av Birgitta Lerjeryd, 
som berättar och visar bilder om He-
debyborna. För kommande program se 
Jarlabankekalendern på sidan 31.
Ansvarig: Marianne Johansson,
756 28 05.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för boende på 
servicehusen samt för funktionshindrade 
medlemmar med följeslagare.Uppgift om 
datum och plats finner du i Jarlabanke-
kalendern på sidan 31. Ansvarig är An-
nagreta Hansson, 758 07 31.

Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare i 
Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby cen-
trum. Vi börjar som vanligt kl 13.00. 
Kaffe och kaka 40:-

Tisdagen den 15 september
Ledamoten av Svenska Visakademien 
Pär Sörman gästar oss åter och bjuder 
på sång till eget ackompanjemang. Se 
vidare på sidan 15.

Tisdagen den  20 oktober
Höstmöte. Årsmötet i februari ålade oss 
att vid höstmötet bestämma om nästa 
års medlemsavgift. Blir det höjning eller 
inte? Efter förhandlingarna berättar Erik 
Gustafsson från Civilförsvarsförbundet 
över temat "Säkrare Seniorer". Han skall 
lära oss "säkerhet till vardags och vid 
kris". Se sidan 21

Tisdagen den 24 november
Vår välkände berättare Bertel Thombé 
kommer åter för att visa bilder och tala 
om Brasilien och Amazonas.

Gåsmiddag
Tisdagen den 10 november blir det 
traditionsenligt Gåsmiddag på Lindhol-
mens gård tillsammans med TibbleSe-
niorerna.  Se särskild inbjudan sidan 23.

Värdering av dina frimärken
Vår medlem Arne Forssén höll i april ett 
uppskattat föredrag om frimärkssam-
lande för oss. Arne har lovat ställa upp 
på ett möte i höst för enkel värdering av 
din (eller kanske anhörigas) frimärks-
samling. Du är välkommen att ta med 
frimärken, gamla brev eller vykort (om 
det är mycket – ett urval) som du vill ha 
värderade. Mötet äger rum tisdagen 8 
september kl 14.00 i Ångarens samlings-
sal, Eskadervägen 5. 

BEVINGAT

KRUX
Det var ett krux! Det var ett hinder, en svårighet. Från latinets crux, i betydelsen kors, hinder, 
plåga. Före boktryckarkonsten, då böckerna skrevs för hand och kopierades för hand, kunde 
det hända att avskrivarna kom till ett för dem obegripligt ställe i texten. Då satte de ett kors 
i marginalen för att markera, att här fanns ett hinder, som senare måste avlägsnas.

SARDONISK
Sardoniskt leende, hånfullt och krampaktigt leende. Uttrycket  finns redan hos den grekiske 
skalden Homeros (700-talet f.Kr.) och anses syfta på en giftig växt från Sardinien, som fram-
kallar krampaktig uppdragning av mungiporna hos den som åt av växten.

    Från Marianne Johansson
   Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag 
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rESOr OCH AKTIvITETEr

Penningby Slott
Nu på onsdag den 2 september börjar 
vi höstsäsongen med besöket på Pen-
ningby Slott och Vira Bruk. 
--- VI HAR NÅGRA PLATSER KVAR 
så ring bums om Du vill åka med! ---
Start vid Ångaren, Näsby Park kl. 10,00    
Kostnad 275kr.   Hemkomst c:a 16,00.
Penningby Slott tillhör vårt lands äldsta 
profana byggnader. Det nuvarande sten-
huset började uppföras någon gång efter 
1466 då en äldre bebyggelse förstördes. 
I mitten av 1500-talet kompletterades 
byggnaden med två försvarstorn. 1673 
inleddes ombyggnaden till slott som 
stod färdigt i början av 1730-talet. De 
båda källarvåningarna bevarar dock den 
ursprungliga medeltida karaktären som 
bl.a. inrymmer en väldig brunn som 
alltjämt är fullt fungerande. 
Anmälan, som är bindande, till Monica 
Forssén 758 68 22 eller Gunnar Gillberg 
511 714 75 

Bellmanhuset och Sällskapet Par 
Bricoles stamhus, Urvädersgränd 3. 
tisdagen den 6 oktober kl 13.30
En Lekare underhåller och en ciceron 
berättar om Bellman, huset och 1700-
talet.
Kostnad för visning och underhållning 
är 125 kr och för måltiden bestående 
av: Delikatess-sandwich, vitt vin med 
påfyllning, kaffe och kaka 175 kr. 
Summa kr 300:-.  
Urvädersgränd är en tvärgata till Götga-
tan, den andra till vänster från Slussen 
räknat.

Om Du så önskar kan vi mötas i övre 
vänthallen på Östra station kl 12,00 för 
gemensam färd till Bellmanhuset. Med-
dela bara, så vi vet!

Anmälan, som är bindande, skall göras 
senast 22 september genom inbetalning 
av 300 kr till Jarlabankes Pg 848534-4.  
Ange resmål, namn, adress och telefon-
nummer  till Monica Forssén 758 68 22 
eller Gunnar Gillberg 511 714 75  

2009-11-03  Drömmen om Serengeti.  
Film och bildspel hos Anders Hanser 
Kommendörsgatan 28
Den afrikanska Nationalparken Sereng-
eti, som omfattar hela 14 % av Tanzanias 
totala yta, har avsatts för att bevara djur- 

och naturlivet. Nationalparken är unik 
och ingår i Unescos Världsarv.
Vi får ta del av Anders Hanser´s under-
bara bildspel om Serengeti tisdagen den 
3/11 kl 11,00. Adress  Kommendörsga-
tan 28.  Kostnad 160 kr inkl ett glas vin. 

Anmälan, som är bindande, skall göras 
senast 23 oktober genom inbetalning 
av 160 kr till Jarlabankes Pg 848534-4.  
Ange resmål, namn, adress och telefon-
nummer till Monica Forssén 758 68 22 
eller Gunnar Gillberg 511 714 75     

2009-11-29 Adventsresa med högmäs-
sa i S:t Ragnhilds kyrka i Södertälje.                                 
Resan startar vid Ångaren söndagen 
den 29 november kl 09.10 för färd via 
Grindtorp och Täby C till S:t Ragnhilds 
kyrka. Efter högmässan besöker vi jul-
marknaden på Torekällberget och reser 
sedan vidare till Saltskogs gård där vi får 
en guidad visning av gården före avnju-
tandet av det dignande julbordet.

Anmälan, som är bindande, skall göras 
senast 13 november genom inbetalning 
av 650 kr till Jarlabankes Pg 848534-4.  
Ange resmål, namn, adress och telefon-
nummer till Monica Forssén 758 68 22 
eller Gunnar Gillberg 511 714 75     

2009-12-08 Besök på Musikmuseet  
Sibyllegatan 2 (intill Dramaten).
Vi får uppleva musik i en inspirerande 
miljö med början på 1600-talskrogen, 
fortsätter med hovkapellet, dansbanornas 
dragspelsmusik, jazzkapell till 70-talets 
ABBA. Vi får även ta del av den nyöpp-
nade: ”Trumma! Livets rytm”.  Trum-

mans kraft är enorm. Vad är det som gör 
att vi påverkas och fascineras så?  I ut-
ställningen visas många trummor i olika 
sammanhang; bl.a. en samisk nåjdtrum-
ma, karnevalstrummor från Uruguay 
och Brasilien, talande trummor, magiska 
trummor, ett trumbord från 1920-talet 
och mycket mer. Vi får titta, lyssna och 
prova själva! 

Anmälan, som är bindande, skall göras 
senast 27 november genom inbetalning 
av 60 kr till Jarlabankes Pg 848534-4.  
Ange resmål, namn, adress och telefon-
nummer  till Monica Forssén758 68 22 
eller Gunnar Gillberg 511 714 75     

Drive in loppis på 
Täby Galopp
Hela sommaren finns bakluckeloppis 
på Täby Galopp lördag och söndag.

Lördagen den 5 september kommer 
Jarlabanke och TibbleSeniorerna att 
finnas på plats för att tala om att vi 
finns och försöka värva medlemmar. 

Har du något att sälja får du ha med 
bil eller bord för dina prylar. Ingen 
föranmälan för försäljningsplats men 
du måste vara där mellan kl 10.00-
12.00 och betala 130:-.  

Kl 12.00-16.00 pågår loppisförsälj-
ningen utan inträde. Skynda att fynda 
eller bara titta på folklivet.
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PORTRÄTTFOTOGRAFERING!

Har Du nyligen varit hos fotografen och tagit 
bilder av Dig, som Du sedan skickat till barn 
och barnbarn?
    Inte?
   Då är Du inte ensam. Kanske barn eller 
barnbarn har tagit några bilder av Dig och se-
dan skrivit ut dem med datorns hjälp på en 
skrivare. Dessa bilder brukar inte bli särskilt 
bra. Man har ofta ingen bra belysning och 
man är inte van vid att ta porträttbilder, vilket 
kräver viss erfarenhet.
   Nu får Du möjlighet att under trivsamma 
former till en liten penning bli förevigad i den 
lilla ateljé, som vi inom Digitalkameragrup-
pen i Jarlabanke tillfälligtvis bygger upp på 
Kansliet på Eskadervägen 40 fredagen den 9 
oktober.  
   Kom till oss när som helst mellan 09.00 
och 12.00, och kom och sätt Dig vi kaffebor-
det och prata med vännerna inom Jarlabanke 
medan Du väntar på att det blir Din tur. Du 
behöver inte anmäla Dig utan Du kan kom-
ma direkt.
   Sedan tar vi ett antal bilder på Dig och för 
över dem på en CD-skiva, som Du får med 
Dig hem. Denna skiva kan Du lämna till barn 
eller barnbarn eller annan datorkunnig per-
son, som sedan kan skriva ut bilder till Dig, 
eller så kan Du gå till Fuji Foto Center i Täby 
Centrum vid Stortorget i gamla delen med 
CD-skivan och be dem göra en fin bild i den 
storlek Du vill ha.
   Som exempel kan nämnas, att en bild 10X15 
cm kostar ca 10 kr, 15X21 kostar ca 50 kr och 
20X30 ca 80 kr. Den sistnämnda är stor som 
en A4-sida! Allt detta får Du för 30 kr. Lo-
kalen kostar 10 kr till Jarlabanke, kaffe med 
dopp kostar 10 kr och CD-skivan kostar 10 
kr med bilderna på.    
   Vill Du veta mera innan Du kommer till 
kansliet den 9 oktober så ring till Stig Nohr-
lander på 7583682.

Månadsträff tisdagen den 15 september

Skådespelare, sångare, multimusikant, dansare
Ledamoten av Svenska Visakademien Pär Sörman sjunger och berättar till gitarr, 
concertina och munspel. Men hans allra första instrument var banjo. Sin karriär 
inledde han inte  med den svenska, utan med den amerikanska folkmusiken. Då 
var banjo ett måste och han sjöng på engelska. På den irländska västkusten gjorde 
han bekantskap med concertinan.

Efter scenutbildning var han under många år knuten till olika teatrar:  Stockholms 
Stadsteater,  Svenska Riksteatern, Kronobergsteatern. Han har medverkat i Ingmar 
Bergmans TV-uppsättning av Trollflöjten.

Pär Sörman har en rad poeter på sin repertoar. Dan Andersson, Nils Ferlin, Evert 
Taube och andra. År 2002 fick han Nils Ferlin-Sällskapets Trubadurpris.  Året därpå 
fick han Dan Andersson-priset. Han har även fått Lille Bror Söderlundh-Sällskapets 
pris. Han har belönats med stipendier från Visans Vänner och från Sällskapet Astri 
& Evert Taubes Vänner.

Under trettiofem år av scenisk verksamhet har han fått många fina recensioner. 
”Pär Sörman är en märklig skådespelare”, skrev Anette Kullenberg i Aftonbladet.  

En av de mest översvallande recentio-
nerna har Jan-Olov Schröder på Nya 
Ludvika Tidning svarat för: ”Under brät-
tena på slokhatten på den som kunde 
varit Dan Andersson själv, döljer sig den 
mest specielle av alla som givit sig på den 
svåra konsten att tolka Dan Andersson. 
Frågan är om Pär Sörman inte rent av är 
den bäste.”  ”I don´t understand a word 
of Swedish, but I really appreciated his 
act” skrev recensenten i The Daily Press 
i Minnesota om Pär Sörman under en 
av hans turnéer i svenskbygderna i USA.
Tisdagen den 15 september klockan 13 
kommer Pär Sörman till Jarlabankes 
månadsträff i bibliotekets hörsal i Täby 
centrum.

Alve Borg
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- ett lokalt centrum 

3 timmars fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan

APOTEK Apoteket Skeppet                                                      <www.apoteket.se> 0771-450 450
BANK SEB                                                                                             <www.seb.se> 0771-62 10 00

Svenska Handelsbanken   <www.handelsbanken.se/nasby_park> 08-544 431 80
BARNHÄLSAN Barnhälsan Täby BVC Näsby Park         <www.barnhalsantaby.nu> 08-756 05 91
BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek                                                         <www.taby.se> 08-555 587 34
BILAR  Bilfirma Mikael Mattinson AB                         <www.bilfirmamm.se> 08-792 50 22
BLOMMOR Näsby Parks Blomsterhandel         <www.nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21
BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel         <www.nasbyparksbokhandel.uis.se> 08-756 36 30
BRÖD, KONDITORI Gateau                                                                                <www.gateau.se> 08-630 09 60
CAFÉ OCH SUSHI Eskader Café & Sushi                            <www.restaurangeskader.se> 08-630 09 86
FASTIGHETSMÄKLARE Fastighetsbyrån Britt-Marie Koch                    <www.bmkoch.com> 08-756 23 43

Kerstin Nordström Fastighets KB      <www.kerstinnordstrom.se> 08-756 30 32
  Skandia Mäklarna AB Täby         <www.skandiamaklarna.se/taby> 08-756 20 15
FRISÖR Theo Klippet 08-756 35 22

På Håret 08-756 33 20
HÄLSA nature LIVETS APOTEK                               <www.naturebutiken.se> 08-756 01 40
INREDNING, PRESENTER Pija´s Heminredning & Presenter                                 <www.pijas.se> 08-756 77 65
  Rum 16                                                                                 <www.rum16.se> 08-756 80 50
KLÄDER  BK Herr                                                                                <www.bkherr.se> 08-732 50 44

Arctic Kid 070-614 12 34
ZanZara outlet DAM 08-662 66 22

KONST  Konstnär Kerstin Engvall                                       <www.kerstinart.se> 08-732 75 77
LIVSMEDEL SABIS                                                                                      <www.sabis.se> 08-544 43 170
LÄKARE  Näsby Parks Husläkarmottagning         <www.nasbyparkshlm.se> 08-544 40 920
MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskolan                                                     <www.ntm.se> 08-732 00 59
PARKINSONBOENDE Näsbyparks Parkinsonboende                                         <www.hsb.se> 08-544 436 45
PRESSBYRÅN Pressbyrån Näsby Park                                        <www.pressbyran.se> 08-756 43 25
RESTAURANG Restaurang Eskader                              <www.restaurangeskader.se> 08-630 09 86

Restaurang Felice 08-732 75 70
RÖDA KORSET Kupan Röda Korset                                          <www.redcross-taby.se> 08-756 20 60
SJUKGYMN., FRISKVÅRD Eva Mårder 08-756 54 47

Ny Fysic Center                                                      <www.nyfysic.sk-2.se> 08-756 41 35
SKOMAKERI,NYCKELSERV. Näsby Parks Skomakeri & Nyckelservice 08-756 89 92
TANDLÄKARE Christina Lindgren, Margaretha Barholm 08-756 38 80

Joanna Radberger 08-768 52 48
Marianne Hogstrand 08-756 43 73

TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner                  <www.johansenradiotv.se> 08-756 64 90
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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

Öppettider Måndag – Torsdag 9-17, fredag 9-16
www.gravvard.se

Gravstenar 
i egen verkstad, 
stor utställning.

Textkomplettering, 
omförgyllning och 
rengöring.

Bergtorpsvägen 45, 183 64  Täby   Tel: 756 12 51

KurSEr/CIrKLAr

Fransk konversation  
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskadervä-
gen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30. Höst-
terminen börjar onsdagen den 23 september. 
Anmälan i förväg till Gunilla Thermaenius, 
756 03 93.

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Vi fortsät-
ter höstterminen tisdagen den 22 september 
och tisdagen den 27 oktober kl 14.00-16.00. 
För information ring Maidi Lingheim, 792 
40 12 eller Inge-Maren Behrendt, 732 45 
91.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg. Lokal: Kansliet, 
Eskadervägen 40.  
Hösten 2009  träffas vi kl 13.00 torsdagen 
den 24 september, torsdagen den 15 oktober, 
torsdagen den 12 november och torsdagen 
den 10 december.
Är du intresserad ring Margareta Broberg, 
732 03 83

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Under hösten äger träffar rum måndagar kl 
19.00-20.30 följande dagar:
14 september: Anne-Marie Öhman presen-
terar Wienerklassiker
19 oktober: Gunnar Lindbergs Minne, 
Önskeprogram LP-skivor (även enklare 
förtäring)
16 november: Johannes Brahms
14 december: Stig Nohrlander presenterar 
Wilhelm Stenhammars 1.a pianokonsert, in-
spelning med Iréne Mannheimer som solist.

För information kontakta Stig Nohrlander, 
ring 7583682 eller maila stig@nohrlan-

der@com. Titta också på vår hemsida vår 
hemsida, http://jarlabanke.just.nu, länken 
Musikalisk salong.

Vinprovning I
Denna grupp fortsätter sina träffar under 
hösten 2009. Träffarna äger som vanligt rum 
på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40 med 
start tisdagen den 22 september och fortsät-
ter tisdagen den 20 oktober, tisdagen den 17 
november och tisdagen den 1 december. Vi 
träffas kl 17.00. 
Glas (3 st) torde medtagas. Kostnad ca 100 
kr per gång. Har ni några frågor, ta då kon-
takt med antingen Anne-Marie Rosell, 758 
20 82 eller Irene Andersson, 758 08 35.

Vinprovning II
Vi fortsätter med den populära vinprovning-
en även under höstterminen i Jarlabankes 
lokal, Eskadervägen 40 med start torsdagen 
den �� september kl ��.�0. Teman med 
druvor och länder planeras även framdeles. 
Närmare information kommer att meddelas 
dem som deltagit och önskar fortsätta samt 
dem som anmält intresse.
Kontaktperson Arne Forssén, 758 68 22.
    
Tävlingsbridge  
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5. Måndagar 
kl 13.00. 
Kontakta Monica Palme, 756 80 41. 
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. 
Höstterminen börjar den 2 september 2009 
kl 12.30. 
Kontakta Magnus Waller 758 55 83.  
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FrISKvård
  Respektive ledare informerar om och tar emot deltagaravgifter i förekommande fall

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 samma gång. Plats finns för 
fler.  Ring Toto Granath, 756 42 97.

Squaredansarna
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsby 
allé 72. För upplysningar ring till Bir-
gitta Larsson, 756 45 14 eller Per Jödahl 
756 23 25.

Gymnastik
Gymnastiken börjar igen torsdagen den 
3 september med en grupp kl 08.00 
och en kl 09.00. Är du intresserad ring 
Marianne Johansson 756 28 05. 
(Ett gott skratt är bra för hälsan, det är 
jag glad för!!/M-e)

Stavgång
I samarbete med TibbleSeniorerna har 
vi stavgång vid Ensta krog bakom Täby 
Park Hotell, fredagar kl 10.00.
För mer information ring Barbro Bjerlöv 
732 75 88.

Hjärt-Lungräddning
Vill du gå en kurs i Hjärt-Lungräddning 
och luftvägsstopp (HLR)? Att kunna 
Hjärt-Lungräddning och hur man gör 
vid luftvägsstopp (när någon sätter något 
i halsen) är oerhört viktigt. Man vet ald-
rig när kunskapen behövs. När ett hjärt-
stopp inträffar är det alldeles nödvändigt 
att det finns någon i närheten som kan 

HLR. Det kan vara skillnaden mellan liv 
och död.
Inom Jarlabanke ordnar vi kurser 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. Kursen hålls på Jarlabankes kansli 
Eskadervägen 40.
För intresseanmälan kontakta Torbjörn 
Huss 758 79 59, eller e-post 
torbjorn.huss@telia.com

Jarlabanke golfare
Spelprogram: Se vår webbsida http://jar-
labanke.just.nu 
eller ring Per Jödahl 756 23 25.

Boule
Tala med Marianne Bull-Simonsen 
756 39 38 

Badminton
Tisdagar och fredagar kl 9-11 i Badmin-
tonhallen. Nya deltagare är välkomna! 
För information kontakta Ingemar 
Nordansjö, 756 47 21 eller Birgitta 
Groschopp, 768 60 64.

Tisdagen den 20 oktober – höstmöte och kurs

Envar sin egen olycksfågel
Vi 65-plussare utgör 17 procent av Sveriges befolkning. Men vi svarar för två 
tredjedelar av alla dödsolyckor i landet.  Och hälften av dem som vårdas på sjuk-
hus till följd av olyckor är 65 år eller äldre.

   Det skulle inte behöva vara riktigt så illa om vi, en del av oss, ibland tänkte efter 
före. Vad kan vi, var och en, göra för att minska olycksfallsrisken?  Efter höstmö-
tesförhandlingarna i bibliotekets hörsal den 20 oktober blir det en liten kurs, en 
knapp timme lång. Under devisen ”säkrare seniorer” kommer Erik Gustafsson att 
lära ut ”små enkla tips och tricks”.

   Han vet vad han talar om. Han är bl a utbildad skyddsingenjör och har under 
trettio år arbetat inom industrin med riskbedömningar för att förebygga olyckor.

   Erik Gustafsson är nu knuten till Civilförsvarsförbundet, som har ett stort 
antal utbildningar för att höja riskmedvetandet hos folk, från 6-årsgrupper till 
pensionärer. Det är säkerheten till vardags och i kris det handlar om. Människans 
psykiska och fysiska grundbehov för överlevnad är utgångspunkten för kurs.

   Klockan 13 börjar höstmötet i bibliotekets hörsal i Täby centrum. En 
halvtimme senare får vi lyssna till Erik Gustafsson.

Alve Borg

Erik Gustafsson
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Vi var 11 medlemmar från Jarlabanke 
som fick stifta bekantskap med Göta 
kanal och dess slussar lördagen den 25 
juli. Efter en bussfärd ankom vi och ett 
antal andra resenärer med arrangören 
Sällskapsresor till Borensberg där vi gick 
ombord på båten Wasa Lejon.

Göta kanal som påbörjades för nästan 
200 år sedan och färdigställdes 1832 är 
190 km lång, varav 87 km grävdes för 
hand av 58.000 svenska soldater (där-
jämte bl.a en del ryska krigsfångar fick vi 
reda på under turen). Kanalen sträcker 
sig från Mem vid Östersjön till Sjötorp 
vid Vänern. Kanalen har en högsta höjd 
av 92 meter över havsytan och innehåller 
bl.a 58 slussar.

Det avsnitt av Göta kanal som vi fick 
följa med på löper från sjön Boren öster-
ut till Bergs slussar ovanför sjön Roxen. 
Vi passerade inte mindre än 9 slussar, 
några av dem handdrivna på så sätt att 
personal gick runt, runt och på gam-
meldags vis sköt en hävstång framför sig, 
som via en kuggstång öppnade slusspor-
ten. Vi passerade även två akvedukter, 
dvs. kanalövergångar ovanför landsvägar.

Vädret var strålande, vår grupp hade för-
månen att få sittplatser utmed relingen 
på akterdäck. Mat och arrangemang var 
lyckade, vi hade som helhet en trevlig 
och lärorik båtutflykt.

Slussning på Göta Kanal med Jarlabanke

Jarlabankes reseansvariga Gunnar och Monica 
vid lunchen på akterdäck 

Bergs slussar ovanför sjön Roxen

Utflyktsbåten Wasa Lejon

Arne Forssén

Välkommen till gåsablot på Lindholmen!
Tisdagen den 10 november äter Jarlabankare och TibbleSeniorer tillsammans 
traditionell gåsmiddag på gamla fina Lindholmens Gård. Abonnerad buss avgår
från Ångaren kl.16 och från Täby Centrum 16.10. Hemfärden är beräknad 
till 21.00. Kalaset kostar liksom förra året 550 kronor. Då ingår bussresa, 
välkomstdrink, svartsoppa (eller grönsakssoppa), nystekt gås med tillbehör, 
äppelkaka med vaniljsås samt kaffe. Andra drycker till självkostnadspris.

Anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast 31 oktober till Inge-Maren 
Behrendt 08-732 45 91 eller Lennart Linse 08-758 98 80. Meddela om du vill 
stiga på vid Ångaren, Täby Centrum, hållplatserna Grindtorp södra, Grindtorp 
norra eller Gribbylund södra. Avgiften betalas till Jarlabankes pg 848534-4 senast 
31 oktober.

Festlokal i historisk miljö
God mat och trevligt bemötande i historisk miljö gör att vi år efter år gärna 
återkommer till Lindholmen. Gården ligger på den avstyckade delen från 
Lindholmens slott och slottspark. Nedervåningen där vi äter vår middag är från 
1710-15. 
Lindholmen nämns redan 1365 som sätesgård för flera adliga ätter och ska enligt 
vissa källor vara Gustav Wasas födelsegård. Ett är dock säkert. Gustav Wasas 
mamma kom därifrån.
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Bertil Wijk

Inspirerade av vår tågresa till Champagne förra året bestämde hustrun och jag oss 
för att åka tåg i Sverige. Efter många funderingar bestämde vi oss till slut för att åka 
Inlandsbanan norrut och en del av norska Hurtigruten tillbaka. 

Inlandsbanan har en skiftande 
och fantastisk historia. De 
första tankarna att bygga ihop 
övre Norrland med Bohuslän 
presenterades 1894 och 1907 
beslutade riksdagen att bygga första 
länken Östersund-Ulriksfors 125 
km. Det tog generaldirektör Axel 
Granholm och hans armé av stadiga 
rallare 40 år, att med svett, kyla 
och oländig terräng, fullfölja hela 
sträckan 93 mil från Kristinehamn 
till Gällivare. Bygget försenades av 
krig i Europa, brist på arbetskraft 
och lågkonjunktur, men den 6 

augusti 1937 förrättades den ståtliga invigningen av kronprins Gustav Adolf.

Resan går i dag med buss från Kristinehamn till Mora och därefter med motorvagnar till 
Gällivare. Banan har ju varit nedläggningshotad i många år, men man ser nu en ljusning 
med större antal resenärer varje år. Genom ökat underhåll och rälsbyten i norr kan också 
virkeståg åter börja köra från upprustade virkesterminaler. 

Vi åkte i slutet av juni och startade från Mora i två fulla motorvagnar för färden mot norr. 
Det går att göra resan på flera sätt. Med Inlandsbanekortet har man en månad på sig att 
utforska hela sträckan, men får då ordna inkvartering och måltider själv. Vi gjorde det 
bekvämt för oss och utnyttjade en paketresa med bestämda nattuppehåll på goda hotell. 
Nackdelen med detta var att vi måste hålla oss nära tåget och inte kunde göra några 
spontana utflykter utanför programmet. Vår resa skedde under några heta dagar och många 
klagade över värmen, här fanns ingen air condition. Vi korsade de flesta av Norrlands 
älvar och kunde beundra fina utsikter men visst är Sverige skogrikt. I Gällivare avslutades 
Inlandsbanan med busstur till Dundret och vi fick uppleva en fantastisk avslutning med 
midnattssol från en nästan molnfri himmel.

Vi och de flesta av våra medresenärer fortsatte sedan med tåg till Narvik. Det är nog 
Sveriges vackraste järnväg längs Torne träsk, förbi Abisko och Lapporten. På norska sidan 

Packat och  klart igen kommer sedan de 
hisnande vyerna 
ned mot fjorden. 
Buss tog oss över 
vackra, gracila 
broar till Harstad, 
som ligger på 
Norges största ö 
Hinnøya i höjd 
med 3-riksröset 
i Sverige. Tidig 
morgon gick vi och 
våra medresenärer 
ombord på ett 
av Hurtigrutens 
elva fartyg MS 
Polarlys, som är 
123 m lång med plats för 737 passagerare och 35 bilar. Att sitta vid den stora 
panoramarutan eller ute på däck, tycker vi är det bästa sättet att uppleva den vackra, vilda 
norska kusten med sina vidunderliga vyer och vackra fjordar. Vi reste bara en delsträcka, 
som dock räknas som en av de vackraste, Harstad-Trondheim som tar två dygn jämfört 
med Hurtigrutens tolv dagar.

Tågresan Trondheim till Östersund inträffade under en av de hetaste dagarna i början av 
juli. Detta tåg med sin avsaknad av all vettig ventilation gjorde resan, trots den vackra 
miljön utanför, näst intill outhärdlig för en del passagerare. Duschen, då vi kom fram till 
det utmärkta hotellet i Östersund, är dock något vi minns med välbehag. Med förnyade 
krafter steg vi på Inlandsbanan klockan sju nästa morgon och därmed var våra förbokade 
biljetter till en mycket vacker och spännande resa slut.

Husmanskost - Lunchbuffé
A la carte

Asiatiska rätter
Mat för avhämtning

Catering
Fullständiga rättigheter

mån-tors 11-21  fredag 11-22  lör 12-22   sön o helg 12-21
Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86

www.restaurangeskader.se

SUSHI CAFÉ
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Motionera dig glad och frisk!

Regelbunden motion ger mer än
bara ökad styrka och uthållighet.
Motion förbättrar humöret och
förebygger en rad sjukdomar.

Tibblebadet
Attundavägen 5-7, Täby
medley.se/tibblebadet
tel 08-503 827 60

Välkommen till lunchsim, 
vattengymnastik och aftonsim.

Klipp ur annonsen! Gäller som entrébiljett för dig och en vän. Erbjudandet gäller t o m 31/12 2009

* I och med att jag lämnar min e-postadress och 
mitt mobilnummer får jag regelbundet erbju-
danden från Medley via e-post och sms. Jag kan 
närsomhelst avregistrera mig från detta.       

Namn....................................................................................................................................................................................

E-post*..............................................................................................................................................................................

Mobil*.................................................................................................................................................................................

Gynna våra sponsorer!
De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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ATT UPPTÄCKA STROKE
Läkarna har enats om en metod att känna igen stroke 

genom tre enkla frågor:

1. Be patienten att LE
2. Be patienten att LYFTA UPP BÅDA ARMARNA
3. Be patienten att SÄGA EN ENKEL MENING

(sammanhängande, t.ex ”I dag skiner solen”)

Om hon/han har svårigheter med någon av de tre uppgifterna, tillkalla 
genast läkare och ambulans (ring 112) och beskriv symptomen.

Vad händer när du ringer ���?
Vid akut sjukdom, olyckor och andra allvarliga händelser är det viktigt att det finns snabb 
hjälp. Sedan 1956 har Sverige ett särskilt nödnummer för att larma ambulans, räddnings-
tjänst, polis och andra. Med ett enda telefonsamtal till 112 når du alla samhällets räddnings-
resurser.

Ett nödsamtal till 112 kommer automatiskt till närmaste SOS-central. Där besvaras det alltid 
av en specialutbildad SOS-operatör som säger: ”SOS 112 – vad har inträffat?”. Sedan ställer 
operatören frågor om vad som har hänt, var hjälpen behövs, ditt namn och telefonnummer. 
Om det behövs akut hjälp går ytterligare en SOS-operatör in i samtalet för att inte förlora tid. 
Medan intervjun pågår larmar kollegan ut ambulans. Det är särskilt vid akut sjukdom som 
till exempel stroke eller hjärtinfarkt. På alla SOS-centraler finns dessutom sjukvårdsutbildade 
SOS-operatörer samt tillgång till sjuksköterska. De ger råd medan du väntar på hjälp.

��� – Rädda liv Rädda egendom.   SOS Alarm - För ett tryggare samhälle
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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,     Bertil Wijk         732 74 32 blmw@ownit.nu
 Ansvarig utgivare                  
 Vice ordförande,     Kaj Ingelman         756 14 34 kajingelman@hotmail.com
 Utskick, "Brevduvor"                  
 Kassör samt Försäkringar    Ing-Britt Edlund         768 83 10 o.edlund@spray.se
 Sekreterare                    Birgitta Danielsson        758 78 48       birgitta.l.danielsson@telia.com
 Klubbmästare                    Annelene Baldesten       580 123 83      astor.b@telia.com
 Vice Klubbmästare                     Inge-Maren Behrendt   732 45 91 
 Väntjänstansvarig                    Annagreta Hansson       758 07 31
 Medlemssekreterare                    Gunnar Wernerson        510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
 Medlemsrekrytering    Käthie Wernerson         510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se    
 Kontor och Lokaler       
 Ansvarig för Friskvård,    Torbjörn Huss         758 79 59        torbjorn.huss@telia.com 
 Datasystem samt Trafik-
 säkerhetsfrågor                             
 Resor och Utflykter                    Monica Forssén         758 68 22 monica.forssen@telia.com
 Resor och Utflykter     Gunnar Gillberg         511 714 75 gunnar.gillberg@telia.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
 Gudrun Wijk    732 74 32 gudrun.wijk@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
Torsdagsträffar Marianne Johansson 756 28 05
Bitr Klubbmästare Lennart Linse 758 98 80 ovelennart@bredband.net
Anhörigstöd Maidi Lingheim 792 40 12

Bridge, Språkkurser, Gymnastik, Danser, Vinprovning, Friskvård mm – Se under ”Kurser/Cirklar”

Datum Lokal Aktivitet

Lördagen
5/9 kl 12.00

Täby Galopp
Loppisförsäljning
Se sidan 13.

Tisdag
8/9 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Arne Forssén värderar dina frimärken
Se sidan 10

Torsdag
10/9 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Birgitta Lerjeryd berättar och visar bilder 
om Hedebyborna 

Tisdag
15/9 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff. Ledamoten av Svenska Vis-
akademien Pär Sörman gästar oss.

Tisdag
22/9 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Väntjänst

Torsdag
24/9 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Fil Dr. Lars Nystedt berättar om Raoul 
Nordling: ”Mannen som räddade Paris”.

Tisdag
6/10 kl 14.00

Allégården
Näsby Allé 54

Väntjänst

Tisdag
6/10 kl 13.30

Urvädersgränd
Bellmanshuset och Sällskapet Par Bricole
Se vidare sidan 12

Torsdag
8/10 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Birgitta Segerström visar bilder och berät-
tar om Albertus Pictor

Fredagen
9/10 kl 9-12.00

Kansliet
Eskadervägen 40

Porträttfotografering
Se sidan 14.

Tisdag
13/10 kl 14.00

Kansliet
Eskadervägen 40

Musikkafé
Se sidan 9

Tisdag
20/10 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Höstmöte
Se nästa medlemsblad

Torsdag
22/10 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Allan Karlsson från Världsnaturfonden 
berättar om "De dimhöljda bergens goril-
lor".

Tisdag
3/11 kl 11.00

Anders Hanser
Kommendörsgatan 28

"Drömmen om Serengeti"
 Film och bildspel. Se sidan 12

Torsdag
5/11 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

En brandinspektör från Täby Brandstation 
informerar om "Allmän brandkunskap"

Tisdagen
17/11 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Väntjänst

Torsdag
19/11 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Musiktipsrad av och med Stig Nohrlander

jArLAbAnKEKALEndErn
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