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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 9000

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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behövs personer, som kan göra en liten insats 
och på köpet bli delaktiga i den gemenskap, 
som det blir att göra saker tillsammans. Det 
är ju enkelt att nå oss i styrelsen, både med 
telefon och e-post. Jag rekommenderar också 
en titt på vår hemsida där det finns ett stort 
antal användbara länkar. Per Nisses fortsätter 
att vara Webmaster även det nya året men 
lämnar tidningens layout. Där får vi i stället 
en ny medarbetare, Gunilla Kinnman, som 
härmed hälsas välkommen i redaktionen.

På månadsträffen i mars kommer vår 
färgstarke kyrkoherde Johan Blix att tala 
om ”Kristendom för ateister-kan det vara 
möjligt?” och i april får vi höra en annan 
duktig talare, nämligen Johan Taube,  som 
berättar om Täby ”förr, nu och i framtiden”. 
Stig Nohrlanders musikprogram med musik-
kafé och musiksalong fortsätter under våren, 
liksom alla övriga verksamheter

Jag har avböjt återval som ordförande och 
tackar mina goda medarbetare i styrelsen och 
alla trevliga medlemmar, som jag kommit i 
kontakt med under resor eller träffar genom 
åren. Jag önskar  den nya styrelsen ett gott 
samarbete och kamratskap för att klara av 
alla små och stora frågor, som kan dyka upp 
framöver.

Bertil Wijk
ordförande

Kära vänner i Jarlabanke
Ett år har gått och ett nytt har kommit och 
vi går dessutom in i ett nytt decennium. Ett 
nyårsskifte innebär ofta tid för eftertanke och 
oro. Jag ska inte fördjupa mig i detta, men 
ju äldre jag blir kommer en viss oro för mor-
gondagen och en viss nostalgi över den tid 
som varit. Det finns också oro i världen och 
oro i vårt eget land, som t.ex. SAAB-affären, 
arbetslöshet och miljökonferensens dåliga 
resultat i Köpenhamn. Vad gäller ekonomin 
kan man nog säga att pensionärerna tillhör 
förlorarna och de av oss med den lägsta pen-
sionen kan nog riskera att få det svårt.

Stora händelser i vårt land under året fram-
över är kungliga bröllop och allmänna val. 
Valet är viktigt, inte minst för oss pensionä-
rer. Det gäller att sätta sig in i vad de olika 
partierna står för. 

SPF Stockholmsdistrikt har tillsammans 
med PRO kommit överens om att ordna en 
gemensam hearing med länets politiker från 
de sju riksdagspartierna den 31 augusti i 
ABF-huset. Lokalt i Täby planerar Jarlaban-
ke, TibbleSeniorerna, SPRF och PRO en ge-
mensam utfrågning inför valet av de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige 
i Bibliotekets Hörsal, Biblioteksgången 13, 
torsdagen den 22 april kl 15.00.

Det blir val i vår förening också. Som ni har 
sett av kallelsen i förra numret av medlems-
bladet är det årsmöte den 23 februari kl 
13.00 som inleds med musik, violoncell och 
piano, och därefter årsmötesförhandlingar. 
Några av styrelsemedlemmarna, som varit 
med länge, avgår och valberedningen har 
lagt ned stor möda under hösten för att 
fylla tomrummen, dock har vi i skrivande 
stund fortfarande en vakans. Vi har ju i 
föreningen många aktiviteter och till dessa 
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ÅRSMÖTET - PÅMINNELSE
Årsmötet 2010 äger rum tisdagen den 23 februari kl 13.00 i Bibliotekets hörsal, 
Attundafältet 14, plan 3 eller Biblioteksgången 13 1 tr.
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.

!!!   INFÖR VALET 2010   !!!
SPF JARLABANKE, SPF TIBBLESENIORERNA, SPRF OCH PRO 
anordnar en utfrågning av de partier som är representerade i fullmäktige. 

KOM TILL BIBLIOTEKETS HÖRSAL 
torsdagen den �� april kl ��.00-�8.00, Biblioteksgången 13, 1 trappa. 

MODERATOR: Ann Lindgren, före detta SPF-ordförande.



�

Gudrun Wijk

Patientnämnden.
KPR

Arg ledsen besviken på vården?
Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd 
dig då till Patientnämnden, som är en fristående och opartisk instans och som har tystnads-
plikt. Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. Det är helt 
kostnadsfritt och du kan komma till dem med både stora och små frågor, som rör den offent-
ligt finansierade vården; landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i 
särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landsting och kommun och även den 
handikapp och tandvård som landstinget finansierar. 

Är du osäker på hur viktigt ditt ärende är?
Kan jag klaga på min systers vård? 
Har jag rätt att få en kopia av min journal? 
Kan jag påverka min dementa mammas vård?

Vad det än handlar om kan du alltid ringa 690 67 00 (8.30-16.00) och rådgöra med dem och 
sedan själv avgöra om du vill gå vidare med ditt ärende.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 10 december 2009.
Viktig ändring i socialtjänstlagen för dig som är anhörigvårdare.
Sanna Öhman, Täby kommuns nya anhörigkonsulent, informerade om den ändrade  social-
tjänstlagen, som trädde i kraft 1 juli 2009.

'*Tidigare lydelse var: Anhörigvårdare
'*Ny lydelse är:  Personer som vårdar eller stödjer närstående

'*Tidigare lydelse: Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vår-
dar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.

*Ny lydelse är: Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funk-
tionshinder.

Kommunen får stimulansmedel under tre år för att genomföra denna förändring. Sanna Öh-
man ska hitta samverkansformer med olika grupper så att dessa kan genomföra stödinsatser 
som till exempel avlastning, anhöriggrupper och utbildning.

Kommunen har fått ett konjunkturstöd på 6,9 miljoner kronor.
Konjunkturstödet från regeringen till Täby kommun har fördelats av socialnämnden enligt 
följande: * 700 tkr till mat och hälsa, * 800 tkr till att utöka förebyggande hembesök för per-
soner över 80 år, * 400 tkr för att utreda möjligheter till trygghetsboende inom kommunen, 
* 5 mkr för att stötta leverantörerna att ha personal kvar under 2010.
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Vad betyder den nya patientdatalagen för dig?

Från och med den 1 juli 2008 gäller en ny patientdatalag. Syftet med lagen är att öka pa-
tientsäkerheten och skydda känsliga uppgifter. Möjligheterna ökar för dem som vårdar och 
behandlar dig att få tillgång till den information, som behövs för att ge dig en god och säker 
vård. Den nya lagen ska göra det möjligt för vårdpersonal och dig som patient, att få en sam-
lad bild av din egen vårdhistorik, oavsett hur många och vilka vårdgivare du har.

Sammanhållen journalföring
Men har inte vårdgivarna redan idag en samlad bild av din vårdhistorik i din journal? Nej 
journaluppgifter skickas inte automatiskt mellan olika vårdenheter, till exempel mellan vård-
centraler och sjukhus. Den nya lagen gör det lättare för vårdenheterna att ta del av varandras 
journaluppgifter och du ska helt enkelt slippa att upprepa din vårdhistoria när du kommer till 
en ny vårdgivare.

Hur påverkas den personliga integriteten?
Integriteten stärks med den nya lagen, genom att du får ett betydligt större inflytande än 
tidigare över hur din egen journalinformation används. Varje gång någon tar del av uppgifter 
i din journal registreras detta vilket betyder att det i efterhand går att spåra vem som läst. Det 
är bara den, som för din vård behöver uppgifterna, som får ta del av den. Kravet på samtycke 
från dig till en sammanhållen journalföring av olika vårdgivare och möjlighet för dig att spärra 
känslig information är viktigt. 

NU HAR DET KOMMIT NYTT ÅRSMÄRKE
Som medlem i SPF, Sveriges Pensionärsförbund, får du tillgång till många attraktiva medlems-
förmåner. För att kunna utnyttja en del av dem krävs att du visar upp ditt medlemskort med 
giltigt årsmärke.

Medlemsförmåner
Dina medlemsförmåner omfattar rabatter av olika slag, som med tiden utvecklas och blir fler. 
För att vara uppdaterad kan du alltid gå in på SPF-s hemsida www.spfpension.se eller läsa 
senaste numret av medlemstidningen Veteranen.

Årsmärket
Ditt medlemskap gäller ett år i taget. Årsmärket gäller tre månader utöver detta dvs t.o.m. 
mars 2011. Årsmärket finns bifogat i det medlemsblad, som du just nu har i handen. Skulle 
det ha förkommit eller om du behöver ett för sammanboende, som har var sitt medlemskort, 
finns årsmärke att hämta på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40, Näsby Park, en halv trappa 
ned. Kansliet har öppet tisdagar och torsdagar mellan kl 10.00-12.00. Årsmärken kommer 
också att finnas för avhämtning på årsmötet.

Styrelsen
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Månadsträffen 23 februari

SARA WIJK VIOLONCELL
ANN-SOFI KLINGBERG PIANO
Nu är det dags igen! 
Det är nu 4 år sedan min dotter spelade sköna cellotoner i vintermörkret här i Bibliotekets 
Hörsal i samband med årsmötet 2006. För gamla och nya medlemmar upprepar jag en del 
av Saras  cv (curriculum vitae), som det heter i dag.

Sara började spela cello då hon var 8 år och vid 18 års ålder flyttade hon till Oslo och utbildade 
sig vid Oslos musikhögskola för Frans Helmerson. Studierna fortsatte därefter för William 
Pleeth i London och Harvey Shapiro i New York.

Under åren 1980-1990 var Sara medlem i Det Norske   Kammerorkester och hade samtidigt 
omfattande kammarmusikuppdrag i Sverige. Under ett par år undervisade hon på Ingesunds 
Musikhögskola och började i samband med detta också att spela barockvioloncell och intres-
sera sig för denna tids musik. På den här konserten kommer Sara att spela på en vanlig cello 
byggd 1762. Sedan 1996 är Sara fast anställd i Uppsala Kammarorkester och stämledare i 
Folkoperans orkester samt medlem i flera kammarmusikgrupper i Stockholm.

Ann-Sofi Klingberg, piano, studerade vid Musikhögskolan i Stockholm för Gunnar Hallhagen 
och tog solistdiplom 1982 med Sveriges Radios Symfoniorkester och Neemi Järvi i Ravels 
G-durkonsert. Hon har också studerat i Italien för Mario Conter. Ann-Sofi är medlem i 
Sonanza, ensemblen för nutida musik som uruppfört mer än 100 verk, spelat in 7 CD och 
gästspelat vid flera internationella festivaler. Ann-Sofi var lektor vid Ingesunds Musikhögskola 
1985-2002 och undervisar nu vid Södra Latins yrkesmusikprogram i Stockholm.

Jag känner inte till programmet, det får bli en överraskning.
Bertil Wijk

Sara Wijk Ann-Sofi Klingberg
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Porträttfotografering
Den 8 oktober förra året hade vi byggt upp en ”fotoatelje” på Kansliet på Eskadervägen 40, 
där vi tog porträttbilder av Jarlabankes medlemmar. 6 personer utnyttjade denna tjänst, däri-
bland Torbjörn Huss, vars trivsamma nuna ses nedan. Torbjörn är mycket nöjd med porträtt-
fotograferingen och han rekommenderar sina medbröder och -systrar i Jarlabanke att låta sig 
fotograferas nästa gång som tillfälle bjuds.

Detta nya tillfälle blir fredagen den 5 mars kl 09.00-12.00 på Kansliet på Eskadervägen 40. 
Kom när som helst mellan 09.00 och 12.00, så tar vi bilder av Dig. Ingen föranmälan erfor-
dras. Du får en kopp kaffe med dopp och får tillfälle till en pratstund med andra medlemmar 
i Jarlabanke medan Du väntar på Din tur att avbildas.

Det kostar 30 kr per person att få ett antal bilder på en CD-skiva. Med hjälp av denna CD-
skiva kan Du själv eller någon familjemedlem eller vän till Dig, som har dator och printer, ta 
fram foton av dig i den storlek Du önskar. Du kan också gå med skivan till Fuji Center i Täby 
Centrum vid Stortorget i gamla delen och be dem göra fina bilder i den storlek Du vill ha.

Kostnaden 30 kr innefattar lokalhyra 10 kr, kaffe med dopp 10 kr och CD-skiva 10 kr. Själva 
fotograferingsarbetet bjuder föreningen på.

Välkommen! 
Vill du veta mer om denna porträttfotografering så ring Stig Nohrlander på 758 36 82.

Torbjörn Huss  
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”Varje ny dag
Är ett årsskifte
Och ett nytt millennium
Beroende på när
Du börjar räkna
 
Vänta inte in det nya
Ty var dag är en sällsam gåva”

Strofen ovan är hämtad ur en nyårsdikt skriven inför årsskiftet 2009/10 av Täby församlings 
kyrkoherde Johan Blix, som är en av de föreläsare som kommer att gästa Jarlabanke under 
våren.
 

Johan Blix är född på Gotland på självaste juldagen, han prästvigdes i Visby 1977 och har va-
rit kyrkoherde i bl.a. Stigtomta, Dalby och Hagfors innan han blev kyrkoherde i Täby 1993. 
(Täby församling är f.ö. Sveriges största församling med nära 47.000 medlemmar och med 
Täby kyrka i Täby kyrkby som huvudkyrka.) Kontraktsprost i Roslags kontrakt har Johan Blix 
varit sedan 1997. Han har haft uppdrag som militärpastor på Cypern två gånger och en gång 
i Libanon och varit ”församlingsdoktor” i Kista 2004 och i Vaxholm 2006 i samband med 
kriser i församlingarna där. 

Innan prästvigningen ägnade Johan Blix sig dock åt helt andra saker, nämligen det militära. 
Han utbildades vid pansartruppernas kadettskola 
i Enköping 1966 och tog reservofficersexamen vid 
pansartrupperna i Skövde fem år senare, för att två 
år därefter ta en regementsofficersexamen vid Kung-
liga Krigsskolan, Karlberg.

I en presentation av kyrkoherden på församlingens 
webbsida berättar han att han kanske trivs allra bäst 
när han arbetar med konfirmander eller leder en 
gudstjänst och att hans högsta önskan är ”ett värdigt 
och meningsfullt liv för alla som blivit födda till jor-
den”. Johan Blix har också en egen blogg, johanblix.
se, där han publicerar dikter, funderingar och åsikter.

Det är tisdagen den 16 mars kl 13 som Johan Blix 
besöker Jarlabanke och talar över ämnet ”Kristen-
dom för ateister – kan det vara möjligt?”

            
Bodil Svensson

Johan Blix 
– kyrkoherde med egen blogg

Johan Blix   Foto: Björn I Hallström/GBS
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Johan Taube 
– varm anhängare av ökad kultursatsning i Täby
Täbybon Johan Taube är företagsekonom och har sin bakgrund i både den privata och den 
offentliga sektorn, men har också bred erfarenhet från ideell verksamhet. Senaste arbetet som 
anställd var inom Försvarsmakten (1992 – 2006) där han under tio år var chef för Militära 
servicekontoret, för att de sista fyra åren arbeta som intern utredare inom Högkvarteret. Pensi-
oneringen betyder dock inte att han lämnat allt arbete bakom sig – han är nu jobbcoach inom 
Senior Advisers, som marknadsför ett urval av tjänster inom rådgivning, resurs- och föränd-
ringsarbete. Johan Taube är medlem av Folkpartiet Liberalerna och kandiderar i år för detta 
parti. Johan har tidigare varit ersättare i kommunfullmäktige i Täby, ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden,  nämndeman i Attunda tingsrätt liksom i Länsrätten. Han är också medlem i 
Täby konstvänner och ordförande i Stiftelsen Karby gårds konstcentrum. I det sammanhanget 
skulle han gärna se att Karby gård i framtiden utvecklas från att vara ett konstcentrum till att 
bli ett kulturcentrum tillsammans med ett framtida vikingamuseum i Täby. 

På vår fråga om varför just Täby ska ha ett vikingamuseum menar Johan Taube att det är 
viktigt att ett museum finns där man faktiskt kan peka på att här bodde våra förfäder, här 
levde de, här dog de. Den tänkta platsen är i närheten av Karby gård, strategiskt placerad mitt 
i vikingatid med lämningar från både brons- och yngre järnålder. 

Många har hört och sett Johan som konferencier vid utdelandet av Täbys kulturpris under de 
senaste 12 åren. Johan är en stor förespråkare för, som han säger, återinförandet av kulturen i 
vår kommun. Han anser - med den erfarenhet han har från tiden som (M)-ledamot i Kultur- 
och fritidsnämnden - att kulturen hamnat i strykklass i Täby, satsningen på kulturen är liten. 
Det är ett av skälen till att han lämnat Moderaterna för att från (FP)-plats kämpa för högre 

status för och mera pengar till kulturen.

Johan är gift och har tre vuxna barn, 3 barn-
barn och en hund. Bor i Ella Gård och är 
passionerad ryttare och utförsåkare.
- Du tycker inte att det är dags att lägga 
skidorna på hyllan nu? 
- Verkligen inte. Vi åker skidor hela familjen 
ett antal veckor varje år. Man behöver ju inte 
störta ner för pisterna utan åka i den takt 
som åldern medger. Tänker hålla på åtmins-
tone till jag blir 70.
Den 20 april kl 13 kommer Johan Taube 
att gästa Jarlabankes seniorer och kåsera om 
”Täby förr, nu och i framtiden”.

Bodil Svensson

Johan Taube     
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TRÄFFAR

Torsdagsträffar
Träffarna sker numera på Servicehuset Ånga-
ren (samlingssalen). Är du bilburen, 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. Torsdagsträffarna sker i samar-
bete 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 programpunkt. 
Kostnaden är numera 40 kronor vare sig du 
är medlem eller ej. Två träffar har redan gått 
av stapeln i år och nästa träff är torsdagen 
den 11 februari då Erland Ros, hovpredi-
kant, berättar om ”Humor i kyrkan”. 
För kommande program se Jarlabankekalen-
dern på sidan 31. 
Träffarna sker i samband med Studieförbun-
det Vuxenskolan.    
Ansvarig: Marianne Johansson, 756 28 05.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på servi-
cehusen samt för funktionshindrade med-
lemmar med följeslagare. Programmen finner 
du i Jarlabankekalendern på sidan 31. 
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 50:-.

Tisdagen den 23 februari
Årsmötet inleds med musik av Sara Wijk, 
violoncell till pianoackompanjemang av 
Ann-Sofi Klingberg. Efter musiken kommer 
anhörigkonsulenten Sanna Öhman att lämna 

kort information och därefter blir det årsmö-
tesförhandlingar. Se vidare sidan 5 och 8.

Tisdagen den 16 mars
Kyrkoherde Johan Blix  kommer och talar 
om ”Kristendom för ateister - kan det vara 
möjligt? Se vidare sidan 10.
 
Tisdagen den 20 april
Johan Taube berättar om Täby förr, nu och i 
framtiden. Se vidare sidan 11.

Tisdagen den 18 maj
Lunch på Kvarntorp kl 13.00.

Träffpunkt SPF 
på Café Opera fortsätter under våren med 
början den 16 februari och fortsätter den 23 
mars och 27 april kl 15.00-18.00. Entré 50 
kr inkluderar underhållning och ett glas vin. 
Ingen föranmälan.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5. 
Måndagar kl 13.00. 
Kontakta Monica Palme, 756 80 41. 
Lokal: Kansliet: Eskadervägen 40. 
Vårterminen började den 13 januari kl 
13.00. 
Kontakta Magnus Waller 758 55 83.
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BEVINGAT

FARA
GULA FARAN slagord lanserat av den tyske kejsaren Vilhelm II, som 1895 varnade för att 
världen kunde komma att översvämmas av japaner och kineser. Senare, under det s.k. 
”BOXARUPPRORET” 1891-1901, kom han att använda uttrycket i sin propagandakampanj mot 
kineserna, då han uppmanade de tyska trupperna att ”fara fram som hunner” mot den gula 
faran.

KO
DET ÄR INGEN KO PÅ ISEN, det är ingen överhängande fara eller brådska. Ett talesätt känt 
från 1800-talet och med fortsättningen ”så länge rumpan hänger på land”.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag 

Alla kan drabbas av olycksfall i hemmet! 
Vem uppmärksammar dig ensamboende om 
du inte kan nå telefonen och kalla på hjälp? 
jo,

Veteranringen!
Att anlita Veteranringen kostar ingenting.
För ytterligare information, RING
Barbro Ekroth   tel 732 75 38
Ulla Nordström    tel 732 65 53 
Anna-Britta Adolphsson  tel 756 20 23
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RESOR OCH AKTIVITETER

18 februari 2010 Gustavsbergs 
Porslinsmuseum 
Se utförlig artikel i vår tidning Jarlabanke nr 
5/09. Om du inte anmält dig tidigare, men 
vill åka med ring Monica Forsén eller Gun-
nar Gillberg. Vi kanske kan trolla men, men, 
men, det ser inte så ljust ut.

Resa till Kina 12-19 mars 2010
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
frukostbuffe, alla utfärder och måltider i 
samband med dessa samt kartor. Anmälan,
skall ske direkt till Favoritresor, 660 18 00. 

6 – 13 mars 2010 ordnar Reseska-
parna 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, 08-
758 68 22  efter  kl 10 för närmare infor-
mation, så kan jag vidarebefordra detta till 
Reseskaparna. Antalet platser är begränsat. 
Inbetalningskort skickas ut från Resebyrån.

2010-03-12 Operan Tannhäuser i 
Oslo. Arrangör: Pocketresor AB
Vi har fått möjlighet att den 12/3  delta i en 
resa till Oslo för att få uppleva operan Tann-

häuser. I resan med modern helturistbuss 
ingår: reseledare, entrébiljetter till Tannhäu-
ser, 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 .

Ängsö-Rödlöga
Den 10 maj ordnar Världsnaturfonden 
och Temakryssningar en endagskryssning 
till Ängsö och Rödlöga. Tid 09.00-16.30. 
På- och avstigning: Strandvägen, kajplats 15. 
Båt: Cinderella 1.
I priset 495 kr ingår en guidad (med Jens 
Wahlstedt samt experter från Världsnatur-
fonden WWF) specialtur till Ängsö med 
färdvägen Nybroviken-Vaxholm-Ängsö-Mö-
jaskärgården-Vaxholm-Stockholm. Uppehåll: 
Ängsö ca 2 timmar med guidad promenad.
Möt Roslagsvåren under en härlig kryssning 
till Ängsö, en av Europas äldsta och vackraste 
nationalparker. Här strövar vi och njuter av 
blommande gullvivor och Adam och Eva, 
skärgårdens egen orkidé. Sedan fortsätter vi 
mot utskärgården med lekande ejder- och 
alfågelflockar, innan vi landstiger på Rödlöga 
med sin spännande fiskehistoria. Återfärden 
går via Svartlögafjärden med goda chanser 
att se både sälar och havsörnar, och vidare 
genom Lådnasundet och Karklöfaret.
Vi har beställt 15 platser, som eventuellt kan 
ökas på om det sker omgående.Tänk på att 
vår underbara skärgård är som allra vackrast 
i maj månad.
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Gunnar Gillberg 511 714 75 tar emot Era 
beställningar och kan kanske ge svar på alla 
Era frågor. Ring senast i slutet av mars.

Program för föreläsningar i ABF –huset våren 2010
Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF

Den 17 februari Äldres tandhälsa, då och nu, men i
Kl 13.30 – 15.00 framtiden?
  Förr ansågs det vara en del av det normala åldrandet 
  att förlora sina tänder. Under 1970 -2000 har
  tandlösheten bland äldre minskat från drygt 50 % till
  knappt 10 %. Om den goda tandhälsan skall kunna
      bevaras livet ut måste man få stöd och hjälp när
  krafterna och förmågan avtar i högre ålder.
  Äldretandvårdens paradox är att ju fler och bättre
  bevarade tänder man har som äldre, ju större är risken
  för tandhälsan när man drabbas av sjukdom/handikapp.
  Föreläsare: docent Gunilla Nordenram

Den 17 mars Ålderism –diskrimineras äldre och vilka
Kl 13.30 -15.00 föreställningar finns om äldre?
  Möjligheten att leva ett fullödigt liv beror bl.a. på hur
  man uppfattas och uppskattas av andra och vilka
  begränsningar man utsätts för. Vilka  attityder finns
  till äldre och finns det något man kan göra för att
  påverka dem?
  Föreläsare: professor Lars Andersson

PRESSTOPP
Hyran chockhöjs
I SPF Jarlabanke har vi under många år 
haft våra månadsträffar i Bibliotekets Hör-
sal till en hyra av 150 kr i timmen. Denna 
hyra höjs nu efter årsskiftet till 450 kr i 
timmen. En liten favör har vi dock fått. 
Våra redan tingade träffar i vår, kommer att 
debiteras med den gamla avgiften.
Under våren kommer vi nu att diskutera, 
om vi kan betala den nya hyran till hösten 
eller om det går att hitta någon billigare 
lokal.
Styrelsen
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Bodil Svensson

Tio Fixare i Täby hjälper med proppar och 
gardiner

När man blir äldre och lite skröplig och inte litar på balansen så man vågar klättra på pallar 
och stegar för att byta glödlampor, ta ner gardiner etc. – då är det bra att det finns en Fixar-
grupp med tjänstvilliga medmänniskor.

Marc Roman är samordnare i Röda Korsets Fixargrupp i Täby och har en bred erfarenhet av 
vilka önskemål som kan förekomma. Gruppen bildades i november 2005 och i april påföl-
jande år slöt man avtal med Täby kommun om att ta över kommunens fixartjänst. Sedan start 
har gruppen - som f.n. består av 10 damer och herrar mellan 45 till 80 år - hunnit klara av 
över 1.000 uppdrag, stora som små, dock inte sådant som ligger inom hemtjänstens ansvar.

Glödlampsbyte, tavelhängning och proppbyte är vanliga uppdrag. Ett par damer i gruppen 
tar bl.a. hand om sömnad, de syr i knappar, byter blixtlås eller fållar upp byxor t.ex. Så finns 
det ett par fixar-herrar som är duktiga på datorer, en har specialiserat sig på Mac, den andre på 
PC. Tidigare åtog man sig inte borrningsuppdrag, men nu rycker gruppens nestor - fyller 80 
nästa år - ut med borrmaskin när hjälp behövs.

Andra typer av uppdrag:
- ta ned gardiner och hänga upp igen
- ta ned kristallkrona som ska dammas av eller tvättas
- flyttning av saker upp till vind
- ta med bortsorterade saker till Röda Korsets Kupan
- plocka bort saker från ett kök som skall saneras
- ställa in TV-kanaler

Ofta blir det inte bara glödlampsbyte eller liknande. Uppdragsgivarna, som till allra största de-
len är ensamboende damer, vill gärna att Fixaren sitter ner ett tag så hon kan få bjuda på kaffe 
och prata lite för att bryta ensamheten. Många är väldigt isolerade, de träffar inte så många 
människor utöver hemtjänsten. 

Marc Roman, som också sitter i styrelsen för Röda Korsets Täby-krets, åtog sig alltså ansvaret 
för ca 5 år sedan att bygga upp en Fixargrupp. Det är Marc man ringer till när man behöver 
hjälp. Marc i sin tur skickar sedan ut uppdraget (art och uppdragsgivare) via e-post till med-
lemmarna. Den som tar uppdraget skickar ett e-brev med information om detta till de andra i 
gruppen och tar därefter direktkontakt med den som behöver hjälp och kommer överens om 
dag och klockslag. 

- Allt kan ju inte göras direkt, men inom 2-3 dagar bör man kunna få den hjälp som önskas. Där-
utöver finns det förstås brådskande fall, som t.ex. ett proppbyte, säger Marc. 
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Alla som ingår i gruppen har genomgått en grundutbildning i Röda Korsets regi och är 
försedda med Röda Korsets legitimation, som bör visas upp när de kommer till beställaren. 
Medlemmarna arbetar helt på frivillig basis.

Marc för statistik över uppdragen och redovisar verksamheten varje år inför Täby kommuns 
socialnämnd. Nu har han visserligen flyttat från villa i Täby till lägenhet i Solna, men uppdra-
get med Fixargruppen vill han gärna ha kvar. Fixarna är ett gäng som trivs tillsammans och 
som umgås även utöver sina utvärderingsträffar. 

- Dessutom är uppdraget mycket givande, menar Marc. Det är roligt att hjälpa människorna, man 
känner sig väldigt uppskattad.

Behöver du hjälp med någon syssla lik de uppdrag som beskrivits i texten ovan kontaktar du 
Marc Roman på 08-758 88 41 eller på mobilen 070-483 37 21.

Marc Roman   foto: Bodil Svensson
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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> 0771-365 365

Svenska Handelsbanken   <www.handelsbanken.se/nasby_park> 08-544 431 80
BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek                                                         <www.taby.se> 08-555 587 34
BILAR/BILTVÄTT Bilfirma Mikael Mattinson AB                         <www.bilfirmamm.se> 08-792 50 22
BLOMMOR M.S. Blommor 08-756 05 55

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 95 19

Kerstin Nordström Fastighets AB      <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 Hudverkstan                                                         <www.hudverkstan.se> 08-756 76 54

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
KEM  TVÄTT, SKRÄDDERI Näsby Park Kemtvätt, Skrädderi 08-756 32 62
KLÄDER  BK Herr                                                                                <www.bkherr.se> 08-732 50 44
KONST  Konstnär Kerstin Engvall                                       <www.kerstinart.se> 08-732 75 77
LIVSMEDEL SABIS                                                                                      <www.sabis.se> 08-544 431 70
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
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.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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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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Gynna våra sponsorer!
De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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KURSER/CIRKLAR

Fransk Konversation  
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskadervä-
gen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30. Vår-
terminen började onsdagen den 27 januari. 
Anmälan i förväg till Gunilla Thermaenius, 
756 03 93. 

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Vårter-
minen började tisdagen den 26 januari kl 
14.00-16.00 och fortsätter tisdagar kl 14.00 
den 16 februari, 30 mars, 27 april och 25 
maj. För information ring och tala med 
Anita Tiger, 540 251 21 eller Inge-Maren 
Behrendt, 732 45 91

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg. Lokal: Kansliet, 
Eskadervägen 40.  
Vårens träffar 2010 började i januari och 
fortsätter kl 13.00 torsdagen den 18 februari, 
torsdagen den 18 mars och torsdagen den 15 
april.
Margareta Broberg berättar teaterhistoria 
och bakgrunden till aktuella teaterstycken. 
Margareta ordnar biljetter till Dramaten 
och Stadsteatern och efteråt blir det diskus-
sion kring pjäsen. Om tillräckligt många är 
intresserade startas en ny grupp. 
Är du intresserad ring och tala med Marga-
reta Broberg, 732 03 83

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Vi träffades första gången under våren 2010 
kl 19.00 den 18 januari. I fortsättningen 
träffas vi samma klockslag den 15 februari 
och 19 april. 
För information kontakta 
Stig Nohrlander, ring 758 36 82 eller maila 
stig@nohrlander.com 

Titta också på vår hemsida 
http://jarlabanke.just.nu länken Musikalisk 
salong.

Musikcafé
Lokal: Eskadervägen 40
Vi träffas under våren 2010 kl 14.00 den 
9 februari, 23 mars och den 13 april. För 
information om program mm kontakta Stig 
Nohrlander, ring 758 36 82 eller maila 
stig@nohrlander.com
Titta också på vår hemsida 
http://jarlabanke.just.nu länken Musikcafé.

Vinprovning I
Denna grupp fortsätter sina träffar under 
våren 2010. Träffarna äger som vanligt rum 
på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40, 
tisdagen den 16 februari, tisdagen den 16 
mars, tisdagen den 13 april och tisdagen den 
18 maj. Vi träffas kl 17.00. 
Glas (3 st) torde medtagas. Kostnad ca 100 
kr per gång. 
Har ni några frågor, ta då kontakt 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 med start torsdagen 
den �� januari �0�0 kl �8.�0. 
Övriga datum är torsdagen den �8 februari, 
OBS! onsdagen den �0 mars och torsdagen 
den �� april. Teman med vintyper, druvor 
och länder fortsätter. 
Närmare information kommer att meddelas 
dem som tidigare deltagit, aktiviteten är för 
närvarande fullbokad. 
Kontaktperson Arne Forssén, 758 68 22.
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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 Toto Granath, 756 42 97.

Squaredansarna
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsbyallé 
72. Ring för upplysningar till Birgitta Lars-
son, 756 45 14 eller Per Jödahl 756 23 25.

Gymnastik
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 på 
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 Luft-
vägsstopp (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 i vår 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 di-
plom 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://jarla-
banke.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 information kontakta Ingemar Nordan-
sjö, 756 47 21 eller 
Birgitta Groschopp, 768 60 64.

Vad sa du?
Hur bra hör du - egentligen? För att ta reda 
på det kan du kontakta din vårdcentral för 
en hörselkontroll, men du kan också gå in 
på sajten Hörseltest,  www.horseltest.se  Här 
får du höra 20 ord  i brusiga miljöer och 
du ska försöka identifiera vilka ord det är. 
Utifrån resultatet får du ett hum om hur bra 
du egentligen hör. Bakom sajten, som är helt 
gratis, står Hörselskadade Riksförbund.

Saxat ur tidningen 
PC för Alla nr 12 2009
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Gudrun Wijk

Genom mitt tidigare yrkesliv har jag stor erfarenhet av läkemedelshantering 
vars viktigaste princip är ”rätt dos, till rätt patient, vid rätt tillfälle”. Jag tycker 
att säkerheten vad gäller detta har  blivit väsentligt bättre under mina år inom 
vården, men med ett ökat antal läkemedel har nya risker tillkommit.

Utveckling av antalet läkemedel
Vi lever allt längre och blir allt äldre. Utvecklingen inom läkemedelsområdet 
har fört med sig minskat lidande och sjuklighet, men också nya problem. Till 
stor del är det friska år som läggs till livet, men det innebär också att många av 
oss äldre, åtminstone under en del av vår ålderdom, måste använda läkemedel. 
Det är vanligt att en person kan få många läkemedel och det kan leda till pro-
blem. I undersökningar har vi sett att hos personer som bor på äldreboende 
har antalet läkemedel de senaste tjugo åren fyrdubblats och vid så hög använd-
ning ökar risken tiofaldigt för biverkningar. Förutom den höga mängden läke-
medel kan sköra personer med många olika sjukdomar dessutom få behand-
ling med för dem olämpliga läkemedel. Nackdelarna med behandlingen kan 
således ibland överväga vinsterna. 

Orsaker till olämplig läkemedelsanvändning
En viktig orsak till olämplig läkemedelsanvändning är att läkaren inte regel-
bundet ser över de äldres medicinering. Det kan i sin tur ha många förkla-
ringar, som tidsbrist eller att man inte vågar ändra eller ta bort  en medicin 
som ordinerats av en annan läkare. För att förbättra medicineringen hos dessa  
svaga vårdtagare på äldreboenden rekommenderar läkemedelskommittéer att 
där använda en arbetsmetod som kallas Läkemedelsgenomgång. Då deltar 
läkare och personal som känner patienten väl, till exempel en sjuksköterska 
och ett vårdbiträde och ofta även en farmaceut. Syftet är att öka kvaliteten och 
säkerheten och ibland kommer man fram till att andra åtgärder än medicin 
kan hjälpa den äldre.

Läkemedelsförteckningen, ett hjälpmedel för dig och läkaren
2005 infördes ett nytt register, den så kallade  Läkemedelsförteckningen, över 

Vinsten vid medicinering måste 
överväga nackdelarna 
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alla läkemedel som hämtats på recept i Sverige. I registret finns alla mediciner 
som du har hämtat ut från apotek under de 15 senaste  månaderna angivna 
och din läkare kan med ditt samtycke få del av uppgifterna, från  Apoteket 
AB. Under 2010 ska registret, bland annat i Stockholm, kopplas till läkarjour-
naler. Det underlättar för läkaren att kontrollera vilka mediciner du redan har 
och som skrivits ut av andra doktorer. Därmed kan dubbelförskrivningar av 
mediciner undvikas. Likaså förskrivningar av sådana läkemedel som motverkar 
varandra och andra möjliga komplikationer.  

Men vad kan jag påverka själv?
-Försök skaffa dig baskunskaper om läkemedel från litteratur eller internet till 
exempel www.Fass.se.
-På de flesta apotek kan du boka in en personlig rådgivning om dina medici-
ner.
-Ställ frågor till läkaren vid besök som till exempel: 
Hur vet jag att jag kan ha nytta av den här medicinen?
Vad händer om jag avstår från den?
Är det något jag ska tänka på när jag tar den?
Viktigt är att aldrig ändra ordinerad medicin utan att rådfråga sin läkare

Textade kanaler
Det har blivit alltmer vanligt med textade program i TV. Vi alla som hör 
dåligt välkomnar textning för att bättre hänga med i programmen. Det kan 
ibland vara svårt att veta vilket nummer man skall slå för att hitta textningen 
eftersom det varierar mellan olika kanaler. Här nedan finns en lista framtagen 
av tidningen AURIS (Tidskrift för hörselskadade).

Sverige 
SVT 1:199, SVT 2: 299, Kunskapskanalen: 793, SVT 24: 794, SVT world: 
795. 
TV4: 890 för alla TV4:s kanaler. Kanal 5 och Kanal 9 textar på sidan 199.
För de flesta kanalerna gäller att svenska icke direktsända program är textade. 
TV3 textar inte svenska program

Norden 
Danmark: DR 399, TV2: 333. Norge: NRK1-2: 777, NRK3: 333, TV2: 222.
Finland: Yle: 778 (svenskspråkiga program 777).

National Geographic: 691.



��

Bertil Wijk

Yrsel är ett vanligt symtom, som kan ha många orsaker. 
Yrsel skapar stark oro, ångest, kräkningar, trötthet och ibland hörselnedsättning.
Yrsel orsakar ofta att patienten hamnar mellan olika instanser i vården innan man får 
rätt diagnos.
Yrsel skall helst undersökas av specialistläkare för att få tidig diagnos. Yrselundersök-
ning är tidskrävande.
Yrsel är en konflikt mellan syn-, känsel- och balansorgan.
Yrsel kan inte mätas.

Man skiljer mellan rotatorisk yrsel (där hela omgivningen snurrar runt), och icke 
rotatorisk (då det snurrar inuti huvudet och man rör sig ostadigt och svajigt). 

Balansorganen sitter intill hörselorganen alltså ett på varje sida av huvudet och består 
av hinnsäckar och tre båggångar, en horisontell och två vertikala. Båggångarna regi-
strerar vårt läge i rummet och överför informationen till hjärnan via balansnerven. 
Sjösjuka är en vanlig form av yrsel utlöst av balansorganen. En del går på tivoli för att 
frivilligt få en kortvarig yrsel.

Några vanliga orsaker til yrsel

Godartad lägesyrsel
Den vanligaste orsaken till yrsel är godartad och kallas även kristallsjukan. Uppstår 
efter snabba huvudrörelser t ex vid sänggående eller hastig uppstigning. Det blir en 
karusellkänsla, d v s rotatorisk yrsel. Små kristaller i innerörat har lossat från en hinn-
säck och hamnat i en båggång, som signalerar till hjärnan att det är konflikt mellan 
innerörat och syn/känsel. Det blir ett relativt snabbt övergående yrselanfall. Behand-
las med ett visst rörelsemönster av huvudet. Om besvären är ofta förekommande kan 
patienten ofta själv lära sig att skaka kristallen tillbaka till rätt plats. Ofarligt.

Åldersyrsel
Med åren blir vi mer ostadiga på benen. Det beror på att vi ser sämre, hör sämre, har 
mindre muskelstyrka och mindre känsla i fötterna. Det leder till en ond cirkel. Man 
rör sig mindre, litar inte på sin balans och rör sig då mindre och förlorar muskel-
styrka o s v. Detta gäller att bryta denna cirkel, ta till vara den möjlighet man har 
och lära sig lita på den balans som finns kvar. "Aktivt leverne" innefattande mycket 
rörelse och balansträning (stå på ett ben rekommenderas).

 "Yrsel är ett symtom inte en sjukdom"
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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

Vestibularisneurit
Virus angriper det ena örats balansnerv och orsakar kraftig yrsel, illamående och 
kräkningar. Hjärnan har till en början svårt att tolka signalerna från bara det friska 
örat. Tillståndet avtar relativt snabbt.

Menières sjukdom
Kronisk sjukdom, som påverkar både hörsel- och balansorgan. Den orsakar yrselat-
tacker kombinerat med hörselnedsättning, tinnitus och lockkänsla i örat. Attackerna 
varar från 20 minuter till 4 timmar. Sjukdomen är svårbehandlad och idag finns 
ingen metod som hjälper alla med menière.

Ortostatism ("yr då man reser sig upp")
Hos äldre personer är blodtrycksregleringen långsammare än hos yngre och reagerar 
långsammare på snabba förändringar i kroppsläge. Läkemedelspåverkan av blod-
trycks- och hjärtmediciner samt mediciner som påverkar centrala nervsystemet, är 
den vanligaste orsaken till ortostatisk yrsel.

Spänningsyrsel
Stelhet och smärta i nackmuskulaturen är en vanlig orsak till osäker balans och yrsel.

Ovanstående artikel är ett sammandrag av en artikel på internet www.yrsel.com skriven 
av doktorerna Christian Geller, Johan Bergenius och Krister Brantberg, Karolinska Sjuk-
huset Solna. Har man besvär med yrsel skall man vända sig till sin husläkare för bedöm-
ning om fortsatt utredning eller justering av mediciner.



�8

TEATERKUNSKAP! 
VAD ÄR DET?

Teaterns historia från antiken fram 
till våra dagar. Med den västerländska 
teaterhistorien som bakgrund planerar vi 
vår teatersäsong. 
Ska vi t.ex. se ett antikt teaterdrama, 
går vi igenom förhållandena i tiden för 
dramernas uppkomst. 
Är ett Molièrestycke aktuellt (Dramaten 
”Den Girige”) går vi igenom 1600-talets 
franska teaterhistoria eller liknande. 
Om vi ska se ett Shakespearedrama tar vi 
upp hur man spelade teater i den tidens 
England o s v.

Föreställningarna vi ser är främst 
Dramatens och Stadsteaterns repertoar 
men ibland också någon fri teater, där 
vi ofta har samtal med skådespelarna 
efteråt.

När vi sett föreställningarna, gör vi 
analys av dessa, där vi mestadels har haft 
olika uppfattningar att försvara, vilket 
förstås är uppfriskande. 
Antalet träffar är 4 per termin kl 13.00 
- 15.30 med en kvarts paus och kaffe. 
Se sidan 22. 
Biljetterna måste beställas halvårsvis i 
förväg men då får vi också grupprabatter. 
Vi träffas i Jarlabankes kansli, Eskader-
vägen 40, en halvtrappa ned. 
Är du intresserad ring 732 03 83.

Välkomna
Margareta Broberg
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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”

SE VÅR HEMSIDA HTTP://JARLABANKE.JUST.NU
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Datum Lokal Aktivitet

Tisdag 
9/2 kl 14.00

Kansliet
Eskadervägen 40

Musikcafé
Populärmusik från 1950-talet

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".

Måndag
15/2 kl 19.00

Kansliet
Eskadervägen 40 Musikalisk salong, musik av Giacomo Puccini

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".

Torsdag 
11/3 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Lars Werdelin från Naturhistoriska Riksmuseet 
berättar: ”Nytt om människans utveckling”.

Måndag
15/3 kl 19.00

Kansliet
Eskadervägen 40 Musikalisk salong, musik av Franz Schubert

Tisdag
16/3 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 12

Tisdag 
23/3 kl 14.00 Allégården Väntjänstträff

Tisdag
23/3 kl 14.00

Kansliet
Eskadervägen 40

Musikcafé
Populärmusik från 1960-talet

Torsdag 
25/3 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Riksbankens sedelpappersbruk – mer än 250 
år av historia”. En presentation av Richard 
Kjellgren från Tumba Bruksmuseum.

Torsdag 
8/4 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5 Musiktipsrad av och med Stig Nohrlander.

Tisdag 
13/4 kl 14.00 Ångaren Väntjänstträff

Tisdag
13/4 kl 14.00

Kansliet
Eskadervägen 40

Musikcafé
Populärmusik från 1920-1960-tal

Måndag
19/4 kl19.00

Kansliet
Eskadervägen 40 Musikalisk salong, norska kompositörer

Tisdag
20/4 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 12

Torsdag 
22/4 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Markus Hjulhammar från Sjöhistoriska Mu-
seet visa bilder och berättar: ”Marinarkeologi i 
Stockholmsområdet”

Tisdag 
4/5 kl 14.00 Allégården Väntjänstträff

JARLAbAnKEKALEnDERn
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www.hsbomsorg.se | 08-638 80 33 | 08-638 89 32

Vi är hemtjänstföretaget som finns till för dig när du får 
ett behov av stöd, omsorg eller service men ändå önskar bo 
kvar hemma och fortsätta ditt liv som vanligt.

När du får hemtjänst och väljer oss som utförare kommer 
vi hem till dig för att ta reda på hur just du vill ha din 
hjälp utförd. När vi lärt känna varandra och du fått träffa 
våra medarbetare får du välja vem du vill ska vara din 
kontaktperson. Ring gärna oss på telefonnummer 08-638 
80 33 eller 08-638 89 32 så berättar vi mer om hur vi kan 
hjälpa dig. Våra tjänster är öppna för alla, inte bara HSB-
medlemmar. Varmt välkommen!  

HSB Omsorgs hemtjänst!
Välkommen till


