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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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med andra grammofonskivor i november 
och december. Jag har också erfarit att Café 
Opera var en mycket lyckad satsning, men 
att det stora deltagarantalet gjorde, att det 
inte blev något mingel på grund av stor 
trängsel. Distriktet meddelar att det blir fler 
tillfällen. 

Tiden går och den 24 november har vi vår 
sista månadsträff då mångsysslaren och re-
senären Bertel Thomé kommer och berättar 
om Brasilien och Amazonas. Även i år blir 
det julmiddag med dans på Kommunalhu-
set. Vi avslutar med julkonsert på Ångaren 
den 6 december då Täby Seniorband sjunger 
och spelar gamla och nya låtar och en och 
annan julmelodi. Den 19 januari inleder vi 
det nya året med ett besök av den efterläng-
tade förläggaren Dorotea Bromberg och den 
23 februari blir det årsmöte, som inleds med 
cellomusik. Våra reseansvariga bjuder på ett 
omväxlande program framöver, både nära 
och fjärran. Välkomna till våra aktiviteter 
och ta gärna med någon bekant.

Ett år går så fort och plötsligt kommer ett 
nytt. Jag tycker att det har varit ett bra år 
med många omväxlande program och utflyk-
ter och för mig återstår bara att tacka för året 
som gått och önska er alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.

Bertil Wijk
Ordförande

Kära vänner i Jarlabanke
Just hemkommen från en ordförandekonfe-
rens, där flertalet av Stockholmsdistriktets 78 
ordförande deltog, har jag färsk information 
om vad som rör sig i distrikt och förbund. 

SPF:s ordförande Karl Erik Olsson inledde 
och lämnade en resumé om de förhand-
lingar som nu pågår om en sammanslagning 
av SPF och SPRF (Sveriges statsanställdas 
pensionärsförbund). Vi får en gratischans ge-
nom att bilda ett nytt förbund. ”Vi ska inte 
ha kvar SPRF och SPF, vi ska bilda något 
gemensamt. Vi ska tänka i nya banor, från 
visioner och målsättningar till logotype, em-
blem och ett nytt namn.” Det nya förbundet 
blir större och ökar med 65.000 medlemmar 
och får därigenom större slagkraft. 

Karl Erik talade om att Sveriges pensionärer 
utgör en fjärdedel av befolkningen och där-
för borde ha ett större politiskt inflytande. 
Konstruktiva förslag hade också lagts fram 
för Anders Borg före budgetförhandlingarna, 
om att lösa problemet med det underdimen-
sionerade pensionssystemet, men utan resul-
tat. Ordföranden är också mycket engagerad 
i hälso-, boende-, och åldersdiskriminerings-
frågor och avslutade med att vi äldre måste 
lära oss att tala med de nya pensionärerna, 
som inte alls känner sig som pensionärer.

Konferensen fortsatte sedan med diskus-
sioner om pensioner, medlemsutveckling, 
hälsofrågor, IT-frågor och det kommande 
valet. Jag ska inte trötta er med detaljer, men 
det var en engagerad och bra skött konferens.

Jag har hört från säker källa, att Stig Nohr-
landers musikcafé lyckades över förväntan 
och att vårt kansli var i minsta laget för 
denna verksamhet. Men som ni vet ”finns 
det hjärterum…” och det blir upprepning 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE ÅR 2010

Årsmötet �0�0 äger rum tisdagen den �� februari �0�0 kl ��.00 i Bibliotekshusets 
hörsal, Attundafältet ��, plan � 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och ba-
lansräkning mm) kommer att finnas tillgängliga på kansliet fr.o.m. den 16 februari 
2010.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 februari 2010.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.

Se vår hemSida hTTp://jarlabanke.juST.nu
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Gudrun Wijk

Då mitt barnbarn Sofia gick i första klass hade hon en  synskadad skolkamrat. För att upp-
muntra henne att delta i de andras lekar sa Sofia till henne ”du kan väl använda den lilla syn 
du har”och jag tänker att det är lite på samma sätt med vårt minne. Vi måste använda det så 
att vi kan vara med i det sociala livet så länge som möjligt. Det finns en hel del föreställningar 
om äldres minne, en vanlig missuppfattning är att  vårt minne försämras. Det blir naturligt-
vis svårare att komma ihåg namn och det tar längre tid att plocka fram tidigare kunskaper. 
Men det finns olika typer av minnen och vissa av dem är påfallande intakta långt upp i åren. 
De flesta minnesfunktioner står sig genom hela livet och försämras inte nämnvärt, som det 
semantiska minnet, att minnas fakta som till exempel namn på städer och procedurminnet som 
gör att vi minns motoriska färdigheter, som att cykla. Däremot blir  arbetsminnet, till exempel 
huvudräkning, liksom det episodiska minnet, att minnas vad man gjorde i går eller förra julen, 
sämre med åren.  

Om hjärnan inte får stimulans blir man glömsk med åren och hjärncellerna nybildas inte 
som följande klassiska studie visar. Ett par råttor fick vistas i en tom bur helt utan stimulans. 
I en annan bur fick två råttor en betydligt roligare miljö, liknande ett nöjesfält. Efter försöket 
visade det sig att de som haft turen att leva i den spännande miljön blev friskare och  levde 
längre och här nybildades även deras hjärnceller för fullt. Hos deras mindre lyckligt lottade 
kamrater i den andra buren hade nybildandet i hjärnan helt och hållet avstannat. Studier visar 
att också gamla människor nybildar hjärnceller och med den kunskapen undrar man varför 
många av våra äldreboenden är så torftiga på stimulans, när det går att skapa bättre hjärnmil-
jöer utan alltför stora resurser. 

Vad kan vi själva påverka?
Alla vill ju vara ”klara i knoppen ända in i målet”  som en person uttryckte sig i ett program 
om minne på TV, så  hur kan vi själva hjälpa till? Att sociala kontakter liksom minnesträning 
av olika slag är nyttigt känner nog de flesta av oss till. En amerikansk studie visar att internet-  
användning aktiverar hjärnan på motsvarande sätt som korsord eller pussel. Hemligheten 
ligger i att ständigt aktivera hjärnan med nya intryck. Det forskas på många ställen i världen 
om minnet och en av flera studier visar att en diet med med färre kalorier ger bättre minne 
hos äldre. En annan studie visar, att en bra utbildning också kan kompensera minnessvikt och 
tankeförmåga senare i livet.

Orsaker som ligger utanför oss 
Undersökningar har visat att människor som vuxit upp i mindre syskonskaror har bättre när-
minne än dem som vuxit upp i större. Även födelseordningen har betydelse. Ju tidigare man 
är född i syskonskaran, desto bättre minne. Förmodligen beror det på att första barnet får 100 
procents uppmärksamhet medan föräldrarnas krafter och tid sedan fördelas på flera barn. Men 

Använd det lilla minne du har.
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till syvende och sist är det gener och biologi, som till stor del påverkar hur åldrandet kommer 
att gestalta sig - och vi väljer inte våra föräldrar själva.

En del av ovanstående kanske låter lite tröstlöst, men det som förvånar forskarna är att den 
åldrande hjärnan är mer formbar än vad man tidigare känt till. Det gäller att träna och an-
vända det ”lilla minne” vi har. Livet är till för att levas.  

Kanske berör detta just dig?
Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Täby har haft sitt första möte för  hösten den 30 sep-
tember. (Om du vill se rådets sammansättning och protokoll kan du gå in på www.taby.se och 
skriva sökordet ”kommunala pensionärsrådet” och sedan klicka dig vidare.)

Från ovanstående möte väljer jag att lämna den  information vi fick om det nyrenoverade 
Tibblehemmet, som enligt avtal ska vara färdigt den 15 december. De första boende får flytta 
in den 4:e januari och därefter blir det inflyttning successivt under sju veckor. 
Vård- och omsorgsföretaget Attendo Care kommer att driva sjukhemmet. Varje plan ska ha en 
chef vilket innebär att det blir fyra stycken. En av dessa, som är mycket erfaren, kommer att 
ha ett samordningsansvar. Attendo Care har haft sex månader på sig att förbereda öppnandet. 
Intresset att bli anställd har varit stort och de flesta sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbets-
terapeuter är redan anställda. Det blir totalt 105 vårdplatser på sjukhemmet varav 60 stycken  
är för permanent boende och resten för korttidsboende.  

Det Seniorcenter som så småningom ska öppnas på plan 3 på Tibblehemmet, som var 
planerat att öppna under hösten 2009, kommer inte att bli klart förrän tidigast mars-april 
2010. Processen är dock i gång, ritningarna är klara, väggar ska rivas och nya  byggas upp för 
att passa den planerade verksamheten. Det finns ett stort intresse redan nu från många som 
ringer kommunen och vill hjälpa till, när det hela så småningom kommer igång. 

Socialstyrelsen granskar årligen äldreomsorgen och sammanställer resultatet i en äldreguide, 
som nu är färdig. Med äldreguiden kan du jämföra kvalitén på vården och omsorgen om 
äldre. I äldreguiden redovisas fakta om verksamhetens kvalité liksom brukarnas och de närstå-
endes uppfattningar. Om du inte själv har möjlighet att leta efter denna information kanske 
du har någon i din omgivning som kan hjälpa till. Gå in på www.socialstyrelsen.se/forprivat-
personer/aldreguiden

Gudrun Wijk
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För några månader sedan avgick anhörigkonsulenten Boel Edbohm med pension. Hennes 
efterträdare är Sanna Öhman, som tillträdde tjänsten den 26 augusti.
   Hon har arbetat med människor alltsedan hon för sjutton år sedan blev färdig präst i 
Svenska kyrkan.
   - Jag har alltid tyckt om  att vara nära människor, att samtala, och upptäckte att jag kunde 
göra nytta i samband med begravningar. Före, under och efter. Jag tog alltid mycket god tid 
på mig för dessa viktiga möten och följde upp med samtal ett par månader efter begravning-
en. Så jag har arbetat mycket med människor i svåra livsskeden, säger Sanna, inte minst vid 
min senaste anställning, på Ersta sjukhus.
   Sedan Sanna arbetat som präst några år vidareutbildade hon sig till samtalsterapeut.  Efter-
som hon ville ha kontakt även med andra yrkesgrupper än präster och diakoner valde hon inte 
S:t Lukas-utbildningen, som präster vanligtvis gör, utan den utbildning som Stockholms läns 
landsting bedriver på Beckomberga. I det sammanhanget startade hon eget företag med ett 
namn som inte är valt på måfå.  Det heter Argos efter den grekiska mytologijätten, som hade 
hundra ögon av vilka minst ett alltid var vaket och  höll omgivningen under uppsikt. Han 
blev ju brutalt dödad. Efter hans död förvandlade Hera honom till sin heliga fågel, påfågeln, 
vars stjärt pryds av Argos ögon.
   -Jag tycker om den här symboliken, säger Sanna.  Det finns hopp om en bättre framtid, den 
kommer att se annorlunda ut, men den finns. Det har jag lärt mig i mitt arbete med tsunami-
grupper, vid sorgesamtal och krishantering, säger hon.
   Hon tar sig an sina arbetsuppgifter i Täby samtidigt som en lagskärpning börjat gälla. Tidi-
gare stod det i lagen att kommunen bör ge stöd åt anhöriga som vårdar långvarigt sjuka, äldre 
eller funktionshindrade. Nu står det i lagen att kommunen skall ge stöd.  Bör har blivit skall.
   Bland 43-åriga sörmländskan Sanna Öhmans fritidsintressen kommer matlagning som tvåa 

efter familjen – make och elvaåriga dottern Anna. Sanna 
säger sig vara passionerad matlagare med förstklassig 
utrustning i köket där hon gör sin egen buljong och sin 
egen glass. Råvaror väljer hon  omsorgsfullt ”i hallen”. 
I början på november varje år letar hon upp största 
gåsen i stan. Vad hon gör med den lärde hon sig under 
studieåren i Lund. Hon byter gärna recept och  umgås 
ofta med vänner kring matbordet.

   Ring mej och prata om vad du vill, är Sannas hälsning 
till alla anhörigvårdare i Täby.  08-55 55 99 81.  På 
torsdagarna träffas hon oftast på Ångaren,  Eskadervä-
gen 5 i Näsbypark. Titta gärna in! Men ring först för 
säkerhets skull. Bussarna 619 och 961 har hållplats 
alldeles utanför.       

                                                                        Sanna Öhman     foto: Per Nisses 

      Alve Borg

Ny anhörigkonsulent i Täby
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Datormusen kan bli för het

En datormus, kopplad till en bärbar dator, vållade brandtillbud när den låg på en broschyr av 
glättat papper. Den sex sidor tjocka trycksaken blev helt genombränd på de översta bladen, 
men i det närmaste oskadd på de undre. Det talar för att energin kommit uppifrån. Datormu-
sen blev så pass skadad att knapparna smälte fast.
   För ungefär ett år sedan kom en person in på brandstationen i Kalmar och visade upp en 
annan datormus med liknande brännskador. Den hade också legat på några papper som fått 
brännskador av värmen från musen.
   På SKL i Linköping har man tidigare inte hört talas om någon sådan händelse. En USB-
port på en dator brukar ha en spänning på bara fem volt. Men beroende på belastningen kan 
strömstyrkan bli så stor att den till och med kan driva en värmeplatta som håller en kopp 
kaffe varm.
   Känner du till någon annan händelse med en datormus som blivit överhettad?  Ta i så fall 
kontakt med Ulf Erlandsson. 010-240 50 39.  ulf.erlandsson@msbmyndigheten.se

Ur TJUGOFYRA7  nr 2 2009,  tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.
                                                                                                                                  Alve Borg

Vad betyder egentligen det originella namnet TJUGOFYRA7?   Fundera en stund!  Läs svaret 
på sida 12!
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Musikcafé
Den 13 oktober var det premiär för en ny aktivitet inom Jarlabanke, Musikcafé, i kansliloka-
len på Eskadervägen. Denna första gång spelades populärmusik från 1920-talet. 
Vi blev sammanlagt 32 personer, som lyssnade till Evert Taube, Karl Gerhard, Ernst Rolf, 
Sven Olof Sandberg, Jussi Björling och Zarah Leander i inspelningar från 1921 till 1930, och 
det innebar gamla välkända skrapningar och knäppningar, som kännetecknade gamla 78-varvs 
stenkakor. De var dock överförda till modern CD-skiva, och delvis "rensade" från störande 
ljud. Ytterligare 2 sångare fanns med på programmet, Åke Grönberg och Harry Brandelius, 
som sjöng 2 kända stycken från början av 1900-talet, som ofta spelades på 1920-talet, nämli-
gen Kväsarvalsen resp Spiskroksvalsen. 
Samlingsrummet på Jarlabankes kansli rymmer normalt ca 20 personer, om man skall sitta 
bekvämt, men lokalen hade möblerats om med borden längs väggarna, och då ryms upp till 
25 personer någorlunda. Men vi var 32! Vi fick ta in kontorsstolarna från kontorsdelen och 
möblera om men stämningen var god och kaffet gott, så det gick bra. Publiken uppskattade 
de gamla populärstyckena och många gamla glada minnen dök upp hos var och en. Bilden 
nedan visar att det var trångt men trivsamt. 
Nästa gång blir tisdagen den 10 november kl 14 - 15 på samma plats. Då blir det 1930-tals-
musik. Har Du frågor, önskemål och synpunkter så ring gärna till Stig Nohrlander, 7583682. 
Välkomna! Ingen föranmälan, kostnad �0 kronor. Medtag gott humör och lyssna och 
minns! 
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Porträttfotografering
 
Den 9 oktober hade 4 man i Digitalkameragruppen byggt upp en "fotoateljé" i kansliets lokal 
på Eskadervägen, dit medlemmar i Jarlabanke hade inbjudits för porträttfotografering, kombi-
nerad med kaffe med dopp och trevliga samtal med vänner i föreningen.
Det blev sammanlagt 6 personer, 3 damer och 3 herrar, som hörsammade inbjudan och lät sig 
fotograferas. De som fotograferats fick direkt tillfälle att granska bilderna på en datorskärm, 
och samtliga var mycket nöjda med resultatet. Var och en fick sedan sina fotos överförda till 
en CD-skiva och kunde därefter gå med skivan till en fotoaffär och få bilderna utskrivna i den 
storlek och det antal man önskade.
En av fotopersonerna var vår Jarlabanke-medlem Cecilia Åkerhielm, vars glada ansikte man 
kan se på bilden nedan. Cecilia var mycket nöjd med sina bilder, och hon rekommenderar sina 
medsystrar och -bröder i föreningen att låta sig fotograferas nästa gång som tillfälle erbjuds.
Nästa medlemsfotograferingsdag blir i februari nästa år, och dag och klockslag kommer att 
publiceras i medlemsblad nr 1 /2010.
Vill Du veta mer om porträttfotograferingen så ring till Stig Nohrlander, 7583682.
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TrÄFFar

Torsdagsträffar
Tyvärr måste 2 träffar ställas in torsdagen 
den 19/11 samt den 3/12, då samlingssalen 
kommer att vara upptagen av Ångarens egen 
personal. I stället får vi komma fredagen den 
20/11 samt även fredagen den 4/12 kl 14.00 
som vanligt. Jag har talat med respektive un-
derhållare och som tur är kan bägge komma 
dessa ändringsdatum, det blir således ingen 
programändring. Hjärtligt välkomna och jag 
hoppas att tiden passar de flesta av torsdags-
träffsbesökarna. 
V Ä L K O M N A! 

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 programpunkt. 
Kostnaden är numera 40 kronor vare sig du 
är medlem eller ej. För kommande program 
se  Jarlabankekalendern på sidan 35. 
Träffarna sker i samarbete med Studieförbun-
det Vuxenskolan.    
Ansvarig: Marianne Johansson,
756 28 05.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på 
servicehusen samt för funktionshindrade 
medlemmar med följeslagare. 
Datum finner du i  Jarlabankekalendern på 
sidan 35. 
Ansvarig är Annagreta Hansson, 758 07 31.

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

Tisdagen den  24 november
Vår välkände berättare, mångsysslare och re-
senär Bertel Thomé kommer åter för att visa 

bilder och tala om Brasilien och Amazonas. 
Se vidare sidan 24.

Tisdagen den 19 januari
En efterlängtad och eftersökt person, förläg-
garen Dorotea Bromberg, kommer och 
berättar om sina möten med författare. Se 
vidare sidan 25.

Tisdagen den 23 februari
Årsmöte som inleds med varma cellotoner av 
Sara Wijk. Se kallelse till årsmöte sidan 4.

Julkonsert på Ångaren 
�:a Advent
Söndagen den 6 december blir det advents-
konsert på Ångaren, Eskadervägen 5  kl 
14.00. Det blir underhållning av Täby 
seniorband, som spelar och sjunger gamla 
och nya visor och låtar samt en och annan 
julmelodi . Entré 40 kronor. 

Svar på frågan om tidningens namn på 
sida 9:
Beredskap tjugofyra timmar om dygnet 7 
dygn i veckan.

NOTIS
Detta hade jag ingen aning om!!!
Av en ren tillfällighet har jag fått höra, 
att om man önskar en ”seniorboendelä-
genhet” i Täby, men det inte är akut, kan 
man anmäla sig till en s.k. ”Vilande kö.” 
När man senare – kanske efter flera år 
- behöver en, får man räkna de åren man 
stått till godo!!
Kontakta Agneta Halléhn, Täby kom-
mun, 768 91 56
               /Marianne Johansson
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BEVINGAT

I MÖRKRET ÄR ALLA KATTOR GRÅ
I mörkret ser man ingen skillnad på folk. Liknande uttryck finns i flera språk – ibland är det 
svinen som är svarta i mörkret. Den grekiske författaren Plutarchos (död 120 e.Kr.) skrev: ”När 
ljuset är släckt, är alla kvinnor vackra”.

KASTANJ
Kratsa/kratta/krafsa kastanjerna ur elden åt någon. D v s rädda någon ur en svår situation eller 
utföra ett smutsigt arbete åt någon. Efter en fabel, bl.a. hos den franske 1600-tals förfat-
taren Jean de La Fontaine, om apan som lurade en katt att krafsa ut rostade  kastanjerna ur 
elden och sedan åt apan själv upp dem.
   

Från Marianne Johansson
   Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag 
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reSOr OCh akTiviTeTer

2009-11-29 Adventsresa med högmässa i 
S:t Ragnhilds kyrka i Södertälje. Arrangör: 
Pocketresor AB
Resan startar vid Ångaren söndagen den 29 
november kl 09.00 för färd via Grindtorp 
och Täby C till S:t Ragnhilds kyrka.S:t Ragnhilds kyrka. 
Efter högmässan besöker vi julmarknaden 
på Torekällberget och reser sedan vidare till 
Saltskogs Gård där vi får en guidad visning 
av gården före avnjutningen av det dignande 
julbordet.
 
Anmälan, som är bindande, skall göras 
senast den 13 november till Pocketresor AB  
Östra Banvägen 68, 183 02 Täby, 
544 726 50  Hans Malmborg. Pris per per-
son 650 kr.  Efter anmälan sänder Pocketre-
sor en bekräftelse och inbetalningskort.

2009-12-08 Besök på Musikmuseet Sibyl-
legatan 2  (intill Dramaten).
Vi får uppleva musik i en inspirerande miljö 
med början på 1600-talskrogen, fortsätter 
med Hovkapellet, Dansbanornas dragspels-
musik, Jazzkapell till 70-talets ABBA. Vi får 
även ta del av den nyöppnade utställningen: 
”Trumma! Livets Rytm”. Trummans kraft är 
enorm. Vad är det som gör att vi påverkas 
och fascineras så? I utställningen visas många 
trummor i olika sammanhang: Bl.a. en 
samisk nåjdtrumma, 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 den 27 november genom inbetalning 
av 60 kr till Jarlabankes Pg 84 85 34-4 samt 
genom ett telefonsamtal till Monica Forssén 
758 68 22 eller Gunnar Gillberg 511 714 75 

Vid betalning ange resmål, namn, adress och 
telefonnummer.

6 – 8 februari 2010  Fantastiska Lappland 
Här kan vi erbjuda er en fantastisk resa till 
Norrland med besök på Jokkmokks mark-
nad, Kiruna med sin träkyrka, som är en 
av Sveriges största träbyggnader, besök på 
Esrange rymdbas och Ishotellet i Jukkasjärvi 
samt Gammelstad i Luleå. Resan går med 
flyg från Arlanda 10.45 och varar i 3 dagar. 
Återresan går på kvällen den 8 februari.
Alla som varit med tidigare på denna resa ta-
lar med entusiasm om att den är oförglöm-
lig.  Vi har preliminärbokat 10 platser och 
fått 500.- rabatt per person på priset som blir 
7 190.-.  Utförligare information om resan 
finns på sidan 16, där det också framgår vad 
som ingår. 

Anmälan, som är bindande, skall göras senast 
4 december till Monica Forssén, 758 68 22, 
efter kl 10. Inbetalningskort skickas ut från 
resebyrån.

18 februari 2010 Gustavsbergs Porslins-
museum 
Denna dag gör vi en utflykt tillsammans 
med SPF Lidingö till Värmdö med buss, som
hämtar i Täby.  Vi besöker porslinsmuseet i 
Gustavsberg.  Vi får en trevlig visning och
hinner även besöka fabriksförsäljningen. 
Därefter fortsätter vi ut till Siggesta Gård,
för en god lunch med Wallenbergare. 
Siggesta gård har rustats upp av Olov Sten-
hammar, och därute sjuder det av aktiviteter, 
med bangolf, fotbollsgolf, vandringsstigar 
etc. Därefter tar vi färjan från Värmdö till 
Rindö och Vaxholm. I Vaxholm besöker vi 
konstnärsparet Linderholms galleri. Därefter 
går bussen tillbaka till Täby.
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Resan ordnas i samarbete med Reseskaparna. 
Anmälan, som är bindande, skall göras
senast 15 december till Monica Forssén, 758 
68 22 efter kl 10 eller till Gunnar Gillberg, 
511 714 75.  Pris 590.- för bussresa, rese-
ledare, lunch inkl dryck, entré och visning 
av Porslinsmuseet. Inbetalning skall ske till 
Jarlabankes Pg 84 85 34-4.

I början av mars 2010 Resa till Kina
I samarbete med Favoritresor kan vi erbjuda 
er en resa till Kina för det otroligt prisvärda 
priset av 9 990.-. I Peking tar Anders Len-
nartsson hand om oss. Han är en av Sveriges
allra främsta kännare av Peking och kinesisk 
kulturhistoria.  Resan varar i en vecka
och inkluderar flyg t o r, reseledare, ciceron i 
Peking, hotell av första klass, daglig frukost-
buffe, alla utfärder och måltider i samband 
med dessa samt kartor.  En utförligare
information om resan finns som bilaga i 
detta exemplar av medlemsbladet. Anmälan,
skall ske direkt till Favoritresor, 660 18 00 
senast den 8 januari 2010. 

6 – 13 mars 2010 ordnar Reseskaparna 
resa till Egypten med Ali Mostafa.
Eftersom det var en del som visade intresse 
för Egypten vid månadsmötet i våras när
Ali Mostafa besökte oss, vill jag nämna att 
Reseskaparna har en resa till Egypten med 
Ali Mostafa som reseledare. Pris per person 
15 290.- för halvpension. Ni som vill anmäla 
er till denna kan ringa Monica Forsén, 758 
68 22  efter  kl 10 för närmare information, 
så kan jag vidarebefordra detta till Reseska-
parna. Antalet platser är begränsat.
Anmälan är bindande och skall ske senast 
den 1 december. Inbetalningskort skickas ut 
från Resebyrån.

2010-03-12 Operan Tannhäuser i Oslo. 
Arrangör: Pocketresor AB
Vi har fått möjlighet att den 12 mars delta 

i en resa till Oslo för att få uppleva operan 
Tannhäuser. I resan med modern heltu-
ristbuss ingår: reseledare, entrébiljetter till 
Tannhäuser, hotell 2 nätter, 2 frukostar, 
3 luncher, guidad rundtur i Oslo med besök 
bl.a. Vigelandparken, Holmenkollen och 
Soria Moria.
Guidad visning av Rackstamuseet i Arvika.   
Resan kostar 4.385 kr per person i dubbel-
rum.

Hans Malmborg på Pocketresor vet att resan 
blir fulltecknad rätt snart varför han uppma-
nar oss att omgående boka resan för att få 
plats. Bindande anmälan till Pocketresor AB 
544 726 50 Hans Malmborg.

ersättare sökes
ring bertil Wijk 732 74 32

jarlabanke behöver ny layoutare! 

Medlemsbladet har haft i princip 
samma  utformning sedan år 1999. 
Jag har layoutat 55 nummer och jag 
avslutar med nr 1 2010. Jarlaban-
kes ordförande har sammanställt 
manus, redaktionsgruppen korrek-
turläst och med hjälp av kamera, 
macIntosh, scanner, skrivare och 
lämpliga program har jag utformat 
ett original som Täbykopia har 
digitaltryckt. De program som jag 
har använt är Word, InDesign, Pho-
toshop och Adobe Acrobat Pro. Det 
har varit som en intressant hobby 
och har också stimulerat hjärncel-
lerna ibland. Jag önskar er en god 
fortsättning!                   

Per Nisses
073-803 71 10
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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

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
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Varningstexter på brandfarliga produkter följs inte alltid. I Düsseldorf klarade sig en 45-årig 
man och hans treåriga dotter som genom ett under sedan en luftmadrass lagad med punkte-
ringssprej exploderat.
   Det var i mitten av juli i år som mannen en kväll försökte laga en läckande luftmadrass med 
hjälp av punkteringssprej. När han morgonen efter tillsammans med sin treåriga dotter skulle 
fylla på luft med en elektrisk pump skedde en våldsam explosion..
   Fönstren i lägenheten blåstes ut, möblerna förstördes och vardagsrumsväggen trycktes ut 
i trapphuset. Båda klarade sig men flickan ådrog sig första gradens brännskador på båda 
armarna..
   Eftersom väggen flyttats befarade räddningstjänsten att byggnaden skulle kunna kollapsa 
och utrymde hela flerfamiljshuset samt elva boende i huset intill. Polisen spärrade av hela 
gatan. Förmodligen hade drivgasen från punkteringssprejen antänts av en gnista från den elek-
triska pumpen. Kostnaderna för skadorna av explosionen uppskattas till över 200 000 kronor.
   Denna artikel är hämtad ur nr 3 2009 av TJUGOFYRA 7, tidskrift utgiven av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, förkortat MSB.
   Tidskriften ägnar ett helt uppslag åt punkteringssprejen. Punkteringssprej i däck kan utgöra 
en ökad risk vid brand,  konstaterar MSB efter test där det eldades däck med och utan punk-
teringssprej. Ett fall resulterade i en nästan meterlång sticklåga från ventilen. Ett annat fall i en 
explosion och ett brinnande gasmoln.
   Två dödsfall har inträffat i samband med att däck lagats med punkteringssprej. Det första 
inträffade  utanför Karlstad i oktober 2007.  Det andra dödsfallet inträffade i Jordbro hösten 
2008.
    Faran med sprejerna är att gasol används som drivgas och MSB vill förbjuda sprejerna om 
inte drivgasen byts ut.

Alve Borg
 

Luftmadrassen exploderade
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kurSer/Cirklar

Fransk konversation  
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskader-
vägen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30. 
Vårterminen börjar onsdagen den 27 januari. 
Anmälan i förväg till Gunilla Thermaenius, 
756 03 93.

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Vi fortsät-
ter vårterminen tisdagen den 26 januari kl 
14.00-16.00. För information ring och tala 
med 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 den12 november och torsdagen 
den 10 december.
Margareta Broberg berättar teaterhistoria 
och bakgrunden till aktuella teaterstycken. 
Margareta ordnar biljetter till Dramaten och 
Stadsteatern och efteråt blir det diskussion 
kring pjäsen. Om tillräckligt många är intres-
serade startas en ny grupp. Är du intresserad 
ring och tala med Margareta Broberg 
732 03 83.

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Under hösten äger träffar rum måndagar kl 
19.00-20.30 följande dagar:
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 758 36 82 eller maila stig@nohrlander@
com. 
Titta också på vår hemsida, http://jarlaban-
ke.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 
tisdagen den 17 november och tisdagen den 
1 december. 
Vårterminen börjar tisdagen den 16 februari. 
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 vinprov-
ningen även under vårterminen i Jarlabankes 
lokal, Eskadervägen 40. 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. 
Vårterminen börjar den 13 januari 2010 kl 
13.00. 
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 friskvårda er på 
samma gång. Plats finns för fler.  Ring TotoRing Toto 
Granath, 756 42 97.

Squaredansarna
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsby allé 
72. För upplysningar ring till Birgitta Lars-
son, 756 45 14 eller Per Jödahl 756 23 25.

Gymnastik
OBS! Två ändrade tider!
Tyvärr måste gymnastiken ställas in torsda-
gen den 19/11 samt torsdagen den 3/12 då 
samlingssalen är upptagen av möte med Ån-
garens egen personal. I stället får vi komma 
fredagen den 20/11 samt fredagen den 4/12, 
samma tidpunkt som vanligt. Hoppas det 
passar samtliga gymnaster!
Den 14 januari 2010 börjar gymnastiken 
igen med två grupper som vanligt. Ett par 
platser finns. Är du intresserad ring Mari-
anne Johansson  756 28 05.

Stavgång
I samarbete med TibbleSeniorerna har vi 
stavgång vid Ensta krog bakom Täby Park 
Hotell, fredagar kl 10.00. För mer informa-
tion 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 luftvägs-
stopp (när någon sätter något i halsen) är 
oerhört viktigt. Man vet aldrig när kunska-
pen behövs. När ett hjärtstopp inträffar är 
det alldeles nödvändigt att det finns någon i 

närheten som kan HLR. Det kan vara skill-
naden 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 Jarla-
bankes 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://jarlabanke.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 Badminton-
hallen. Nya deltagare är välkomna!  För in-
formation kontakta Ingemar Nordansjö, 756 
47 21 eller Birgitta Groschopp, 768 60 64.



��

Tisdagen den 24 november - månadsträff

Han är ingen vanlig charterturist
Sex veckor tog det att ta sig 5000 kilometer uppströms Amazonfloden från havet till en bit 
in i Peru, En spektakulär resa med bogserbåt, olika kanoter, motorbåt och andra flytetyg.  
Dessutom gällde det att simma för livet vid ett tillfälle eftersom resenären föll överbord.

Sådana här utflykter klarar man inte på en vanlig semester. Man får göra som civilekonomen 
m m Bertel Thomé, ta ett sabbatsår då och då. Åtta gånger runt jorden har han hunnit med. 
Han har rest i all världens länder utom två, och talar sju språk Han är dessutom motorfly-
gare, segelflygare, fallskärmshoppare, dykare och telegrafist. Mellan varven har han, förutom 
att förvärvsarbeta, hunnit skriva en bok, skriva tusen tidningsartiklar i olika länder och hålla 
ett par tusen föredrag.
  
Vid Jarlabankes månadsträff den 24  november kommer Bertel att i ord och bild berätta om 
Brasilien och Amazonas – alltifrån karnevalen i Rio till djungelns indianer.

Vi träffas som vanligt klockan 13 i bibliotekets hörsal i Täby centrum.

                                          Alve Borg

Bertel Thomé, åtta gånger runt jorden



��

Tisdagen den 19 januari – månadsträff

Glimtar ur ett förläggarliv
Jarlabanke har ett par gånger tidigare försökt få Dorotea Bromberg som gäst på en må-
nadsträff, men det har alltid kommit något i vägen. Men nu kommer hon att inleda 2010. 
Hon står på programmet den 19 januari.

Det första de flesta tänker på i samband med Brombergs Bokförlag AB är nog att förlaget 
har inte mindre än fyra Nobelpristagare bland sina författare.
Brombergs Bokförlag är inte särskilt gammalt. Det startades 1975 av Adam Bromberg och 
hans dotter Dorotea, vilka flytt från Polen några år tidigare.

Dorotea har 2009 tilldelats Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj för framstå-
ende entreprenörskap. Hon har vid ett par tillfällen varit sommarvärd i P1.
Den 19 januari besöker hon vår månadsträff i bibliotekets hörsal i Täby centrum. Då skall 
hon berätta om sina möten med författare.

Den som vill kan samtidigt passa på att köpa ett par bra och billiga böcker. Dorotea kom-
mer att ha med sig ett litet urval.

Som vanligt blir det skrivtolkning, dvs allt som sägs kan sekunden senare läsas på storbild. 
Anteckna redan nu tiden klockan 13.

                                                 Alve Borg

   Dorotea Bromberg
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Föreningen grundad 1975

Onsdag 9 december kl 17.30 
Ljuspunkt i mörka december

Julbord med dans  
på innestället Com Inn

Com Inn, eller Kommunalhuskällaren, som värdshuset heter,  
är berömt för sitt julbord. Wahlén & Segerblad spelar upp 
till underhållning och dans. Lägg därtill det facila priset, 325 
kronor för det hela, så blir det en oslagbar kombination och 
förmodligen årets sista möjlighet att äta gott och roa sig för en 
så billig penning. Den som vill ha något starkare än lättöl kan 
komplettera till självkostnadspris ur Jarlabankes allsidiga sorti-
ment. 
Anmäl senast 1 december till Inge-Maren Behrendt 08-732 45 
91, eller Lennart Linse 08-758 98 80. 
Kostnaden 325 kronor betalas på platsen. 
Vi ses onsdagen den 9 december kl 17.30 på Kommunal-
huskällaren i Täby kommunalhus, Stationsvägen 13, Roslags 
Näsby. Vi börjar med glögg. Välkommen!
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Fira jul, nyår & påsk-
med ReseSkaparna

I år erbjuder vi två nyårsresor; Istan-
bul - tillsammans med vår kunnige 
guide Serhat och Karin Frölén som 
underhåller eller dejliga Köpenhamn 
tillsammans med operacabaretgrup-
pen The Diamonds, en resa med tea-
ter och underhållning. 
Erbjudande boka innan 30 nov och 
få 600 kr rabatt på Istanbul.

JUL I ÅRE MED SPA & KULTUR
Fira en stämningsfull jul i Åre på Ho-
liday Club, vackert beläget med fin 
utsikt över fjällen och en trevlig bad-
anläggning. Julotta i Åre Gamla kyrka 
och julmusik i Duved kyrka. På Njarka 
sameläger möter vi  Maud en fascine-
rande kvinna som ger oss ett minnes-
värt möte med den samiska kulturen. 
Vi reser bekvämt med dagtåg till och 
från Åre. 23 - 26 aug.

NYÅR I ISTANBUL/KÖPENHAMN

29 nov Adventskonsert - the Diamonds
5 dec Nora julmarknad m. julbord 

Påsk på Malta, rundresor i Jorda-
nien , Egypten, Italien, historiska 
Turkiet, Island, Indien, Barcelona 

m fl - Ring för vårt program.

08 - 94 40 40  ·  www.reseskaparna.se

8 - 9 feb, boka nu  = 700 kr rabatt

KOMMANDE RESOR

OSLO OPERAHUS ADRIANE
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Bertil Wijk

Stormän i Täby, Jarlabankeätten

Jarlabanke är nämnd på 16 runstenar i Täby-Vallentuna området. Enligt Stockholms läns 
museums webbsidor var Jarlabanke född omkring 1035 och blev c:a 60 år. Runstenarna berät-
tar om Jarlabankeätten under 4 generationer. Den första generationen var Östen och makan 
Estrid. Östen dog under pilgrimsfärd till Grekland. Estrid lät ändå resa en runsten, bygga 
en bro och bygga en tom gravhög över honom. Estrid gifte om sig med Ingvar och fick med 
honom flera barn varav ett kallades Jarlabanke, dock ej ägaren till Täby gård.

Estrid hade en son med Östen vid namn Ingefast, som med sin första fru Ragnfrid fick en son  
Häming och med sin andra fru Jorun en andra son, Jarlabanke, och det är han som ägde hela 
Täby. Även Jarlabanke var gift två gånger och fick sonen Sven med Fastvi och sannolikt sonen 
Ingefast med Kättilö. Så ser släkttavlan ut i dag och omfattar åren 1000 till 1100 e Kr.

Det är osäkert vad Jarlabanke ägde, men helt klart var det något han absolut ville inpränta i 
sin omgivning eftersom han lät rista 5 runstenar med nästan samma innehåll och det dess-
utom  medan han ännu levde. Han ägde sannolikt Täby gård, men på en sten står det att 
han ägde ett hundare, vilket måste betyda ett stort område. Man vet inte var gården låg, men 
kanske låg den i närheten av eller där gamla Täby kyrka nu ligger. Jarlabanke är också mycket 
noga med att tala om att han byggt en bro, alltså Jarlabankes bro på gränsen mellan Täby och 
Vallentuna. Landsvägen mellan Vallentuna och Stockholm har gått på denna vägbank. Bron 
anlades över sankmark med stora kvistknippen i botten följt av stora stenar och sedan grus 
och sand. Även Estrid, alltså farmor, byggde ju en bro och det ansågs viktigt att bygga bro 
för sin själ och därmed förkorta vistelsen i skärselden. Hela Jarlabankeätten var kristen, vilket 
framgår av att det finns kors på nästan alla ättens runstenar.

Enligt en runsten vid Vallentuna kyrka står att Jarlabanke också gjort en tingsplats men efter-
som denna sten ej står på ursprunglig plats vet man inte med säkerhet var tingsplatsen kan ha 
legat. Ett ställe som anses troligt ligger vid ett vadställe 300 m öster om Vallentuna kyrka.
Av runstenstexterna tror man att Jarlabankes bro är ägogräns i norr och Broby bro gräns i 
söder, men att ätten också haft delar av Hagby. Jarlabankes dödssten finns vid Fällbro bro vid 
sydvästra hörnet av Vallentunasjön där det står att Ingefast lät resa stenen och göra bron efter 
sin far Jarlabanke. Joruns son och Kättilo lät resa stenen efter sin man. 

Källor: 
Stockholms läns museums webbsida
Hem till Jarlabanke: Anne-Sofie Gräslund m.fl.
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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

Bo och leva
Som alla säkert har hört och läst om var vecka 37 den 7-13 september en gemensam kampanj-
vecka för SPF över hela landet. Temat för året var ”Bo och Leva” och på Älvsjö-mässan den 
9-11 september representerade Stockholmsdistriktet med utställningen ”Ett bra liv”. Lokalt 
i Täby visade SPF Jarlabanke och TibbleSeniorerna upp oss på Täby Galopp tack vare Ingela 
Lindbergers kontakter lördagen den 5 september med ett par bord fyllda med information om 
våra föreningar och SPF.  
Under sommaren finns s.k. bakluckeloppis lördagar och söndagar på den stora parkerings-
platsen och under strålande sol samlades ett stort antal bilar och människor i alla åldrar för att 

beskåda och köpa allt som låg i 
bakluckor och stora bord fyllda 
med ”dyrbarheter”. 
Vi hade fått ett par bord under 
tak, men utan väggar vilket 
gjorde att den starka vinden 
tog med sig våra papper ut i 
omgivningen. Med stenar på 
papperen lyckades vi hålla det 
hela under kontroll och fick ett 
flertal besök vid vår monter. 
Vår närmaste granne var ett 
gatukök, som lockade både 
oss och andra loppisbesökare. 
Dagen förlöpte under mycket 
trevlig och glad stämning.

Bertil Wijk
SPF på Täby Galopp                                        foto: Per Nisses
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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*.................................................................................................................................................................................
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Gynna våra sponsorer!
De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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Du ska inte dra dig för att ringa ���!
Många äldre drar sig från att ringa nödnumret 112 och begära hjälp även om de är akut sjuka 
eller skadat sig. De vill inte vara till besvär och tar hellre en magnecyl och hoppas att det onda 
skall gå över. Eller också ringer de till sina barn eller någon anhörig och berättar att de inte 
mår bra.
De allra flesta äldre kan mycket väl själva avgöra om något allvarligt har hänt men ibland 
kan det vara svårt att veta om det är rätt att ringa 112. I båda fallen är det klokt att ringa 112 
-antingen för att begära hjälp eller att få råd.
Via 112 och SOS Alarm kan alla få hjälp av samhällets räddningsresurser, till exempel am-
bulanssjukvård, räddningstjänst och polis. Alla är i tjänst dygnet runt, året om för att hjälpa 
människor i nöd.
Genom att omgående ringa 112 vid en akut händelse kan man rädda liv och minska risken 
för bestående skador. Det gäller särskilt vid hjärtinfarkt och stroke. Behandlingen kan ofta 
påbörjas redan i hemmet eller i ambulansen på väg till sjukhuset.
Är du osäker? Ring 112 och låt SOS-operatören ta beslutet om SOS Alarm ska skicka en 
ambulans eller inte!

��� - 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”
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Datum Lokal Aktivitet

Tisdag
10/11 kl 14.00

Jarlabankes kansli
Eskadervägen 40

Musikcafé
Se sidan 10

Tisdag
17/11 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5 Väntjänst

Fredag
20/11 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5 Musiktipsrad av och med Stig Nohrlander

Tisdag
24/11 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 24

Söndag
29/11 kl 09.00 Buss från Ångaren Adventsresa med högmässa i S:t Ragnhilds 

kyrka i Södertälje. 

Tisdag
01/12 kl 14.00 Broby Gård Väntjänst

Fredag
04/12 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Från Operaskolan kommer Andreas Franzén 
och underhåller med sång och musik

Söndag
06/12 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Julkonsert
Se sidan 12

Tisdag
8/12

Sibyllegatan 2
(intill Dramaten) Besök på Musikmuseet

Onsdag
09/12 kl 17.30 Kommunalhuskällaren Julbord med dans

Se sidan 26

Torsdag
14/1 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Hedda Gegerfelt berättar om arbetsminnen 
från sitt yrkesliv som flygvärdinna på SAS.

Tisdag
19/1 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 25

Tisdag
26/1 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5 Väntjänst

Torsdag
28/1 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Viveca Lindenstrand berättar och visa bilder 
om konstnären Ivan Aguélis liv och verk

Torsdag
11/2 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Erland Ros, hovpredikant och f.d. fängelse-
präst, uppträder för oss med ett program han 
kallar "Humor i kyrkan".

Tisdag
23/2 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Årsmöte
Se sidan 5

Torsdag
25/2 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Siv och Rolf Orrhanse underhåller med: "Lit-
terär och musikalisk pytt-i-panna".

jarlabankekalendern
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