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• Vardagsjuridik
• Jag vill inte bli en tandlös gumma
• Från fattigvård till kundval
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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:

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,
Löttingelund, Hägernäs, Viggbyholm, Gribbylund
Re-chef Charlotta Johansson, tel. 5555 93 82

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.
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Vid årsmötet den 23 februari presente-
rades och valdes en delvis ny styrelse.
Några av styrelsemedlemmarna som
länge förtjänstfullt arbetat inom förening-
en har avgått. Vid årsmötet samt vid
månadsträffen den 16 mars presentera-
des de nya styrelsemedlemmarna. Till
klubbmästare har utsetts Kerstin Pers-
son, som har en gedigen erfarenhet och
kunskap inom naturvetenskap, data- och
kommunikationsteknik.  Kerstin har bl.a.
undervisat inom dessa ämnesområden på
KTH i Stockholm.

Återigen kommer en entusiastisk och
engagerad kvinna in i bilden, Judith Sand,
som ansvarig för resor och utflykter. Ju-
dith kommer ursprungligen från Ungern
och Budapest. Hon brinner bl.a. för att
arrangera en sakkunnig och minnesvärd
studieresa till Ungern och Budapest un-
der verksamhetsåret.

Vid årsmötet utsågs undertecknad, Kjell
Tiger, till ordförande för Jarlabanke. Jag
upplever naturligtvis detta som mycket
hedrande och stimulerande. Det är inte
utan stolthet jag åtar mig uppdraget att
fortsätta att utveckla Jarlabanke på det
sätt som tidigare styrelser och engage-
rade medlemmar gjort.

Vid årsmötet den 23 februari diskutera-
des utifrån motioner inkomna från Stig
Nohrlander och Erik Jönsson, anledning-
en till att Jarlabankes medlemsantal ej
utvecklats på ett mer expansivt sätt. Den
nya styrelsen har därmed fått ett upp-
drag att utveckla och förbättra medlems-

utvecklingen.  Styrelsen kommer att åter-
komma med förslag till åtgärder i denna
fråga. Jag vill dock påpeka att här kan vi
alla bidra genom att berätta för vänner
och bekanta hur trevligt vi har tillsam-
mans vid våra träffar av skilda slag, samt
hur sociala och alerta vi är. Det är den
formen av positiva sociala kontakter, som
ger samhörighet, gemenskap och att nya
seniorer attraheras till Jarlabanke. Det
krävs även att ett större antal av våra
medlemmar deltar vid våra arrangemang,
än vad som hittills varit fallet.

Erfarenheten är att de som deltagit i re-
sor, utflykter, föredrag och träffar av oli-
ka slag varit mycket nöjda och ansett sig
fått valuta för vad det kostat i form av tid
och pengar. Jag tror att styrelsen här har
ett ansvar att visualisera och dokumen-
tera olika arrangemangs innehåll, för att
skapa ett intresse för att deltaga.

Som jag upplevt det har vi i våra pro-
gram ett helt batteri av högkvalitativa
kulturella begivenheter, samt några gast-
ronomiska upplevelser. Som exempel vill
jag bara nämna några topprankade: Må-
nadsträffarna med intressanta professi-
onella föredragshållare, musikcaféet, re-
sor och utflykter, räkfrossan samt gåsa-
middagen m.m. Vi har ett antal vänmed-
lemmar från Tibbleseniorerna som är
medlemmar i Jarlabanke enbart för att
kunna deltaga i våra arrangemang.

I medlemsbladet presenteras den nya sty-
relsen, samt tidpunkter för hittills plane-

Hej alla i Jarlabanke
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Ett långt friskt liv:

Din och samhällets roll
Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med
ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF an-
ordnar föreläsning den

27 april kl. 13.30 - 15.00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Avgift för SPF-medlemmar 20 kr.
Övriga 40 kr. Glöm inte medlemskortet.

Möjligheten att leva ett långt och friskt liv
varierar mellan individer och mellan länder.
Vilka faktorer har samband med en långlivad
och frisk äldre befolkning?

Vad kan individen göra för att öka sina
chanser till ett långt och friskt liv? Vad kan
samhället göra?

Föreläsare: Docent Marti Parker
Kjell Tiger
ordförande

rade arrangemang. Det är min förhopp-
ning att Ni medlemmar deltar i så stor
omfattning som möjligt.

Jag känner att vi i Jarlabanke har ett så-
dant engagemang och en sådan kvalitet i
det vi står för, att detta kommer att attra-
hera nya seniorer. Men här krävs det att
vi måste synas och höras i mediabruset.
Vi har kunskapen och viljan att genom-
föra detta och vi har alla förutsättningar
att lyckas, att skapa den moderna alerta
senioren i tiden, ”Jarlabankesenioren”,
som alla känner till.

!!!   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 22 april kl. 15.00 - 18.00.

Biblioteksgången 13, 1 trappa.
MODERATOR: Ann Lindgren, f.d. SPF-ordförande
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- Det är viktigt att man då och då – vart femte eller tionde år kanske - ser
över sina vardagsjuridiska handlingar som t.ex. testamenten och äktenskaps-
förord. Det säger Elisabet Ebersjö Hallsénius på Hallsénius begravnings-
byrå. Elisabet har alltför ofta varit med om situationer där efterlevande hade
kunnat slippa viss sorg, oro och bekymmer om den käre bortgångne hade
sett över sina gamla handlingar, upprättat testamente och fört in sina önsk-
ningar i ett livsarkiv.

- Ett äktenskapsförord varigenom all
egendom gjordes till enskild egendom
kan ha upprättats i samband med gifter-
målet för länge sedan, då man kanske
inte hade så stora tillgångar utan ofta bara
de möbler man förde med sig i boet, fort-
sätter Elisabet Ebersjö Hallsénius. Äk-
tenskapsförordet och villkoren däri gäl-
ler oförändrat även man under åren har
lyckats skaffa sig en förmögenhet. Det
innebär att om makars tillgångar är
ojämnt fördelade dem emellan så kan det
vid dödsfall, om det finns särkullbarn el-
ler om den avlidne har testamenterat över
sin kvarlåtenskap, medföra att den efter-
levande hamnar i en sämre ekonomisk
situation än vad som var tänkt.

Barnlösa makar ärver varandra, men vad
händer sedan när den kvarvarande ma-
ken går bort? Om man inte skriver ett
testamente så fördelas tillgångarna, ef-
ter den sist avlidnes bortgång, mellan ar-
vingar på båda sidor. Om man skriver ett
testamente där tillgångarna först tillfaller

Livsarkiv och testamente –
viktiga handlingar för varje person

den kvarvarande maken, men det finns
ett förordnade om vad som skall hända
när båda makarna är borta så tillfaller
kvarlåtenskapen den efterlevande med
fri förfoganderätt, vilket innebär att den
efterlevande inte kan testamentera bort
den först avlidnes egendom.

Man kan också ge den efterlevande full
äganderätt vilket innebär att ägaren kan
göra vad den vill med egendomen i fråga.
Rätten inkluderar ägarens rätt att testa-
mentera bort egendomen, till skillnad från
när denne bara har fri förfoganderätt.

Foto: Bodil Svensson
Elisabet Ebersjö Hallsénius

Bodil Svensson
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- När det gäller sambor, så är lagstift-
ningen begränsad. Sambor har ingen lag-
lig rätt till arv. Om man som äldre flyttar
samman i ett samboförhållande kan det
därför vara förnuftigt att gå igenom vad
som gäller vid separation eller dödsfall,
säger Elisabet Ebersjö Hallsénius.

Om man flyttar in i den andres befint-
liga bostad så har man ingen rätt till bo-
delning gällande bostaden eller det bo-
hag som redan var införskaffat. Vid döds-
fall så innebär det, om man inte har skri-
vit något testamente, att man blir tvung-
en att lämna en bostadsrättslägenhet el-
ler en villa eftersom samtliga tillgångar,
inkl. bostaden, tillfaller arvingarna. Hela
tillvaron förändras – det är inte bara för-
lusten av och sorgen över en livskamrat,
utan även praktiska saker – boendet
och ekonomin som drabbar den efter-
levande.

Vilka rättigheter gäller, vilka krav kan
ställas? Låt någon som är kunnig i famil-
jerätt se över dina handlingar, gå igenom
vad som tidigare är skrivet. Om det är
befogat låt skriva om testamente eller
andra handlingar så att de stämmer med
din aktuella situation. Det är viktigt att
den person du tar kontakt med är kunnig
i familjerätt. Familjerättsjurister finns på
jurist- och advokatbyråer, begravnings-
byråer samt hos en del banker.

Elisabet Ebersjö Hallsénius understryker
också vikten av att man härvidlag ska
försäkra sig om att man själv verkligen
förstår innebörden av de upprättade
handlingarna och att skrivningen blir som
man avsett.

Ett livsarkiv är ett dokument där man,
av omsorg om sina efterlevande, bl.a.
informerar om sin inställning till begrav-
ning – kyrklig eller borgerlig begravning,
jordbegravning eller kremering, minnes-
lund eller asklund, musik, psalmer, min-
nesstund. Eller om man helt vill överlåta
till de efterlevande att besluta om begrav-
ningsproceduren.

Elisabet Ebersjö Hallsénius konstaterar
att det inte är helt ovanligt att äldre per-
soner av ett eller annat skäl valt att gå ur
kyrkan, men inte talat om det för sina
anhöriga. Vid dödsfall planeras ofta för
kyrklig begravning och om den döde då
har lämnat kyrkan, men inte berättat det-
ta, så blir de anhöriga bestörta när de
förstår att man inte kan vara säker på att
kunna ha en begravning i kyrkan (det är
upp till den som bestämmer i varje för-
samling) och att det i så fall medför gan-
ska stora kostnader.

Även den som har gått ur Svenska kyr-
kan betalar begravningsavgift, som en-
bart reglerar de delar av begravnings-
verksamheten som har att göra med kre-
mering, gravsättning samt gravplats och
att det skall finnas anvisade förrättnings-
lokaler utan religiösa symboler som kan
användas för borgerlig begravning.

Om du vill veta mer om vardagsjuridis-
ka frågor och har tillgång till Internet
kan du bl.a. gå in på

www.juridikfokus.se
www.domstol.se eller
www.lagen.nu

och skriva in sökord på de områden du
vill veta mera kring.
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Följ med på en ca 7 km lång, vacker och
omväxlande strandpromenad längs
Stora Värtan från Hägernäs Strand till
Näsby Slott.

Täbys stränder utmed Stora Värtan har
stora kultur- och naturvärden och vi kom-
mer att promenera i långsam takt både
genom anlagd parkmark och bitvis i na-
turlig miljö. Tag gärna med kikare för att
närmare studera fåglar och avlägsna öar.
Matsäck är ett måste och det finns gott
om vackra rastplaster längs strandpro-
menaden.

Till Hägernäs Strand (hpl Catalinavägen)
kommer man med buss 612 från Täby C
(avg. 9.25).

Från Näsby Slott  går buss 619 till Täby
C eller Roslagsbanan till Näsbypark.

Samling: Hägernäs strand, Catalina Tor-
get, utanför RESTAURANT PONT,
kl. 10.00
Anmälan: Senast onsdag 28 april till
Kerstin Persson
Mer information: Kerstin Persson
08-756 60 76, 070-692 08 49
kerstinpers@telia.com

Kråkudden

Näsby Slott –
Djursholms torg

Germaniaparken

Vårpromenader

Onsdag 26 maj
Denna dag börjar vi där vi slutade för
några veckor sedan. Dagens promenad
följer Stora Värtans stränder i Dande-

ryds kommun och även här kommer vi
att vandra genom vackra parker och orör-
da skogspartier.

Till Näsby Slott åker man buss 619 från
Täby C (avg. 9.41) via Näsbypark eller
åker med Roslagsbanan till Näsby Allé
från Näsbypark (avg. 9.33).

Samling: Näsby  Slott, kl. 10.00
Anmälan: Senast onsdag 19 maj till
Kerstin Persson
Mer information: Kerstin Persson
08-756 60 76, 070-692 08 49
kerstinpers@telia.com

Längs Stora Värtan
Hägernäs Strand – Näsby Slott
Onsdag 5 maj
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Vid KPR-mötet den 10 mars var Jarlabankes nya representanter Kjell Ti-
ger och Leif Larsson med för första gången. Vid dessa möten som sker fyra
gånger per år får vi aktuell information och även möjlighet att ställa frågor.

Information från Kommunala pensionärsrådet
(KPR) 10 mars 2010

rad av ett samarbete och de frivillig-
organisationer som har lust att med-
verka är välkomna att göra det. Cen-
tret ska vara öppet klockan 10-17 alla
vardagar och ha en person anställd.

• Socialnämnden har bildat en politisk
styrgrupp som arbetar med Trygg-
hetsboende. Det finns ett stort in-
tresse för alla typer av boende och
efter sommaren planeras ett semina-
rium.

• En kvalitetsrapport ska presente-
ras i nämnden. Den rapporten inne-
håller en del resultat från bland annat
brukarundersökningar gjorda 2009.

• Täby ska ta emot fem ensamkom-
mande flyktingbarn och senare tro-
ligen fler. Barnen är egentligen inte
barn utan ungdomar mellan 13 och 17
år.

• Täby kommun planerar att bygga ett
nytt kommunhus på en tomt utan-
för Tibble hemmet.

• Information om projektet Äldreliv
Nordost
Täby kommun har tillsammans med
kommunerna  Danderyd, Waxholm,
Vallentuna och Österåker sökt
pengar från ESF (Europeiska so-
cialfonden) till ett projekt som av-
ser att med omfattande kompetens-
utveckling lyfta äldreomsorgen inom
kommunerna. Nitton miljoner kro-
nor är beviljade och projektet ska
vara igång från maj 2010 till sista
december 2011. Utbildningen ska
vara verksamhetsförlagd och leve-
rantörerna av vård betalar inte för
utbildningsinsatserna, men ska stå
för vikariekostnader.

• Inför 2011 års budgetprocess utsågs
en refererensgrupp  med en person
från varje pensionärsorganisation. Gu-
drun Wijk kommer att representera
Jarlabanke.

• Seniorcentret i Tibblehemmet kom-
mer att i liten skala börja sin verksam-
het den 20 april. Centret ska samar-
beta med olika organisationer. Lands-
tingets primärvårdsrehab är intresse-

För mer information från
Täby kommun se www.taby.se

Gudrun Wijk



10

Gudrun Wijk

Mina två sexåriga barnbarn Bjarne och Lovisa tävlar om vem som tappat
flest tänder. Vid min egen ålder är vinnaren en helt annan.

da plastmuggar och sköljningen fick
ingen komma undan. Förebyggande
åtgärder har bidragit till att dagens ungdo-
mar har få om ens några lagningar i sina
tänder.

Tandvårdsförsäkring
I början av 60-talet fick jag som sjukskö-
terskeelev i uppgift att rengöra tandpro-
teser, som det stora flertalet av de äldre

patienterna hade
då. Åldrandet
innebar förr att
vara tandlös och
ända fram till mit-
ten av 1900-talet
drog man ofta ut
tänderna istället
för att laga dem.
Den stora föränd-
ringen skedde när
tandvårdförsäk-

ringen kom 1974 och många fick råd med
omfattande tandbehandlingar. Idag har
allt fler äldre många tänder kvar högt upp
i åldrarna.

Den tredje åldern
Jag själv befinner mig nu i den ålder som
äldreforskningen kallar den tredje åldern.

Jag vill inte bli en tandlös gumma

Att munnen är kroppens spegel, var en
slogan för många år sedan och vi vet idag
att en sämre munhälsa kan öka risken
för exempelvis hjärt-kärlsjukdom och att
med stigande ålder  blir  det ännu vikti-
gare än tidigare att sköta sina tänder.

Skoltandvård
I början av 1900-talet fanns det ingen or-
ganiserad skoltand-
vård. Tandvård var
kostsamt och tand-
läkarna få. Man
hade dåliga kun-
skaper om orsaker-
na till tandsjukdo-
mar och därmed
heller ingen före-
byggande tandhäl-
sovård. När jag själv började skolan
1947 hade det funnits obligatorisk och
gratis skoltandvård sedan 1939. Innan
den infördes var tandvärk en vanlig or-
sak till frånvaro i skolan, att ha hål i tän-
derna var mer regel än undantag och fyll-
ningsmaterialet var amalgam, som sedan
2009 är förbjudet.

När mina egna barn gick i skolan på 60-
talet fick de besök av ”fluortanten” som
kom till skolan och lät alla barnen skölja
tänderna med fluorlösning i små färggla-
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Det är den tid efter pensioneringen
då inte hälsan lägger några större hinder
för att leva ett oberoende liv och göra
vad man vill. Eftersom risken för tand-
sjukdom ökar med stigande ålder kan det
vara klokt att gå lite oftare till tandläkare
eller tandhygienist för förebyggande
vård, även om man haft bra tänder i
yngre år.

Så småningom sker ofta en successiv
nedgång av krafterna, man kanske både
ser och hör sämre och diverse krämpor
tillkommer. Begränsningar i vad man or-
kar med på en dag gör att man kanske
inte prioriterar rutinbesöket längre hos sin
tandläkare, man går bara dit vid akuta
problem. Men nu är det oerhört viktigt
att inte tappa sin tandläkarkontakt. Många
av de läkemedel som äldre får utskrivna
ger muntorrhet, och det blir alltid så om
det är fem eller fler olika preparat. Även
utan mediciner sker förändringar vid ett
normalt åldrande, slemhinnorna blir säm-
re, salivfunktionen minskar och tandröt-
terna blottas när tandköttet kryper tillba-
ka. Det innebär att man lättare får kari-
es i sina tänder. Tand- och munproblem
uppstår sällan över en natt, utan är ett
resultat av en längre tids nedbrytande pro-
cesser.

Den fjärde åldern
Den fjärde åldern, när man blivit gam-
mal, sjuk och beroende av andra är det
extra viktigt att få hjälp och stöd att skö-
ta sin munhälsa. Vid stroke, Parkinsons
sjukdom, demens etc. kan det vara så att
alla problem med sjukdomen är så över-
väldigande, att munnens skötsel kommer

på undantag. Friska tänder, och även
tandimplantat, kan tyvärr ruineras på
bara ett par månader om de glöms bort
eller om den äldre inte orkar sköta sin
munhygien och inte får hjälp.

Jag arbetade på ett sjukhem 1999, det år
då tandvårdsförsäkringen förändrades.
Den innebar att personer som bodde på
sjukhem fick rätt till en avgiftsfri upp-
sökande tandvård. Nödvändig tand-
vårdsbehandling fick sedan ingå i sam-
ma högkostnadsskydd som för hälso-
och sjukvård.

Idag vårdas allt fler i sitt eget hem även
om de är lika sjuka som personer som
för några år sedan bodde på sjukhem.
Tandvårdsbehovet är då ofta dolt och
med stor risk för komplikationer. Är man
kroniskt sjuk och har kommunal äldre-
omsorg hemma har man även då rätt till
uppsökande tandvård. Biståndsbedöma-
ren avgör vilka som är behöriga att ta del
av förmånerna för dem som bor kvar
hemma och på sjukhemmen är det sjuk-
sköterskan.

Allt fler äldre har egna tänder
Man förlorar inte sina tänder på grund
av ålder men med tiden ökar risken för
tandsjukdomar och de egna tänderna
måste ofta kompletteras med kronor, bro-
ar, delproteser eller implantat. Om ett fler-
tal av mina egna tänder inte klarar sig
livet ut så väljer jag nog en implantatbe-
handling. Implantat är tänder som sitter
fast på inopererade skruvar i käkbenet.
Det andra alternativa valet skulle kunna

Forts. sid 12
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Källor:
Föreläsning ABF huset 2010
av docent Gunilla Nordenram

www.tandvårdsguiden.com
www.doktorn.com
www.forsakringskassan.se

vara en helprotes, men den tar lång tid
att vänja sig vid och kräver stort tålamod.
Dessutom är det  inte många yngre tand-
läkare som har  erfarenhet av denna be-
handling.

Den moderna typen av tandimplantat har
flera fördelar. Tänderna sitter bättre, de
ser mer äkta ut och de minskar det psy-
kiska lidandet jämfört med lös tandpro-
tes, men kostar mer. Alla som bor i
Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd
med ett högkostnadsskydd som gör att
man bara behöver betala en del av kost-
naden själv. Implantatbehandling kan i
stort sett erbjudas alla om  man behöver
ersätta förlorade tänder. Det finns dock
vissa begränsningar och omständigheter
som gör att varje person måste bedömas
individuellt.

En frisk och fräsch mun bidrar i hög grad
till det allmänna välbefinnandet. Att bi-
behålla sin mun och sina tänder friska är
för de flesta människor relativt enkelt och
att få hjälp med munhygienen när man
själv inte klarar denna procedur är en
självklar rättighet. Det är lika viktigt för
hälsan med en ren och fräsch mun när
man är gammal som när man är ung. Den
förebyggande tandhälsovården ska inte
upphöra eller utebli när man som bäst
behöver den.

Forts. från föregående sida

27:e året med
traditionell New
Orlans Jazz i
Askersund, även
kallad gladjazz,
är vad som spe-
las under tre da-
gar i ”Sveriges
New Orleans”,
Askersund. En
spelmansstäm-
ma i jazztakt.
19-20 juni
(2 dagar)
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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

BEVINGAT
VARGAVINTER
Vargavinter, mycket sträng vinter. Liksom i det likabetydande ”vargaväder”
avser vargen inte djuret, utan ordet används allmänt förstärkande på samma
sätt som svin i ”svinotta”. Ursprungsbetydelsen hos ”varg” är fiende, dråpare
och liknande, vilket går igen t.ex. i dialektala namn på växter med styva
stjälkar, som förslöar och förstör liarna, t.ex. ”gräsvarg”, ”slåttervarg” och
”lievarg”. Men det finns också en mytologisk bakgrund. I den fornnordiska
sagovärlden innebar FIMBULVETR, ”storvinter” = världens undergång, då
Fenrisulven slukade solen.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag
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TRÄFFAR

Torsdagsträffar
Träffarna sker numera på Servicehuset
Ångaren (samlingssalen). Är du bilburen,
behövs det parkeringstillstånd för att kun-
na parkera utefter muren utanför Ånga-
ren.

Ring mig i så fall kvällen före, så delar
jag ut tillstånd vid ingången. Marianne
Johansson 756 28  05.

 Torsdagsträffarna sker i samarbete med
Vuxenskolan.

OBS! Alla pensionärer är välkomna, du
behöver inte vara medlem i Jarlabanke.
Träffarna inleds alltid med kaffe och dopp
kl 14.00 följt av någon programpunkt.
Kostnaden är numera 40 kronor vare sig
du är medlem eller ej. När detta med-
lemsblad utkommer har vi bara en träff
kvar, vilken går av stapeln den 22 april
med ett program om Marinarkeologi i
Stockholmsområdet. Till hösten börjar vi
igen torsdagen den 16 september med
”Underhållande musik av Olle Nilsson
Trio”. För kommande program se Jarla-
bankekalendern på sidan 31. Träffarna
sker i samband med Studieförbundet
Vuxenskolan.

Ansvarig: Marianne Johansson,
 756 28 05.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare. Pro-

grammen finner du i Jarlabankekalendern
på sidan 31.
Ansvarig: Annagreta Hansson,
758 07 31.

Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare
i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby cen-
trum. Vi börjar som vanligt kl. 13.00. Kaf-
fe och kaka 50:-.

Tisdagen den 20 april

Johan Taube berättar om Täby förr, nu
och i framtiden. I föregående nummer
av medlemsbladet berättade Bodil Svens-
son om Johan Taube och just nu den 20
april kommer det nya numret av med-
lemsbladet till våra brevlådor.

Träffpunkt SPF på Café Opera har sin
sista träff för våren den 27 april kl. 15.00-
18.00. Entré 50 kr inkluderar underhåll-
ning och ett glas vin. Ingen föranmälan.

Tisdagen den 18 maj Vårlunch på
Kvarntorpsgården kl. 13.00
Se separat inbjudan med adress och pris
på sidan 16. OBS! Sista anmälningsdag
är den 5 maj.

Räkfrossa
Onsdagen den 8 september kl. 17.00
inleder vi traditionsenligt höstens pro-
gram med räkfrossa i Hönshuset på
Karby gård. Boka redan nu in dagen i er
kalender. På grund av att hyran av Höns-
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MÅNDAGAR KL 19.00
NORSKOGSBADET

MEDELGYMPA

TISDAGAR KL 18.30
ENSTA KROG

STAVGÅNG MED ELLER UTAN STAVAR

FREDAGAR KL 9.00
NORSKOGSBADET

LÄTTGYMPA

VÄLKOMMEN!

Info tel 732 42 27 (telefonsvarare)
www.tabygymmix.se

SOMMARMOTION MED TÄBY GYMMIX
V 22-34 (EJ FREDAG 25/6)

huset har blivit
höjd, kommer
priset i år att bli
195:- inkl. vin
eller lättdryck.
Kerstin Pers-
son 756 60 76
eller Lennart
Linse 758 98 80
tar emot era an-
mälningar och
sista anmälningsdag är den 27 augusti.

Det finns möjlighet att åka kommunalt
till Karby gård. Det enklaste sättet är
kanske att från Näsbypark ta buss 619
till motorvägen (Roslags Näsby trafik-
plats) och sedan 610 eller 611 till Kar-
by gård. Från Täby centrum tar man
619 och åker till motorvägen och se-
dan buss 610 eller 611. I medlemsblad
nr 3 som utkommer den 31 augusti
kommer mer information om busstider.
Tar man egen bil finns bra parkerings-
plats vid Karby gård.
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RESOR OCH AKTIVITETER

Stadsvandring på
Söder
Från 1600-talet till
2000-talet

Måndagen den 23 augusti kommer den
mycket kunnige och trevlige arkitekten
Gösta Öhman, som tidigare guidat oss vid
Västertorp och Stadshuset, att ta oss med
på en vandring på Söder i Stockholm.
Vandringen går från Mosebacke Torg,
förbi Katarina kyrka med omgivningar
och så småningom ner till Götgatan och
avslutas vid Slussen. Vid Slussen kom-
mer Gösta Öhman att berätta om planer-
na för det nya Slussen.

Tisdagen den 18 maj kl 13.00 träf-
fas vi på Kvarntorpsgården och
äter en god lunch under trev-
lig samvaro. Vi hoppas att
våren den dagen skall visa sig
från sin bästa sida och att
många kommer och hälsar vå-
ren välkommen.

Kvarntorpsgården har adress Näsby Allé
72 och ligger några 100-tal meter från
hållplatsen vid Allégården för buss 619
och för servicelinjen. För dem som kom-
mer med bil finns parkeringsplatser nära

eller på kort avstånd från entrén. För
dig som inte kan gå i trappor finns
en ingång ovanför stora entrén
som ligger i samma plan som mat-
salen.

Lunchen kostar 160 kronor, som be-
talas på platsen. Våra brevduvor kom-

mer att få separat inbjudan.

Anmälan
till Kerstin Persson, 756 60 76,  Lennart
Linse, 758 98 80 eller till vårt kansli
756 38 75 senast den 5 maj.

Karta över södra Stockholm 1674.

Vi träffas på Mosebacke Torg vid Södra
Teatern kl. 13.00. Vandringen tar ett par
timmar och kostnaden är 90:-/person.
Anmälan som är bindande skall ske till
Monica Forssén, 758 68 22 senast den
16 augusti.

Vårlunch

Arbetet med höstens program pågår och kommer att fortlöpande presenteras på
Jarlabankes hemsida och i medlemsblad nr 3 som utkommer den 31 augusti.
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www.hsbomsorg.se | 08-638 80 33 | 08-638 89 32

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
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- ett lokalt centrum
APOTEK Apoteksgruppen, Apoteket Skeppet

<www.apoteksgruppen.se> 0771-760 760

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 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

HUDVÅRD Din salong i Täby <www.dinsalong.taby.se> 08-732 81 01

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

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.hasb.se> 08-544 43 645

PRESSBYRÅN Pressbyrån Näsby Park <www.pressybåan.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 & Nyckelsservice 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

3 timmars fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
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GRAVSTENAR
I EGEN VERKSTAD,
STOR UTSTÄLLNING .

TEXTKOMPLETTERING ,
OMFÖRGYLLNING OCH
RENGÖRING .

BERGTORPSVÄGEN 45, 183 64 TÄBY    TEL: 756 12 51

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

Täby-Vallentuna Begravningsbyrå
C-G Hallsénius

Personliga begravningar efter Era önskemål

Tel 08-544 732 80 Täby Centrum, plan 3 www.hallsenius.se

Hallsénius Juridik hjälper Er med:
• Testamente • Bodelning mellan • Gåvobrev
• Lagfartsärenden makar och sambo • Äktenskapsförord
• Samboavtal • Arvsskifte • Bouppteckning
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RÖDA KORSETS FIXARGRUPP
HJÄLPER TILL MED ENKLARE SAKER!

Täbykretsen har en grupp frivilliga som hjälper äldre Täbybor med små uppgifter
som annars ej skulle bli gjorda, t.ex. att byta glödlampor, sy i knappar, ta ned sak
från vind/förråd eller höga hyllor, handla småsaker, etc.  Varje insats får ta ca 30
min och utförs utan betalning.

Behöver du hjälp eller har du frågor om Fixargruppen?
Ring Marc Roman tel. 758 88 41 eller mobil 070-483 37 21.

Röd Korset, Täbykretsen

Hemkörning
Beställning via e-post/telefon
innan kl. 14.00, hemkörning
samma dag.
Hemkörningsavgift: 70 kr.

Avhämtning
Beställning via e-post/telefon.
Hämta i butiken.
Plockavgift: 50 kr.

Tel. 08-756 06 38
 info@nasbyalle.vi-butikerna.se

Djursholmsvägen 27, Näsby Allé
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KURSER OCH CIRKLAR
Fransk Konversation
Vi träffas på Jarlabankes kansli,
Eskadervägen 40, onsdagar kl. 09.30.
Höstterminen börjar den 27 september.
Anmälan i förväg till Gunilla Thermae-
nius, 756 03 93.

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Litteraturcirkeln fortsätter under höstter-
minen med början i september. Mer in-
formation kommer i nästa medlemsblad
eller ring Anita Tiger, 540 251 21 eller
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Höstens träffar 2010 börjar torsdagen
den 23 september kl. 13.00. Margareta
berättar teaterhistoria och bakgrunden till
aktuella teaterstycken. Biljetter ordnas till
Dramaten och Stadsteatern. Efteråt blir
det diskussion kring pjäsen. Om tillräck-
ligt många är intresserade startas en ny
grupp. Är du intresserad ring och tala med
Margareta Broberg, 732 03 83.

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Vi träffades för sista gången under vå-
ren 2010 den 19 april. Nästa gång blir
den 13 september kl. 19.00. Datum för
träffarna i oktober-december redovisas i
medlemsblad nr 3/10. För information
kontakta Stig Nohrlander, 758 36 82 eller
maila stig@nohrlander.com. Titta också
på vår hemsida http://jarlabanke.just.nu
länken Musikalisk salong.

Musikcafé
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40

Vi träffades för sista gången under våren
2010  den 13 april. Till hösten blir det träf-
far i oktober-december. Datum redovisas i
medlemsblad nr 3/10. För program m.m.
kontakta Stig Nohrlander, ring 758 36 82
eller maila stig@nohrlander.com. Titta ock-
så på vår hemsida http://jarlabanke.just.nu
länken Musikcafé.

Vinprovning I
Vi fortsätter våra träffar hösten 2010.
Som vanligt träffas vi på Jarlabankes
kansli, Eskadervägen 40. De dagar som
är aktuella i höst är tisdagen den 14 sep-
tember, tisdagen den 12 oktober, tisda-
gen den 9 november och tisdagen den 7
december. Tiden är som vanligt kl. 17.00.
Tag med 3 glas varje gång. Kostnaden
beräknas till 100 kr per gång. Vid frågor,
tag 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 höstterminen i Jarla-
bankes kansli. Datum är ännu ej bestäm-
da, men det blir torsdagar kl. 18.30 med
start i september. Information meddelas
senare till tidigare deltagare. Aktiviteten
är för närvarande fullbokad. Kontaktper-
son: Arne Forssén, 758 68 22.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
Måndagar kl. 13.00. Kontakta Gösta
Broodh, 630 05 09.

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Höstterminen börjar den 1 septem-
ber 2010 kl. 13.00. Kontakta Magnus
Waller, 758 55 83.
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FRISKVÅRD

Jarladansarna
Att dansa är både nyttigt och roligt. Just
nu dansar vi Round Dance och Line
Dance. Välkomna att ha roligt och frisk-
vårda er på samma gång. Plats finns för
fler.
Ring Toto Granath, 756 42 97.

Squaredansarna
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsby-
allé 72.
Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

Gymnastik
Är du intresserad ring  Marianne Johans-
son, 756 28 05.
(Ett gott skratt är bra för hälsan, det är
jag glad för!!!!!/M-e).

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

Vandringar
I samarbete med TibbleSeniorerna har
vi möjlighet till långa vandringar (10-12
km). Samling måndagar kl 09.15 nedan-
för rulltrappan vid blomsteraffären i
Täby Centrum.
Information: Maud Andersson,
510 512 19 eller Ivor Nordström,
768 31 15
Korta vandringar 6-7 km startar till
våren.

Hjärt-lungräddning
Vill du gå en kurs i Hjärt-Lungräddning
och Luftvägsstopp (HLR)?
Att kunna Hjärt-Lungräddning och hur
man gör vid  Luftvägsstopp (när någon
sätter något i halsen) är oerhört viktigt.
Man vet aldrig när kunskapen behövs.
När ett hjärtstopp inträffar är det allde-
les nödvändigt att det finns någon i när-
heten som kan HLR. Det kan vara skill-
naden mellan liv och död. Vi går även
igenom hur man använder en defibril-
lator.

Inom Jarlabanke arrangerar vi kurser för
grupper om 5-7 personer. En kurs tar ca
3 timmar där vi får teorin och övning på
docka. Har du gått kursen för mer än 1-
2 år sedan kan det vara dags att träna på
handgreppen igen. För intresse/anmälan
kontakta Torbjörn Huss, 0708-747510
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 i Täby
Tala med Marianne Bull-Simonsen,
756 39 38.

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

och menade att det räckte med ”husmors-
vett” och medelålders kvinnor kunde på
detta sätt skaffa sig ”nålpengar” och
dessutom göra en välgärning.

1960- och 1970- talen var äldreomsorg-
ens guldålder då det byggdes långvårds-
sjukhus som till exempel Tibblehemmet.
Även hemtjänsten expanderade och hem-
tjänstassistenten nästan trugade på folk
hjälp. Ålderdomshemmen bytte namn till
servicehus, där tanken var att de boen-
de skulle ha nära tillgång till service som
städning, matsal och liknande.

1982 kom socialtjänstlagen som fortfa-
rande är i bruk. Den är en ramlag vilket

Sedan medeltiden har fattigvården i
Sverige skötts av kyrkan, men vanligtvis
tog familjen hand om den gamla, eller om
hon arbetat  i någons hem så var det hus-
bonden där hon tjänat som tog sitt an-
svar. I sista hand blev hon hänvisad till
socknens fattigvård. I fattigstugan fanns
inte bara gamla utan alla personer i be-
hov av samhällets hjälp så kallade fattig-
hjon. Där fanns inga anställda utan en-
samstående mödrar och yngre hjon fick
hjälpa dem som var äldre.

År 1918 kom en ny fattigvårdslag, där
bortauktionering förbjöds. Tidigare
hade den som krävde lägst ersättning från
kommunen blivit vårdgivare. Nu blev i
stället ålderdomshemmet en lagstadgad
skyldighet för kommunen, men först på
1930- och 1940- talen kom de nya och
trivsamma ålderdomshemmen. Till dessa
flyttade även de som inte var fattiga, och
ålderdomshemmen fick därigenom en hö-
gre status än de haft tidigare.

Ledordet under 1950-talet var hemvård
istället för vårdhem och efterfrågan på
hemsamariter blev stor. Socialminister
Sträng engagerade hemmafruar i yrket

Visst tyckte vi väldigt illa om den argsinta kommandoran, som styrde och
ställde med hjonen som bodde i fattigstugan i Astrid Lindgrens bok om
Emil i Lönneberga? Men kommandoran var faktiskt också ett hjon, påpe-
kar Gun-Britt Trydegård, som länge forskat om äldreomsorgens historia.

Hjon i fattigstugan.

Gudrun Wijk
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innebär att den  är  målinriktad men inte
detaljreglerande. Äldeomsorgen blev en
lagfäst rättighet med formell ärendebe-
handling och besvärsrätt och bistånds-
handläggaren blev den tjänsteman som
står för myndighetsutövningen inom den
kommunala äldreomsorgen. Det samla-
de intrycket från flera doktorsavhandling-
ar och utredningar visar att dagens bi-
ståndhandläggares yrkesroll är ytterst
komplex. De utsätts för påtryckningar
och förväntningar från olika håll vilket gör
deras arbete kravfyllt, ifrågasatt, utsatt
och splittrat och de har ofta också ett stort
ekonomiskt ansvar.

1992 kom ädelreformen, uppkallad ef-
ter den statliga kommitté, äldredelegatio-
nen, som föreslog den, och äldresjukvår-
den blev kommunens ansvar. Sedan dess
har neddragningar, besparingskrav, lön-
samhet och effektivitet  präglat äldreom-
sorgen. Prioriteringarna utgår från eko-
nomin och inte efter behoven. Gapet
mellan de äldres förväntningar och kom-
munens resurser ökar.

1990- och 2000- talen har präglats av
ekonomiska kriser med  besparingskrav
och  neddragningar. Äldreomsorgen har
blivit en marknad med konkurrensutsätt-
ning, olika entreprenader, marknadsfö-
ring, kundval och äldreomsorgspeng. Att
lägga ett anbud i en upphandling kan kos-
ta mellan 50.000 och 100.000 kronor en-
bart för att utforma avtalet, pengar som
de små vårdföretagen inte har, vilket
hindrat dessa från att klara sig på mark-
naden. Därför domineras marknaden idag
av några få stora multinationella företag.

Många servicehus har under senare år
omvandlats till seniorboenden vilket
väckt starka reaktioner bland äldre och
deras anhöriga. Oron är stor eftersom
närheten till personal inte längre finns
kvar.

Kommunerna och landstingen har nu fått
en ny lag, lagen om valfrihetssystem
(LOV) som innebär att kommuner som
vill kan införa denna utan att bryta mot
dagens upphandlingslagstiftning. Täby
har infört detta system från och med förra
årsskiftet. Kommunen bestämmer vilka
kriterier och krav som ska gälla för att
ett omsorgsföretag ska få vara med och
konkurrera om exempelvis äldreomsorgs-
verksamhet.  Ingen priskonkurrens före-
kommer eftersom kommunen anger pri-
set på förhand. Enligt lagen är det kvali-
tet och innehåll som ska styra utbudet och
sedan är det  upp till den äldre själv att
avgöra vilket företag hon/han vill anlita.
Enligt Konkurrensverket skapar detta
goda förutsättningar för att uppnå tjäns-
ter efter brukarnas önskemål och behov.

Forts. sid 26

Fattigstuga i Småland
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HÅRSALONGEN
FÖR ALLA

PRISER ÅLDERSPENSIONÄRER

DAM KLIPPNING,
TVÄTTNING OCH FÖN 280:-
(MÅNDAG-TORSDAG 10-14 240:-)

ÖPPETTIDER

MÅNDAG – FREDAG 10-19 •  LÖRDAG 9-18 •  SÖNDAG 11-17

TÄBY CENTRUM (VID SYSTEMBOLAGET)
TEL 758 54 20

Öppna utvärderingar och jämförelser av
äldresomsorgen i olika kommuner är
verktyg som kan ta oss framåt. De är
viktiga instrument för ett ständigt förbätt-
ringsarbete. Synpunkter från oss  bruka-
re utgör själva grunden och det  är där-
för av yttersta vikt att vi  får mer infly-
tande över de tjänster som erbjuds. Våra
unika egenskaper och egenheter upphör
ju inte för att vi blir äldre.

Visst låter allt detta bra, att vi själva kan
gå in på internet www.socialstyrelsen.se
och titta på vilka hemtjänstföretag som

har fått ett bra betyg i de olika variabler-
na? Förutsättningen för denna undersök-
ning är förstås att vi klarar datorn eller
har någon som kan hjälpa oss. Bistånds-
handläggaren får inte rekommendera ett
särskilt företag utan valet måste vi göra
själva. Det finns också ett ickevalsalter-
nativ. De olika utförarna turas om att få
vara detta val. Är vi inte nöjda med den
hemtjänst vi får, är det bara att ta kon-
takt med biståndshandläggaren och boka
om. Lätt i teorin men kanske svårare i
verkligheten? Många gånger har man
hunnit få en personlig relation till
sitt vårdbiträde och har därför svårt för
att kritisera.

Forts. från föregående sida

DROP IN

OCH

TIDSBESTÄLLNING
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PRISER ÅLDERSPENSIONÄRER

HERR KLIPPNING 180:-
(MÅNDAG-TORSDAG 10-14 140:-)

ÖPPETTIDER

MÅNDAG – FREDAG 10-19 •  LÖRDAG 9-18 •  SÖNDAG 11-17

TÄBY CENTRUM (VID SYSTEMBOLAGET)
TEL 758 54 20

HÅRSALONGEN
FÖR ALLA

Har vi då fått det bättre
när vi blir gamla och behöver hjälp?

Om vi ser 100 år  bakåt i tiden blir svaret ett obetingat:
JA

Men ser vi 20 år bakåt blir nog svaret ändå:
TVEKSAMT

Källa:
Föreläsning för SPF 25 januari 2010 av Gun-Britt Trydegård fil.dr i socialt
arbete
Rapport om biståndshandläggare vid stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum
Konkurrensverket

DROP IN

OCH

TIDSBESTÄLLNING
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OBS! PRESSTOPP
Adressen till vår hemsida kommer inom kort att ändras

till

http://spfjarlabanke.se

Under en övergångstid går det att nå hemsidan med den
gamla adressen http://jarlabanke.just.nu

BEVINGAT
SKED
Ta skeden i vacker hand, tvingas foga sig i något som man ogillar. Den ”vackra
handen”  är här den rätta, dvs den högra (ett äldre nordiskt høgr betyder
”bekväm”, dvs den bekväma handen).
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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* .................................................................................................................................................................................

Husmanskost – Lunchbuffé
A la carte

Asiatiska rätter
Mat för avhämtning

Catering

Fullständiga rättigheter

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

www.restaurangeskader.se

SUSHI CAFÉ

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

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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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 e-post: 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 Kjell Tiger 540 251 21 kjell.tiger@comhem.se
Vice ordförande,
  Utskick, "Brevduvor" Kaj Ingelman 756 14 34 kajingelman@hotmail.com
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 Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Väntjänstansvarig Annagreta Hansson 758 07 31
Medlemssekreterare Gunnar Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Medlemsrekrytering,
  Kontor och Lokaler Käthie Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Ansvarig för Friskvård,
  Datasystem samt Trafik-
  säkerhetsfrågor Torbjörn Huss 758 79 59 torbjorn.huss@telia.com
Resor och Utflykter Monica Forssén 758 68 22 monica.forssen@telia.com

Judith Sand 756 41 76 judith.sand@telia.com

REVISORER
Rolf E. Ericsson 756 13 83
Kjell Öjheden 756 58 24

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Kjell Tiger 540 251 21 kjell.tiger@comhem.se
Gudrun Wijk 732 74 32 gudrun.wijk@telia.com
Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com

VALBEREDNING
Sammankallande Monica Höglund 732 64 36

Inge-Maren Behrendt 732 45 91
Barbro Landin 768 10 15 barbro.landin@spray.se

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
Ansvarig Syn-Hörsel-
  Begravningar Bertil Wijk 732 74 32 blmw@ownit.nu

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

SE VÅR HEMSIDA HTTP://JARLABANKE.JUST.NU
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Det lilla privata,
personliga företaget,

som sätter kunden i centrum!

Kontakta tel: 08-755 59 29
mobil: 0709-49 50 53

e-post: ivc@tillertjanst.se
www.tillertjanst.se


