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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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Hej alla i Jarlabanke!

Vi är nu inne i andra halvan av verksam-
hetsåret efter att ha upplevt en osedvan-
ligt het svensk sommar. Jag hoppas att
alla njutit av både sol och svalkande skug-
ga i den nästintill  tropiska värmen och
att ni kunnat bygga upp ett vitaliserande
D-vitaminförråd inför hösten och vintern.

Jag kommer i detta medlemsblad huvud-
sakligen att ägna mig åt synpunkter på
hur vi på olika sätt kan bredda och öka
intresset för Jarlabanke och vårt program-
utbud.

När det gäller vår hemsida så kan vi
fr.o.m. slutet av maj månad  blogga. I
skrivande stund finns redan ett 25-tal
blogg-inlägg. Förutom att hemsidan kon-
tinuerligt kommer att uppdateras med nya
aktiviteter ger bloggningen oss möjlighet
till diskussion, utvärdering och menings-
utbyte. Jag rekommenderar alla som har
möjlighet, att gå in på hemsidan i syfte
att få aktuell information, samt att kom-
ma in med egna blogg-inlägg.

Min uppfattning är att fortlöpande aktu-
ell information på vår hemsida kommer
att bredda intresset för medlemskap och
aktivt deltagande i Jarlabankes olika ar-
rangemang. När det t.ex. gäller månads-
träffarna är jag inte tillfreds med, att vi
hittills under året, inte lyckats med en stör-
re anslutning , trots intressanta program-
inslag. Jag tror att en kort muntlig och
visuell information vid månadsträffarna
om vad som förevarit kommer att bidra-
ga till att anslutningen  blir bättre. Här

kan även en kortfattad presentation av
kommande programinslag bidraga till att
intresset ökar. Det är ju förvisso så att ju
mer man vet om innehållet i de olika pro-
gramutbuden desto lättare är det att ta
ställning till om det här är något jag verk-
ligen vill lyssna till eller deltaga i.

Ett nytt inslag i vårt programutbud är
kortare ej alltför ansträngande promena-
der inom vårt närområde.Vid månadsträf-
fen i september kommer vår klubbmäs-
tare Kerstin Persson att ge en liten resu-
mé över de två vårpromenader, som gick
av stapeln under maj månad. Ett 10-tal
medlemmar deltog vid promenaderna och
många har lyriskt uttryckt sig om hur trev-
ligt och uppfriskande det var att tillsam-
mans uppleva natur och fågelliv  utefter
Stora Värtans stränder. Kerstin kommer
även att ge en liten presentation av hös-
tens promenader, där vi hoppas på god
anslutning och vackra höstfärger.

När det gäller kommande resor och akti-
viteter vill jag påminna om den tidigare
aviserade stadsvandringen på Söders
höjder. Missa inte denna upplevelse. En
annan upplevelse kommer säkert resan
till Budapest i mitten av oktober att bli
och under sakkunnig ledning av Judith
Sand. Tyvärr är deltagarantalet begrän-
sat till 15-20 personer, men om intresset
är stort, vilket jag tror, kan vi säkert ar-
rangera en motsvarande resa till våren.



5

Kjell Tiger
ordförande

Trots semestertider och en het sommar
har många medlemmar varit aktiva på
internet både i mail och blogg och kom-
mit med förslag och idéer på nya pro-
graminslag. Förutom Stig Nohrlanders
ordinarie programinslag har Stig kommit
med ett helt batteri av intressanta kurs-
förslag. Stig presenterar detta på särskild
plats i detta medlemsblad. Jag vet att
många kommer att uppskatta möjlighe-
ten att lära sig att utnyttja och förstå den
många gånger svårbegripliga it-tekniken,
som t.ex. mobiltelefoni, datoranvändning
och kommunikation via Skype m.m.

Som ni nu förstår vill jag att vi alla på
olika sätt hjälps åt med att skapa ett mo-
dernt och intressant programutbud, som
lockar så många som möjligt till medlem-
skap och aktivt deltagande i vår fina för-
ening Jarlabanke.

Slutligen varmt välkomna till våra gemen-
samma sammankomster
och aktiviteter.

Medicinsk fotvård

Fina Fötter
Södervägen 44 

Täby (Viggbygärdet)

08-756 79 30

Medlem i Sveriges Fotterapeuter
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Ing-Britt Edlund

Med SPF till Jordanien och Petra
Frankrike samt ett stort antal av våra egna
biskopar där! Jordanfloden är inte bred
och det är inte många meter till israelisk
mark på andra sidan. Nästa stopp blev
vid berget Nebo där Moses kunde blicka
ut över det förlovade landet efter sin 40-
åriga ökenvandring och där han senare
dog. Ett fantastiskt panorama över Jor-
dandalen, Jeriko och Döda havet från ber-
get 1.500 meter över havet.

Sedan vi beundrat  mosaikerna i staden
Madaba med den berömda mosaikkar-
tan från 700-talet över Palestina fortsat-
te vi till vårt lyxhotell vid Döda havet. Där
blev det naturligtvis bad i det salta vatt-
net. En konstig känsla att bara lägga sig
på rygg och flyta utan att röra en fena!

Så kom då resans höjdpunkt – besöket i
Petra, ett av världens nya 7 underverk.

Vi  hade länge önskat att kunna besöka
den gamla klippstaden Petra i Jordanien
och blev glada när vi såg en annons i Ve-
teranen att Reseskaparna i samverkan
med SPF:s Stockholmsdistrikt skulle ord-
na en resa dit med Ali Mostafa som gui-
de. Han besökte ju oss på ett månads-
möte och berättade då om sitt hemland
Egypten.  Vi var en grupp om 25 perso-
ner, de flesta från SPF-föreningar i
Stockholms innerstad.

Första dagen började med sightseeing i
huvudstaden Amman,  bl.a. Citadellet
med Herkules tempel från 900-talet.
Därefter fortsatte vi till Jerash, Mellan-
österns Pompeji, som blomstrade fram till
600-talet, men förstördes av en jordbäv-
ning år 749 och övergavs. De senaste 70
åren har man grävt fram och restaurerat
staden och man kan promenera  genom
ett vidsträckt område på stenlagda gator
kantade av höga kolonner och tempelru-
iner.  Vi hann också med att besöka det
ståtliga arabiska fortet Ajlun – ett minne
från Korsfarartiden på 1100-talet.

Jordanien är ju biblisk mark och nästa dag
stannade vi först i Betania vid Jordanflo-
den, där Jesus döptes av Johannes Dö-
paren. Hit kommer kristna från hela värl-
den för gudstjänster och dop. När vi var
där var också en stor grupp katoliker från
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Staden grundades av nabatéerna
för mer än 2000 år sedan och var
centrum för karavanhandeln un-
der många år. Efter en jordbäv-
ning på 400-talet e.Kr. övergavs
staden och blev bortglömd. En-
dast en del beduiner blev kvar och
de ville inte släppa in västerlän-
ningar. Först år 1812  lyckades
schweizaren J.L. Burckhardt, ut-
klädd till beduin komma in, och
han kunde sedan berätta om den
mytomspunna staden, som så
småningom blev mer och mer till-
gänglig för besökare.

Efter en 1.200 meter lång vand-
ring i en vindlande, trång bergs-
klyfta kommer man plötsligt fram
till Skattkammaren, en rikt ut-
smyckad fasad som är c:a 40
meter hög och man blir mållös.
Vi fortsätter genom staden och
passerar kolossala tempelfasader,
kungliga gravar, kolonner, mark-
nadsplatser och en jättestor amfiteater
m.m. Allt är konstnärligt utmejslat direkt
i sandstenen, som skiftar i de mest fan-
tastiska färger. Det går inte att beskriva,
det är magiskt. En dag här var alldeles
för litet. Man hann bara se en bråkdel.

Vi  fick ytterligare en fin upplevelse i Jor-
danien och det var en jeep-safari i Wadi
Rumöknen. Området är historiskt genom
Lawrence av Arabien under första
världskriget. Vid första stoppet stannade
vi vid ett beduintält och drack te, som är
deras nationaldryck. Färdades sedan ge-
nom ett otroligt ökenlandskap inramat av

brunröda klippor och vi stannade till kväl-
len och fick som kulmen uppleva en fan-
tastisk solnedgång.

Resan skulle sedan avslutas  med en skön
och avkopplande sol- och baddag i Aqa-
ba vid Röda havet. Att  det blev ytterli-
gare två sköna men litet oroliga dagar i
Aqaba får vi tacka askmolnen från Is-
land för.

Slutomdöme: En mycket lyckad resa i ett
vackert land, fina natur- och kulturupp-
levelser, god mat, fina hotell, mycket bra
reseledare och guide och trevliga med-
resenärer.
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Onsdagen den 15 september

Denna gång startar vi i Djursholm och
vandrar i långsam takt till Stocksund
längs stranden vid Stora och Lilla Vär-
tan. Promenaden är ca 6 km och kom-
mer att ta 2,5-3 timmar, inklusive mat-
säckspaus.

Ta gärna med kikare för att närmare stu-
dera fåglar och avlägsna öar. Glöm inte
matsäcken! Till Djursholmstorg kommer
man med Roslagsbanan till Djursholms
Ösby och sedan buss 606.

Från Stocksund åker man med Roslags-
banan direkt till Näsbypark eller, med
byte av linje i Mörby, till Täby C.

Strandpromenad
från Djursholm till Stocksund

Nytt om hemsidan

Adressen till vår hemsida är nu

http://spfjarlabanke.se
(Det går inte längre att använda den gamla adressen.)

Samling: Kl. 10, utanför Djursholms
Värdshus, Vendevägen 5 (vid 606:ans
hpl).
Anmälan: Senast måndagen den 13 sep-
tember till Kerstin Persson.
Mer information: Kerstin Persson,
08-756 60 76, 070-692 0849,
 kerstinpers@telia.com.

Nu kan vi blogga i Jarlabanke
Sedan föregående medlemsnummer
kom ut, har vi fått en ny möjlighet att
nå ut med information till våra medlem-
mar.

Per Nisses, som sköter vår hemsida,
har öppnat en möjlighet att blogga. Gå
in på vår hemsida ”spfjarlabanke.se”
och titta längst ned till vänster bland

länkarna där det står ”Börja blogga”.
Där har alla medlemmar, som har till-
gång till internet, möjlighet att läsa ak-
tuell information, ställa frågor eller med-
dela något som är aktuellt för våra med-
lemmar. Kom gärna med förslag till oli-
ka aktiviteter eller program. Skriv bara
namn, mailadress och tryck på ”Sub-
mit comment”.
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Välkommen till gåsablot på Lindholmen!
Onsdagen den 10 november äter Jarla-
bankare och TibbleSeniorer tillsammans
traditionell gåsmiddag på gamla fina Lind-
holmens Gård. Abonnerad buss avgår från
Ångaren kl.16 och från Täby Centrum
16.10. Hemfärden är beräknad till 21.00.

Kalaset kostar 550 kronor, liksom förra året.
Då ingår bussresa, välkomstdrink, svart-
soppa (eller grönsakssoppa), nystekt gås
med tillbehör, äppelkaka med vaniljsås
samt kaffe. Andra drycker finns till själv-
kostnadspris.

Festlokal i historisk miljö
God mat och trevligt bemötande i histo-
risk miljö gör att vi år efter år gärna åter-
kommer till Lindholmen. Gården ligger på
den avstyckade delen från Lindholmens
slott och slottspark. Nedervåningen där
vi äter vår middag är från 1710-15.

Lindholmen nämns redan 1365 som sätes-
gård för flera adliga ätter och ska enligt
vissa källor vara Gustav Wasas födelse-
gård. Ett är dock säkert. Gustav Wasas
mamma kom därifrån.
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Anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast 1 november till
Kerstin Persson, 756 60 76, e-post kerstinpers@telia.com eller

Lennart Linse, 758 98 80, e-post ovelennart@bredband.net

Meddela om du vill stiga på vid Ångaren, Täby Centrum, hållplatserna Grindtorp
södra, Grindtorp norra eller Gribbylund södra. Avgiften betalas till Jarlabankes pg

848534-4 senast 31 oktober.
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Gudrun Wijk

Från KPR, kommunala pensionärsrådet,
1 juni 2010

Snart kan vi påverka hur och när
vi vill använda beviljad
hemtjänst
Socialnämnden ska införa en modell där
biståndsbeslutet anger en ram av timmar,
inom vilken den enskilde och leverantö-
ren kan avgöra hur och när ett stöd ska
ges. Denna reform är efterlängtad av
många. Hittills har den enskildes (brukar-
ens) möjligheter att påverka, hur beviljat
stöd inom hemtjänsten ska utformas, va-
rit begränsade. Hela protokollet från
mötet  och Socialnämndens kallelser och
protokoll kommer att finnas på Täby kom-
muns hemsida.

Rätt till anhörigstöd skärps
Vår anhörigkonsulent Sanna Öhman har
genomfört en inventering med anledning
av den lagskärpning av stöd till anhöriga
som började gälla sommaren 2009. Hon
har haft kontakt med personal från olika
verksamheter bland andra med Röda
korset och kyrkan. Anhörigstödet är rik-
tat till alla, inte bara de äldre.

Kriterier för trygghetsboende
Socialnämnden har arbetat fram ett kon-
cept för trygghetsboende med kriterier
för boendets utformning. Sammanfattning
på detta är: Trygghetsboendet ska erbju-

da en trygg och trivsam miljö, både ut-
omhus och i bostaden. Såväl utomhus-
miljön som bostäderna ska vara tillgäng-
liga för dem som har nedsatt rörelse-
eller orienteringsförmåga.

Gamla personer luras på
förfärande sätt
Gunilla Rothelius från Roslagens polis-
mästardistrikt berättade vid mötet hur det
kan gå till när gamla personer luras på
det mest förfärande sätt. Den äldre ge-
nerationen har uppfostrats till att vara
hjälpsamma och vänliga vilket kan leda
till att de kan råka riktigt illa ut. Tjuvarna,
ibland en man, ibland en kvinna, är oftast
jättetrevliga, artiga och verbala.
Exempel på brott:
*En dam ringer på dörren och undrar om
hon kan få låna toaletten för ”hon är så
himla kissnödig”. Personen som lurar sig
in har ibland ett kissnödigt barn med sig,
och det kan vara svårt att neka dem toa-
lett.
*Det ringer på dörren och personen som
står där presenterar sig som polis och visar
hastigt upp en falsk polisbricka. Han sä-
ger: ”Det har varit inbrott i området och
därför vill jag gärna kolla bankkort och
kod.” han tar sedan med sig ditt bank-
kort och försvinner.
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*Det ringer på dörren och där står en
person som säger att han ska kolla ditt
avlopp i lägenheten. Du tycker det ver-
kar helt korrekt eftersom du i porten läst

Pensionärsföreningarna ska bli delaktiga i
kommunens budgetprocess

tid, men är viktigt och ger mycket kun-
skapsutbyte för bägge parter.

74 personer har sökt tjänsten som verk-
samhetschef på Seniorcentret, fem
stycken sökande har varit på intervju och
av de två som nu återstår ska en, efter
en sista intervju, anställas.

En politiskt sammansatt styrgrupp och
tjänstemän arbetar med Trygghetsbo-
ende. Vi ”budgetrepresentanter” från
pensionärsorganisationerna får möjlighet
att lyssna vid ett möte i ärendet 25 au-
gusti. Målet är goda bostäder, som utgår
från olika gruppers behov.

VIKTIGT:
Att vi i KPR får signaler från er med-
lemmar vad ni oroar er för i framtiden i
Täby. Vi  har möjlighet att framföra syn-
punkter i  kommunala pensionärsrådet,
KPR.

I fortsättningen ska vi från de olika pen-
sionärsföreningarna  kunna bli mer del-
aktiga i socialförvaltningens budgetfrågor
än vi är idag. Förslaget till planeringsun-
derlag för 2011 var i stort sett redan fär-
digt när vi som är representanter fick ta
del av det i maj 2010 och då fanns ingen
möjlighet att påverka.

Ekonomi: Socialförvaltningen får en
penningförstärkning med 5,6 % för 2011
på grund av kostnadshöjningar för löner
och en volymökning. Hela förvaltningens
budget blir då c:a 1 miljard.
Extra anslag från Socialstyrelsen på 3
miljoner kronor gör att man kan anställa
en demenssköterska och även starta
ett projekt för ett nytt arbetssätt inom
hemtjänsten.

Handläggare ska göra hembesök hem-
ma hos alla, som tidigare fått bistånds-
beslut, efter en månad. Samtalet  får ta

en information om att det planeras ett
stambyte. Denna information har natur-
ligtvis även tjuven läst.

Råd för att förebygga brott:
* Lägg aldrig handväskan i kundvagnen. Speciellt vid grönsaksdisken tar tjuven

sin chans att ta plånboken ur väskan, när du letar efter färska varor och har all
uppmärksamhet åt detta håll.

* Ha en spärr på dörren och öppna den aldrig helt innan du vet om du litar på
personen.

* Skaffa en broschyr som snart ska ges ut från polisen som heter ”Öka trygghe-
ten”. Den kommer till exempel att finnas på Seniorcentret på Tibblehemmet.
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Pensionärsäventyr
I Ultuna 1933 och i Målilla 1947 var det
38 grader varmt. Det är de högsta tem-
peraturerna som någonsin uppmätts i
Sverige. I år var det 35 grader varmt i
Hästveda. Det förefaller på något sätt
pålitligt med siffror. Våra beslut påver-
kas av siffror. Visioner och ideologi för-
svinner i vår lilla värld av siffror. De är
dock bara en del av livet.

En som inte brydde sig om vare sig siff-
ror, politik eller religion var Allan Karls-
son. Jag läste en fabulös berättelse om
denne fiktive figur i en pocketbok ”Hund-
raåringen som klättrade ut genom fönst-
ret och försvann” av Jonas Jonasson. En
otrolig historia om 1900-talet. Allan hade
varit med. Och råkade nu träffa några
ostrukturerade typer i Småland. Kanske
inte en bok för Litteraturcirkeln men kan
läsas i hängmattan med en läskande
dryck inom räckhåll. Allan var ganska
kapabel. Förmodligen kan han hänga med
ett tag till. SPF Jarlabanke är ju en pen-
sionärsförening. När jag tänker på vad
det betyder så inser jag svårigheten att
beskriva en pensionär. Åldern spelar ing-
en roll. Fantasin får en allt större bety-
delse för trivseln. Dessutom kanske vi
kan erkänna att vi har det bra. Materiellt
sett.

Men visioner och ideologi? Det borde ju
vara något för oss som inte behöver gå
till jobbet varje dag. Några har förstås
en relation till barn eller partner eller nära
vän. Alla har inte det. Kanske pensio-
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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
Agneta Möller tel. 758 40 44
Annki Berthelsen tel. 758 41 75

närsföreningen ger ett innehåll åt dagen. Jag läste idag att
Facebook är det första som en del ungdomar kollar på mor-
gonen. Vad kan vårt medlemsblad och vår hemsida på in-
ternet betyda för jarlabankaren? Eftersom kommunikation
är en del av livet föreslår jag att du skriver några rader till
oss. Alla synpunkter är av intresse.

Du kan adressera till SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40,
183 58 Täby eller epost till jarlabanke@telia.com eller skriv
på bloggen http://blog.spfjarlabanke.se.

En cyklist i hängmattan
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TRÄFFAR

Torsdagsträffar
Träffarna sker på Servicehuset Ångaren
(samlingssalen). Är du bilburen, behövs
det parkeringstillstånd för att parkera ut-
efter muren utanför Ångaren. Ring mig
(se Ansvarig) kvällen före, så delar jag
ut tillstånd vid ingången. Torsdagsträffar-
na 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.

Vi börjar igen torsdagen den 16 septem-
ber med ”Underhållande musik av Olle
Nilssons Trio”. För kommande program
se Jarlabankekalendern på sidan 39. Det
planerade programmet den 11 november
med ”musiksprutan” Gun-Britt Adolfsson
är tyvärr inställt, men blir förhoppnings-
vis i stället av till våren. Den 11 novem-
ber kommer i stället ett naturprogram om
fåglar. Biologen och fågelskådaren Hans
Georg Wallentinus berättar och visar bil-
der från Angarnssjöängarna. Träffarna
sker i samband med Studieförbundet Vu-
xenskolan.

Ansvarig: Marianne Johansson,
756 28 05.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare. Datum
och tid finner du i Jarlabankekalendern
på sidan 39.

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 21 september
Zwing Time Band

Gladjazz – välkända melodier från Glenn
Millers, Louis Armstrongs och Benny
Goodmans repertoar. Zwing Time Band
är en kvartett med samma instrument
som Benny Goodmans kvartett, alltså kla-
rinett, vibrafon, piano och trummor. Se
också sid 32.

Tisdagen den 19 oktober
Ätten Jarlabanke

Resultat från utgrävningarna vid Broby
bro i Täby. Åsa Berger från Stockholms
läns museum berättar om gravfynden vid
Broby bro. Se sid 33. Efter föredraget
blir det höstmötesförhandlingar med
fastställande av årsavgiften för nästa år.
Se sid 35 .

Tisdagen den 16 november
Halva Täby grönt

Tekniska avdelningen i Täby kommun
ansvarar för drift och underhåll av
kommunens grönytor på allmän plats.
Poa Collins från Stadsbyggnadskonto-
rets gatu- och parkenhet kommer och
berättar.
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TRÄFFAR

Räkfrossa (påminnelse)

Träffpunkt SPF på Boulebar
Surbrunnsgatan 46 (hörnet Sveavägen)
fortsätter på onsdagar kl. 11.00 - 13.00
med start den 29 september. Kostnad
50:-/bana och timme. Boulespel bokas
genom distriktskansliet, 720 77 30.

Onsdagen den 8 september
kl. 17.00 inleder vi traditionsenligt
höstens program med räkfrossa i Höns-
huset på Karby gård. Avgiften har i år
höjts till 195:- på grund av höjd hyra.
Kerstin Persson 756 60 76 eller Len-
nart Linse 758 98 80 tar emot era an-
mälningar. Sista anmälningsdag har re-
dan varit, men ring och hör om det finns
platser kvar.

Det finns möjlighet att åka kommunalt
till Karby gård. Det enklaste sättet är

kanske att från
Näsbypark ta
buss 619 till motor-
vägen (Roslags
Näsby trafikplats)
och sedan 610 till
Karby gård. Från
Täby centrum tar
man 619 och åker
till motorvägen och sedan buss 610.
Boende utmed Täbyvägen kan ta buss
611. Tar man egen bil finns bra parke-
ringsplats vid Karby gård.

Träffpunkt SPF på Café Opera
fortsätter under hösten den 14 septem-
ber, 12 oktober och 23 november kl.
15.00 - 18.00. Entrén 60:- inkluderar
underhållning och ett glas vin. Ingen
föranmälan.
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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.

FÖRSLAG PÅ NYA AKTIVITETER

Inför hösten 2010 och våren 2011 är föl-
jande kurser/cirklar planerade inom om-
rådet Moderna kommunikationsmedel,
baserade på mobil- och IT-användning:

1: Kurs i användning av mobiltele-
fon. Gäller både helt nya användare och
de som har mobil, men i praktiken aldrig
använder den. Avser främst att ta emot
och ringa samtal, sköta telefonboken samt
att ta emot och sända SMS (Short Mes-
sage Service). Kursen presenteras i med-
lemsblad nr 4/2010.

2. Cirkel avseende ”matnyttiga
webbsidor”. Cirkeln kommer att arbe-
ta helt på nätet och tanken är att del-
tagarna skall presentera och beskriva
webbsidor, intressanta och användbara i
många sammanhang, icke minst inom
de aktiviteter vi redan har i Jarlabanke.
Se upprop sid 21.

3: Cirkel avseende Daytrading på
aktiebörsen via nätmäklare. Många
medlemmar i Jarlabanke har sålt sin villa

och flyttat till ett mindre boende och be-
finner sig då vid god kassa. På banken
får man en nästan negligerbar ränta på
ev. förmögenhet, men rätt skött daytra-
ding kan ge både spänning och god av-
kastning. Tanken är att medlemmarna
skall tipsa varandra och gemensamt höja
nivån på verksamheten. Cirkeln presen-
teras i medlemsblad nr 4/2010.

4: Kurs/cirkel i användning av webb-
kamera och Skype-telefon. Titta på
och tala med dina nära och kära, kanske
på andra sidan jordklotet, till en försum-
bar kostnad. Avser både de, som redan
har webbkamera och installerat Skype
och de, som avser att lära sig detta. Kom-
mer att presenteras i medlemsblad nr
1/2011.

Kontakta Stig Nohrlander på telefon
758 36 82, mobil 0737-365 427 eller
e-post stig@nohrlander.com, om du öns-
kar få ytterligare information eller vill
framföra synpunkter.

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

Djursholmsvägen 27, Näsby Allé
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RESOR OCH UTFLYKTER
Svamp till tusen!
Följ med till Mälarens bästa svampstäl-
len. Vi reser måndagen den 20 septem-
ber kl. 9.45 med Cinderella I från Stads-
huskajen. Hemkomst är beräknad till kl.
16.00.

Våra guider är Henrik Waldenström, väl-
känd skärgårdsguide, och svampexpert
Bo Nylén, som skall garantera att vi hit-
tar rätt ställen. Cafeteria och restaurang
finns ombord men vill man inte utnyttja
dessa får man ta med lite matsäck själv.
Utflykten kostar 495:- och anmälan görs
till Monica Forssén 758 68 22 eller e-post
monica.forssen@telia.com senast den 3
september.Vårt medlemsblad delas ut de
första dagarna i september så det gäller
att kasta sig på telefonen eller datorn.
Välkomna! Researrangör: EkmanResor

Höstens stora reseevenemang:
Jarlabankes resa till Budapest
– Upplevelsernas stad
En av våra reseansvariga i styrelsen, Ju-
dith Sand, är ungerska och skall guida oss
i Budapest den 11-15 oktober. Resan kos-
tar 3.500:- och i priset ingår flygresa,
transfer till och från flygplatsen i Buda-
pest, inkvartering på Hotel Budapest, fru-
kost och buss 3 dagar. Tillägg för enkel-
rum 1.000:-.

Anmälan till resan görs direkt till reseby-
rån Ekonomiresor AB – den personliga
resebyrån, Cecilia Verner, 652 00 00, ab-
solut senast den 10 september, eftersom

flygbolaget Norwegian vill ha alla namn
30 dagar före avresa. Cecilia skickar ut
faktura för omgående betalning. Kontrol-
lera att ni har reseförsäkring och avbe-
ställningsskydd. Antalet deltagare är be-
gränsat, så liksom ovan gäller det att snab-
ba på med anmälan. Vid avbokning gäl-
ler Allmänna villkor för paketresor.

Judith är utbildad i Budapest och kan sin
stad, så vi får säkert se en del som inte
ingår i vanliga turistguidningar.

Dag 1: Avresa från Arlanda till Buda-
pest. Ankomst till ”Hotell Budapest”, ett
fyrstjärnigt hotell på Buda-sidan. Gemen-
sam middag.
Dag 2: Stadsrundtur: Gamla staden,
Kungliga slottet, Parlamentet, Margare-
taön och en Basilika samt promenadga-
torna i City. På kvällen opera- eller kon-
sertbesök.
Dag 3: SPA-upplevelse i Széchényi med
bad, varmt vatten (32-36°), massage el-
ler bubbelpool. På eftermiddagen tur till
Jánosberget, Budapests högsta punkt 500
m.ö.h.
Dag 4: Utflykt till konstnärsstaden Szen-
tendre vid Donau. Shoppingmöjligheter
på eftermiddagen i innerstaden i Pest.
Gemensam middag.
Dag 5: Återresa till Stockholm.

Första advent med julbord
I år går vår traditionella utflykt första
advent till Roslags Kulla kyrka och Wira
bruk den 28 november.
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Buss avgår, som tidigare, från Ångaren
och Täby C. Bussen stannar och hämtar
efter vägen vid Näsbydal och Grindtorp.
Efter att ha deltagit i gudstjänsten i Ros-
lags Kulla kyrka beger vi oss till Wira
bruk. Där går vi runt och ser på bruket
och får tillfälle att handla bl.a. hos konst-
smeden, men framför allt, vi inmundigar
Doris Nybergs mycket fräscha, hemla-

SENIORCENTER I TÄBY
Som ni sett i tidningen ”Mitt i Täby” har
det varit invigning av Seniorcenter den
26 april i gamla Tibblehemmet. Här kan
man träffa andra trevliga människor, ta
en kopp kaffe, vara med på något av de
olika rörelse- och gympapassen eller delta
i aktiviteter i studierummet. Alla har också
möjlighet att påverka vilka verksamhe-
ter, som skall finnas.

Den högtidliga invigningen förrättades av
Socialnämndens ordförande Thomas Nil-
sonne och av övriga högtidstalare kan
nämnas sjukvårdslandstingsrådet Filippa
Reinfeldt, kommunstyrelsens ordförande
Leif Gripestam och centrets initiativta-
gare Jenny Lundberg-Lydka. Ett flertal
av Täby seniorföreningar var represen-
terade och alla bjöds på kaffe och tårta.

Seniorcenter har haft stängt över som-
maren, men öppnade igen den 9 augusti.
Program för hösten är klart och kommer
att finnas på Täby kommuns hemsida*).
Öppettiderna är 10.00-16.00 mån-fre
med eftermiddagskaffe 14.00-15.00.

Det är inte svårt att hitta till Centret. Det
kan inte ligga centralare. Alltså: Gamla
Tibblehemmet, Attundafältet 16, plan 3
eller ingång från Biblioteksgången, snett
emot biblioteket (samma ingång som
vårdcentralen). Pilar finns vid ingångar-
na. Seniorcentrets telefon är 5555 7248.

Dans i Seniorcenter
Under hösten kommer TibbleSeniorerna
att anordna dans i Seniorcenter kl 14.00-
16.00 den 14 september, 12 oktober och
den 9 november. Lokalen, som kallas
”Vardagsrummet”, ligger i samma plan
som Seniorcenter och i nära anslutning
till detta, så det blir inte svårt att hitta.
Jarlabanke-medlemmar är inbjudna att
delta och man tar också varmt emot hjälp
med arrangemangen.

Entré 50:- skall täcka musik och kaffe
med kaka. Det behövs hjälp med kaffe-
kokning, iordningställande av lokalen, bil-
jettförsäljning etc. Samordnare i Tibble-
Seniorerna är klubbmästare Margit An-
nerstedt 510 503 20.

gade och läckra julbord. Beräknat pris i
dagsläget är ca 650 kr inklusive julbord
och bussresa, samma pris som föregå-
ende år. Busstider meddelas i nästa num-
mer av medlembladet. Researrangör:
Pocketresor.

Bindande anmälan till Bertil Wijk,
732 74 32 eller blmw@ownit.nu.

*) http://www.taby.se/sv/Omsorg-och-social-hjalp/Aldreomsorg/Seniorcenter/
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Upprop ”Intressanta webbsidor”

Det finns idag ett oerhört stort antal webbsidor på nätet, och antalet ökar
för varje dag. Vissa sidor är av allmänt intresse och därför flitigt besökta,
t.ex. dagstidningarna, radion och televisionen, uppslagssidor (t.ex. Wikipe-
dia), telefonupplysningssidor och ordbokssidor, t.ex. SAOL.

Det är svårt att hitta i denna djungel av
webbsidor, om man letar efter sidor, som
verkligen ger oss något. Per Nisses har
mycket förtjänstfullt på vår egen webb-
sida  http://spfjarlabanke.se  tipsat om
intressanta webbsidor. Gå in på sidan,
klicka på ”Sök i Länkkatalogen” och
klicka sedan på ”Länkkatalog-Catweb”.
Där finner du många ”matnyttiga” sidor.

Men du orkar inte systematiskt gå ige-
nom och bedöma varje sida, utan oftast
är det väl tips från andra, som leder till
att man börjar använda sidan. Det är
detta, som vi tänkte utnyttja i denna cir-
kel med Intressanta webbsidor, som vi
nu startar omgående.

Välkommen att ansluta Dig!

Vi arbetar helt på nätet, vilket dock inte
hindrar oss att kanske en gång per ter-
min träffas över en kopp kaffe och be-
kanta oss med varandra på gammalt he-
derligt sätt, om vi bara känner varandra
som en e-postadress innan.

Jag kan redan nu tipsa om 3 sidor, som
jag mycket ofta använder:
1:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvud-

sida som allmänt uppslagsverk.

2:  http://hitta.se när jag söker kontakt
med en person.

3:  http://Birthday.se när jag vill veta när
och hur mycket en vän fyller år.

Kom med i en fin gemenskap och tipsa
dina vänner i Jarlabanke och gläd dig  åt
att få tips från dem. Du kommer att få
mycket att glädja dig åt och kommer att
finna vänner i Jarlabanke, som kanske
har samma intressen som du.

Speciellt bra är det om vi får tips om
webbsidor, som kan bli ett mycket bra
hjälpmedel i verksamheten i de kurser
och cirklar vi redan har. Ett utmärkt ex-
empel på detta är http:/spotify.com/se/
new user/, som har genomgripande för-
ändrat verksamheten inom Musikalisk
salong och Musikcafé.

Anmäl dig till Stig Nohrlander,
stig@nohrlander.com!  Vill du veta mera
eller har synpunkter kan du även ringa
mig på 0737-365427.

Förutsättning är naturligtvis att du har
dator och är ansluten till internet. Ingen
avgift för aktiviteten i cirkeln, utom vid
eventuella träffar, då kostnad för lokal
och förtäring kommer att tas ut till själv-
kostnad.
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Gudrun Wijk

Charterresa förr och nu

Maken och
jag hade alltså
bestämt oss
för att göra en
charterresa till
värmen ett par
veckor under
våren. En resa
1962 planera-

des vid  köksbordet genom att titta i ett
antal resebroschyrer. Nu gick vi istället
in på internet där vi för övrigt hittade fler
resor än dem som finns i de vanliga ka-
talogerna. Dessutom hade vi möjlighet att
se små filmer från de hotell vi var intres-
serade av. Vi önskade bo på ett lugnt och
vackert hotell i en fridfull miljö med möj-
lighet till promenader och valde till slut
ett hotell i fiskebyn Mogan på Gran Ca-
naria. Vid beställningen uppkom sedan
frågor om vi skulle ha reseförsäkring, av-
beställningsskydd, måltid på planet, spe-
ciella önskemål om var vi ska sitta, resa
från flyget till hotellet och halvpension.
Alla dessa kostnader tillkommer till det
pris som uppges i katalogen och dessut-

Själva begreppet charter har haft olika klanger genom åren, men en liten
”sällskapsstämpel” lever ännu kvar. Min egen erfarenhet är att den tradi-
tionella charterresan, som jag gjorde 1962 till Mallorca skiljer sig mycket
åt från min senaste nu i maj 2010 till Gran Canaria. I den förstnämnda fanns
en del likheter med den svenska långfilmen ”Sällskapsresan” av och med
skådespelaren Lasse Åberg, i den senare inte många likheter alls.

om obligatoriskt ett så kallat flygtillägg.
Vid resan 1962 behövde vi inte fatta så
många beslut som idag eftersom allt in-
gick i katalogpriset.

Tre hundra resenärer från vårt jättestora
flygplan möttes vid ankomsten till Gran
Canaria av reseföretagets reseledare och
vi fick reda på
bussnumret som
skulle gå till just
vårt hotell. På
bussen fick var-
je sällskap ett
kuvert med in-
formation och
under resan var det viktigt att uppmärk-
samt lyssna på den inspelade CD-skiva
med upplysningar, som underhöll oss un-
der färden, eftersom ingen reseledare
följde med. Busschauffören ropade ut
namnen på hotellen där vi stannade och
sedan hade vi själva ansvaret för att
checka in. Vi var de enda som skulle till
vårt hotell, tre mil från de övriga resenä-
rernas hotell.
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Information om utflykter och så vidare
skedde tidigt nästa förmiddag på den ort
där våra närmaste medpassagerare bod-
de. Hade vi önskemål om att närvara var
det på vårt eget ansvar att försöka ta oss
dit med lokalbuss, som vi då inte visste
var och när den gick, eller att själva be-
kosta en taxi.

Vi framförde istället ett önskemål genom
att skicka ett sms-meddelande via vår
mobiltelefon, att researrangören skulle
besöka oss på hotellet. Arga och besvik-
na fick vi dock sedan vänta i onödan, för
resebolaget är stort och organisationen
slimmad  och den person som skulle be-
söka oss hade inte fått besked om att vi
väntade.

En utflykt som
vi anmält oss till
och även beta-
lat höll vi på att
missa. Bussen

kom inte men då vi väntat en kvart över
utsatt tid fick jag ett samtal på min
mobiltelefon att vi skulle beställa en
taxi och snabbt resa till ett ställe ett par
mil bort, där bussen väntade. Vi var helt
enkelt bortglömda. Utflykten blev emel-
lertid mycket intressant eftersom Gran
Canaria är så mycket mer än bara bad
och sol och har fem olika klimatområ-
den.

Hotellet vi valt låg ett par hundra meter
från havet i den gamla fiskebyn.  Bygg-
naderna var obeskrivligt vackra och ho-
tellträdgården liknade en botanisk träd-
gård med 500 olika växtarter. Hela om-
rådet var som ett paradis och ingav en
känsla av lugn och harmoni. Vi ångrar
inte vårt val av hotell trots att det låg lite
avlägset från den service man förväntar
sig på charterresor.

Jämfört med vår resa 1962 tycker jag att
det ställs större krav på en resenär idag.
Det kan vara svårt att inte kunna tala
engelska, att inte vara resvan och vid pla-
nering av resan är det fördel att ha till-
gång till internet. Att inte ha en mobilte-
lefon med sig kan ge oöverstigliga pro-
blem. All kommunikation med reseledar-
na och oss under de två veckorna på
hotellet skedde via sms-meddelande och
när ett askmoln stängde flygplatsen då vi
skulle resa hem kom all information ge-
nom mobiltelefonen.
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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

HÄLSA nature LIVETS APOTEK <www.naturebutiken.se> 08-756 01 40

INREDNING, PRESENTER Pija´s Heminredning & Presenter <www.pijas.se> 08-756 77 65

Rum 16 <www.rum16.se> 08-756 80 50

KEMTVÄTT, 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 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

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.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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TA BLADET FRÅN MUNNEN
.....ta bladet från munnen, avslöja vad man vet. Uttrycket lär ursprungligen ha betytt
”att inte genera sig” och syftat på Bibelns berättelse om hur Adam och Eva efter
syndafallet upptäckte att de var nakna och därför skylde sig med fikonlöv.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag

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

VÄLKOMMEN!

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

MOTIONERA MED TÄBY GYMMIX

03.90.lkgadnåM
orbraB,3llaHelbbiT,apmygttäL

00.71.kgadsiT
iaM,nalokssladybsäN,apmygroineS

54.80.lkgadsnO
iaM,3llaHelbbiT,apmygroineS

00.90.lkgadsroT
annA,3llaHelbbiT,apmyggnågimoK

54.90.lkgaderF
ttirB,3llaHelbbiT,apmygroineS

00.90.lkgadröL
ttirB,1llaHelbbiT,apmygttäL

BEVINGAT
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KURSER OCH CIRKLAR

Fransk konversation
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eska-
dervägen 40 i Näsbypark onsdagar kl.
09.30. Höstterminen börjar i september.
Anmälan i förväg till Gunilla Thermae-
nius, 756 03 93.

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Litteraturcirkeln börjar höstterminen tis-
dagen den 14 september kl. 14.00-16.00
och fortsätter sedan tisdagar 26 oktober,
9 november och 14 december. För mer
information ring och tala med Anita Ti-
ger, 540 251 21 eller Inge-Maren Beh-
rendt, 732 45 91.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg. Lokal:
Kansliet, Eskadervägen 40.
Höstens träffar börjar torsdagen den 23
september kl 13.00 och fortsätter 21 ok-
tober, 11 november och 9 december.

Margareta Broberg berättar teaterhisto-
ria och bakgrunden till aktuella teater-
stycken. Margareta ordnar biljetter till
Dramaten och Stadsteatern och efteråt
blir det diskussion kring pjäsen. Om till-
räckligt 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.
Höstens program inleds den 13 septem-
ber kl 19.00 med Min favoritmusik.

Därefter följer 11 oktober med Gustaf
Mahler, 15 november med Svensk vis-
skatt och 6 december med Klassisk jul-
musik. För information kontakta Stig
Nohrlander, 758 36 82 eller e-post
stig@nohrlander.com. Titta också på vår
webbsida http://spfjarlabanke.se länken
Musikalisk salong.

Musikcafé
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Höstens program inleds den 5 oktober kl.
14.00 med 1 timmes önskeprogram avse-
ende populärmusik från främst 1900-talets
första hälft. Därefter följer 2 november
resp. 30 november, också dessa önskepro-
gram av samma slag. För information kon-
takta Stig Nohrlander, 758 36 82 eller
e-post stig@nohrlander.com. Titta också
på vår webbsida http://spfjarlabanke.se
länken Musikcafé.

Upprop - Jazzspisare
En kort stund efter höstens första Mu-
sikcafé tisdagen den 5 oktober genom-
förs ett litet försök att lyssna till jazzmu-
sik om intresse finns.Vi börjar kl. 15.15 i
Jarlabankes kanslilokal Eskadervägen 40
och håller på till ca kl. 16.
Hör gärna av er till vår medlem Arne
Forssén tel. 070-6104551 eller kom helt
enkelt dit.

Vinprovning I
Denna grupp fortsätter sina träffar un-
der hösten med  början tisdagen den 14
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september. Under resten av hösten äger
träffarna rum tisdagarna 12 oktober, 9
november och 7 december. Träffarna
äger som vanligt rum på Jarlabankes
kansli, Eskadervägen 40. Vi träffas kl.
17.00. Glas (3 st.) torde medtagas. Kost-
nad 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 höstterminen i Jarla-

KURSER OCH CIRKLAR
bankes lokal, Eskadervägen 40. Vi star-
tar torsdagen den 16 september kl 18.30.
Närmare information meddelas senare till
tidigare deltagare. Aktiviteten är för när-
varande fullbokad. Kontaktperson: Arne
Forssén, tel 08-758 68 22.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5. Mån-
dagar kl. 13.00. Kontakta Gösta Broodh,
630 05 09.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Höst-
terminen  börjar 1 september 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
Gymnastiken börjar igen på Ångaren den
9 september kl. 08.30 numera. (Förut bör-
jade vi 08.00!!!)
Är du intresserad ring Marianne Johans-
son, 756 28 05.

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
Kerstin Persson fortsätter vandringarna
vid Värtan. Höstens vandring går från
Djursholm till Stocksund onsdagen den
15 september. Samling vid Djursholms
Värdshus, Vendevägen 5. Anmälan till
Kestin Persson senast måndagen den 13
september. Se vidare sidan 8.

I samarbete med TibbleSeniorerna har vi
möjlighet till långa vandringar (10-12 km).
Samling måndagar kl. 09.15 nedanför
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 vå-
ren.

Hjärt-lungräddning
Vill du gå en kurs i Hjärt-Lungrädd-
ning 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 defibrilla-
tor.

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 intresseanmälan kontakta Tor-
björn Huss, 0708-747510 eller e-post
torbjorn.huss@telia.com.
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FRISKVÅRD

Jarlabanke golfare
Spelprogram: Se vår webbsida http://
spfjarlabanke.se  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 Nord-
ansjö 756 47 21 eller Birgitta Groschopp
768 60 64.

Upprop -  Jazzspisare

En kort stund efter höstens första Mu-
sikcafé tisdagen den 5 oktober genom-
förs ett litet försök att lyssna till jazz-
musik om intresse finns.
Vi börjar kl. 15.15 i Jarlabankes kansli-

lokal Eskadervägen 40 och håller på till
ca kl. 16.
Hör gärna av er till vår medlem Arne
Forssén tel. 070-6104551 eller kom helt
enkelt dit.
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Zwing Time Band – gladjazz med gamla godingar

Gruppen spelar lättlyssnad och svängig
musik med välkända melodier från Ben-
ny Goodmans, Louis Armstrongs och
Glenn Millers repertoarer. Musikerna
berättar också anekdoter om upphovs-
männen, musiken och låtarna.

Tommy Löbel är en
välkänd och uppskat-
tad klarinettist och an-
ses som en av landets
bästa Goodmantolka-
re. Det var som 18-
åring han för första

gången fick kontakt med New Orleans-
jazzen via skivor som tillhörde en kam-
rats pappa. Och där, i New Orleans-
svänget, blev han fast, blev fascinerad
av klarinetten som instrument och med
lånad klarinett och grepptabell började
han självstudierna. Det första namngiv-
na bandet som Tommy Löbel startade
fick det tvättstugeklingande namnet
”Tommys washboard band”.

Sedan dess har det blivit jazz i olika grupp-
konstellationer, turné till olika  jazzklub-
bar i Sverige med ett program om den

svenska klarinettisten Åke Hasselgård
liksom turnéer utomlands. Han har vun-
nit flera utmärkelser och bland annat av
Tradjazzens vänner valts till Sveriges
bästa jazzklarinettist.

Dietrich Bunse är en tyskfödd vibrafo-
nist som under 60-talet spelade i olika
dansband och som har turnerat i parke-
rna med bl.a. Umberto Marcato (känd
från bl.a. hitsen ”Volare” och ”Ciao ciao
Bambina”). I mitten av 90-talet återgick
Bunse till vibrafonen.

Lennart Brundin beskrivs på bandets
hemsida som ”en pianist med flyhänt
vänsterhand, vilket krävs i en Good-
man-kvartett som spelar utan bas”.
Brundin är inspirerad av bl.a. Charlie
Norman.

Fredrik Hellberg, med musikstudier i
USA bakom sig, är den yngste bandmed-
lemmen. Förutom att vara trummis och
sångare i Zwing Time Band spelar han
också som heltidsmusiker i andra band.
Hans röst beskrivs vara ”förvillande lik
Louis Armstrongs”.

Bodil Svensson

Jarlabankes månadsträffar startar den 21 september och då med ett måste
för alla jazzälskare. Då blir det nämligen gladjazz med Zwing Time Band – en
kvartett inspirerad av Benny Goodmans kvartett och med samma sättning:
klarinett (Tommy Löbel), vibrafon (Dietrich Bunse), piano (Lennart Brun-
din) och trummor (Fredrik Hellberg).
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Bodil Svensson

Forts. sid 34

Ätten Jarlabanke, Estrid
och utgrävningarna vid Broby bro

Den första upptäckten av de uppmärk-
sammade gravarna vid Broby bro gjor-
des när Vägverket 1995 skulle bättra på
Frestavägens vägbro. Platsen var känd
för sina runstenar och klassad som forn-
lämning, så Länsstyrelsen krävde att ar-
keologer från Stockholms läns museum
skulle övervaka bygget. Så här beskri-
ver museet på sin hemsida vad som hän-
de:

”Grävmaskinerna hade bara hunnit
börja schakta utmed vägkanten, så
gjordes det första fyndet. Först skym-
tade ett skelett fram och arkeologer
kunde genast konstatera att det rörde
sig om en cirka tusen år gammal grav.
Att det fanns forntida gravar i områ-
det kände man redan till, men det fanns
inga tecken i förväg på att man skulle
hitta gravar just här. Strax därefter
hittades ytterligare två gravar från
samma tid.

Av kistorna fanns inte mycket kvar,
men skeletten var mycket välbevara-
de. Benexperter kunde avgöra att de
var från en äldre man, en äldre kvin-

na och en pojke som varit omkring tio
år då han begravdes. De efterlevan-
de hade lagt ned några få, personli-
ga tillhörigheter i kvinnans och poj-
kens grav.”

Idag är man övertygad om att det var
Estrid man då hittade. Hon var en kvin-
na med makt, flerbarnsmor och två gång-
er änka. Ett av hennes barnbarn – son
till Estrids äldste son Ingefast – var Jar-
labanke, född mellan1040 – 1045 e. Kr.
Jarlabanke reste flera runstenar över sig
själv, bl.a. den som står på sin ursprung-
liga plats vid Jarlabankes bro och som
har texten ”Jarlabanke lät resa dessa
stenar efter sig medan han levde. Han

Täbys jord är rik, rik på lämningar från gångna tider - gravar med innehåll
som tillsammans med de runstenar som finns i ett flertal inom kommunen
berättar om våra förfäder och livet under ätten Jarlabankes levnadstid.
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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

DROP IN

OCH

TIDSBESTÄLLNING

gjorde denna bro för sin själ. Han
ägde ensam hela Täby”.

Utgrävningarna av fältet vid Broby bro
har fortsatt efter 1995. 2007 hittade ar-
keologerna flera vuxengravar och ett
skelett efter ett barn 3-5 år gammalt.
Under två veckor sommaren 2008 hitta-
des fyra nya gravar och 2009 fann man
ytterligare tre.

Även i år var arkeologerna på plats med
uppdraget att närmare undersöka de gra-
var som hittats året innan. Resultatet blev
att två nya skelett kom i dagen, varav ett
från en tonåring.

Lyssna på arkeologen Åsa Berger från
Stockholms läns museum som berättar
den spännande historien om ätten Jarla-
banke, Estrid och utgrävningarna vid Bro-
by bro vid månadsträffen tisdagen den
19 oktober kl. 13.00, Bibliotekets hörsal,
Täby C.

Modellmakaren Oscar Nilsson har
gjort en rekonstruktion av Estrid, som
hon kunde ha sett ut. (Se omslagsbil-
den.) Du som har tillgång till Internet
kan på Stockholms läns museum
hemsida se en video där Oscar Nils-
son berättar om sitt rekonstruktions-
arbete.
http://www.stockholmslans
museum.se/utstallningar/aktuella/

Forts. från föregående sida
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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

DROP IN

OCH

TIDSBESTÄLLNING

Distriktskansliet informerar – Bostadstillägg
Från och med 1 januari 2010 ansöker
man hos PENSIONSMYNDIGHETEN
om bostadstillägg. Tidigare var det för-
säkringskassan, som som tog emot dessa
ansökningar. Den som är pensionär och
bor i Sverige kan ansöka om bostadstill-

lägg. Det spelar ingen roll om man bor i
eget hus, hyrd bostad eller bostadsrätts-
lägenhet. Mer information kan man få på
Pensionsmyndigheten, Kundservice
0771-776 776 eller på hemsidan
www.pensionsmyndigheten.se.

Kallelse till höstmötet 2010
Årets höstmöte äger rum i Bibliotekets hörsal, Attundafältet 14, plan 3,
tisdagen den 19 oktober kl 1300.

På dagordningen står ett beslut om årsavgiften för 2011, vilket av års-
mötet hänskjutits till höstmötet. Handlingarna inför höstmötet finns till-
gängliga på kansliet fr.o.m. tisdagen den 5 oktober.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
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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!

Klipp ur annonsen! Gäller som entrébiljett för dig och en vän. Erbjudandet gäller t o m 31/12 2010
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SeniorNet öppnar dörren för dataintresserade i Täby

Bodil Svensson

Den 1 september startar SeniorNets nya
Täby-klubb sin dataträningsverksamhet.
10 helt nya datorer finns till förfogande
och mellan 10.00 – 12.00 måndag –
fredag kommer det att vara öppet hus
för dem som vill träna på datorerna.

- Blir tillströmningen stor till de datorer vi
har får vi eventuellt tänka oss att styra
upp besöken, säger Lars Lindstammer,
som är ansvarig för verksamheten i Täby.

Handledare finns på plats för att lotsa
besökarna in i datavärlden, assistera dem
på vägen till internet eller hjälpa till att
lösa problem som man drabbats av på
hemmaplan och har funderingar kring.
SeniorNet kommer att husera i Täby
seniorcenters lokaler i Täby centrum.
Adressen är Attundafältet 16, plan 3, el-
ler med ingång från Biblioteksgången
(samma ingång som vårdcentralen).

Några regelrätta kurser kommer inte att
hållas, i varje fall inte inledningsvis.

- Det är helt nya besökare som kommer,
så vi måste känna oss för vad som öns-
kas, säger Lars Lindstammer, som lagt
ner mycket förberedelsetid inför klubb-
starten. Han har kunnat glädjas åt stor
respons med välbesökta möten och ett
100-tal personer, som uttryckt intresse för
att deltaga i verksamheten. Ett 70-tal tä-
bybor är redan nu anslutna till SeniorNet

och dem hoppas Lars få över till den nya
Täby-klubben.

SeniorNet, som är en ideologiskt och par-
tipolitiskt obunden förening, idkar sin
verksamhet som riksförening och genom
lokala klubbar runt om i landet. Man vän-
der sig främst till folk från 55+. Avsikten
med föreningen är att ”främja seniorers
användning av de möjligheter som in-
formationstekniken (IT) ger i samhället
samt verka för att denna teknik anpas-
sas till deras behov” (enl. SeniorNets
hemsida). Medlemsavgiften är 250 kr per
år (12 månader).

Täbyklubben har ännu inte någon egen
hemsida, men en sådan kommer enligt
Lars. Vill du veta mer om SeniorNet
eller anmäla dig som medlem kan du
gå in på riksföreningens hemsida:
www.seniornet.se eller kontakta Lars
Lindstammer på telefon 768 16 20 eller
e-post l.lindstammer@tele2.se.

Foto: Bodil Svensson
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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://SPFJARLABANKE.SE
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5negävredaksE .oirTsnossliNellOvakisumednallåhrednU

gadnåM
54.90.lk9/02

nejaksuhsdatS
1alleredniC .81diseS!nesutllitpmavS

gadsiT
00.31.lk9/12

steketoilbiB
CybäT,lasröH

zzajdalG–dnaBemiTgniwZ
diseS.lf.mrelliMnelGnårfreidolemadnäkläV

.23

gadsroT
00.41.lk9/03

,neragnÅ
5negävredaksE

segirevSnårfniloJmailliWzneroL
rasivhcorattärebeslerörsderFallenoitanretnI

monirajröbgninsöltkilfnok-derF":redlib
."nejlimaf

gadsiT
00.41.lk01/5 teilsnaK margorpeksnö,éfackisuM

gadnåM
01/51-11 gylF .81diseS.tsepaduBllitaserseknabalraJ

gadnåM
01/11 teilsnaK relhaMfatsuG,gnolasksilakisuM

gadsiT
00.41.lk01/21 nedrågéllA ffärttsnäjtnäV

gadsroT
00.41.lk01/41

,neragnÅ
5negävredaksE

)eraggybnettavhco-gäv.d.f(némllaHoB
.anawstoBmoredlibrasivhcorattäreb

gadsiT
00.31.lk01/91

steketoilbiB
CybäT,lasröH

divanragninvärgtuvatatluseR.eknabalraJnettÄ
snälsmlohkcotS,regreBasÅ.ybäTiorbyborB

.33diseS.muesum

gadsroT
00.41.lk01/82

neragnÅ
5negävredaksE

moredlibrasivhcorattärebegaaHnahoJ
."nessulSllittropredöSnårF":airotsihsnessulS

gadsiT
00.41.lk11/2 teilsnaK margorpeksnö,éfackisuM

gadsnO
00.61.lk11/01

llitssuB
snemlohdniL

dråG
.9diseS.gaddimsåG

gadnåM
00.91.lk11/51 teilsnaK ttakssivksnevs,gnolasksilakisuM

JARLABANKEKALENDERN
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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


