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• Ordförande sökes
• Att flytta eller inte flytta
• Halva Täby grönt
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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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Redaktören har fått ordet

Bertil Wijk

Kära vänner i Jarlabanke
Sist jag skrev till er un-
der rubriken ”kära vän-
ner i Jarlabanke” var i
början av året. Jag av-
gick som ordförande vid
årsmötet och efterträd-

ter fyller en stor social funktion och efter
pensioneringen känner många att det blir
ett stort tomrum. Man har förlorat sin
yrkesroll och kanske oväntat saknar man
även struktur i tillvaron. För många kan
en regelbunden sysselsättning i en för-
ening ge en tillfredsställande ersättning.
Men man vill inte vara bunden av något
frivilligarbete. Det är som om man före-
ställer sig att det är ett allvarligt plikt-
åtagande som man inte kan få vara ledig
ifrån, om man till exempel vill göra en
resa men så är det naturligtvis inte.

Det finnas säkert många i vår stora för-
ening, som har någon förenings- och sty-
relsevana och skulle kunna dela med sig
av sina erfarenheter och hjälpa till, utan
de krav som finns i arbetslivet. Vi har
mycket trevligt på våra styrelsemöten då
vi går igenom dagordningen med samtal
om ekonomi, medlemsutveckling och ak-
tiviteter över en kopp kaffe.

Det största bekymret för oss är att hitta
en ny ordförande men även en ny re-
daktör istället för mig. Redaktionen be-
står av fyra personer och mitt arbete har
bestått i att samla in manus, se till att alla
evenemang och aktiviteter i föreningen
är uppdaterade. Tillsammans i redaktio-
nen sorterar vi sedan materialet för att
sedan lämna över till Gunilla Kinnman,
som sköter layouten.

Förutom nya styrelsemedlemmar behövs
alltid armar och händer som hjälp till våra

des av Kjell Tiger. Jag
fortsatte dock som redak-

tör och har lovat stanna kvar som sådan
till nästa årsmöte.

Under eftersommaren meddelade Kjell
Tiger oväntat att han önskade avgå från
ordförandeposten av personliga skäl och
med omedelbar verkan. Vår förste vice
ordförande Kaj Ingelman, kunde på grund
av en planerad utlandsresa inte ersätta
Kjell utan Kerstin Persson, som är vår
klubbmästare, accepterade att bli vår
andre vice ordförande.

Vi saknar alltså en ordförande och dess-
utom kommer några styrelsemedlemmar
att lämna sina uppdrag vid nästa årsmö-
te efter många års arbete i föreningen.
Det betyder att vi behöver ett antal nya
personer att fylla de luckor som uppstår
och hjälp att föra Jarlabanke vidare. För-
utom en ny ordförande behöver vi en
ny ansvarig för väntjänsten på Ånga-
ren och Allégården, en ny ansvarig för
våra tidningsutskick och brevduvor
och en ny medarbetare, som sysslar med
resor och utflykter m.fl.

Yrkesarbete innebär ofta att man är in-
lemmad i en gemenskap. Arbetskamra-
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månads- och torsdagsträffar med duk-
ning, att ställa ut bord och stolar och så
vidare. All samvaro med arbete för en
gemensam sak skapar en gemensamhet-

känsla och ett gott humör. Hör av er till
någon i styrelsen eller till valberedning-
en! Telefonnummer hittar du i medlems-
bladet, sid 34.

Om Jarlabankes kommunikationer
Vikingatåg i österled och söderut gav oss
varor och kunskaper. Vi sentida ättlingar
och inbyggare i Roslagen, har ju annat
än runor att tillgå. Moderna metoder hjäl-
per oss att framställa vårt medlemsblad.

Vi blir allt fler som har nytta och glädje
av e-post och hemsidor. Kurser, Senior-
Net Täby och vänner på Seniorcenter i
Täby Centrum kan visa teknik och hjälp.
Innehållet är det väsentliga.

SPF Jarlabanke söker medarbetare som
kan se till att vi alltid är aktuella på in-
ternet. E-post, Jarlabankes hemsida
och blogg skall vara uppdaterade varje
dag om det behövs.

Kontakt Per Nisses
E-post: per.nisses@comhem.se eller
070-803 71 10
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Gudrun Wijk

Jag har aldrig ångrat mitt val av yrke

Jag har aldrig ångrat att jag valde att utbilda mig till sjuksköterska. Yrket
har så många möjligheter till vidareutbildning och byte av arbetsuppgifter
och utveckling inom vården sker ständigt.

Jag ville gärna flytta hemifrån så snart
som möjligt efter realskolan. Efter ett stu-
diebesök på en sjuksköterskeskola, där
eleverna hade eget rum, var mitt yrkes-
val klart, jag ville bli sjuksköterska.

Då jag var 18 år, och hade fullgjort den
praktik S:t Eriks sjuksköterskeskola kräv-
de för att vara berättigad att söka utbild-
ningen, blev jag antagen som den yngsta
proveleven av de 32 kursdeltagarna ja-
nuari 1959. Det var med stor glädje som
jag flyttade in i rum 202 på skolan som
låg vid Södersjukhuset, och började min
tre månader långa provtjänstgöring. För
mig kändes det inte svårt eftersom jag
hösten innan hade arbetat som sjukvårds-
biträde. Ett par av mina kurskamrater
ansågs inte lämpliga att arbeta med sju-
ka människor. Vad skälet var fick vi ele-
ver inte veta. Idag sker ingen liknande
värdering under utbildningen.

I juni 1962 fick jag och mina kurskamra-
ter, utom en som blivit gravid under sista
terminen, vår efterlängtade legitimation.
Sedan dess har jag, fram till min pensio-
nering för fem år sedan, arbetat inom

Gudrun, sjuksköterskeelev.
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sjukvården på de mest skilda områden,
och kunnat följa den otroliga förändring
som skett, både för personal och för pa-
tienter.

Vetenskapliga studier har gjort att gamla
behandlingar dömts ut. Det har till ex-
empel visat sig att det innebär en stor risk
att bli sängliggande efter en hjärtinfarkt.
När jag var elev skulle dessa patienter
ligga alldeles stilla. Han, för det var of-
tast en han, blev matad, tvättad och fick
till och med hjälp att vända sig i sängen.
Det kändes väldigt pinsamt tyckte jag, som
ung flicka, att utföra detta, eftersom han
egentligen klarade allt själv.

Många äldre kvinnor bröt lårbenshalsen
även på den tiden. Idag opereras dessa
frakturer så snart som möjligt. Då, när
jag var elev var de här patienterna tvung-
na att före operationen ligga i ”sträck”
för att dra frakturen i rätt läge. Det inne-
bar att en ståltråd borrades in i underbe-
net och tråden gick till en tyngd som häng-
des i en ställning vid fotändan på sängen.
Patienten blev därigenom helt sängbun-
den dagarna innan en operation blev
möjlig, vilket innebar stora problem med
bäddning, toalettbestyr och så vidare.

En av de operationer som jag vid den ti-
den tyckte skulle vara allra hemskast att
råka ut  för var en så kallad colostomi.

Då läggs tjocktarmen fram genom buk-
väggen och läggs ut på huden på buken.
Den som idag blir tvungen att få en co-
lostomi, kan leva ett helt vanligt normalt
liv eftersom det finns så utmärkta hjälp-
medel. När jag var elev var det inte alls
så. Den tidens förband var dåliga och de
både läckte och släppte igenom dålig lukt.

Vårdtiden på sjukhus var betydligt läng-
re på 1950- och 1960 talen och personal-
tätheten var större.  Det fanns tid att se
till att patienterna hade det skönt, vi vän-
de och luftade kuddar, slätade till lakan,
serverade kallt vatten och saft, vädrade
och, framför allt, såg vi till att det var
välstädat på rummen och att vi själva
hade en god handhygien.

Mycket har dock blivit bättre jämfört med
mina första år i sjukvården, särskilt den
medicinska tekniken och läkemedlen.
Men den tid som patienten får med sin
läkare upplever många numera som allt-
för knapp. I vissa fall kan detta innebära
att patienten känner sig dåligt bemött. För
att en patient ska känna sig trygg och väl
omhändertagen är det viktigt att de som
arbetar i vården trivs med sitt yrke och
har en god empatisk förmåga. Någon
form av lämplighetstest  före en vårdut-
bildning skulle aldrig vara fel tycker jag.

Redaktionen ser gärna att du som har egna minnen
att dela med dig av, hör av dig till redaktionskommittén.
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Leif Larsson

Kommunala Pensionärsrådet – KPR
– den 15 september 2010
Anhörigstöd

Målgruppen för anhörigstödet är perso-
ner som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre och personer
som vårdar en närstående med funktions-
hinder.

Begreppet anhörig anges som ”den
som inom familje- eller släktkretsen,
grannar eller vänner bistår en närstå-
ende”.
Begreppet närstående avser ”den
person som tar emot det stöd som en
anhörig ger”.

Närstående och anhörig är med andra ord
ganska vida bekrepp. Med långvarig sjuk-
dom menas ”en icke botbar och kronisk
sjukdom”. Funktionshinder – fysiska el-
ler psykiska – kan vara medfödda eller
uppkomna som en följd av till exempel
stroke eller demens. Med äldre avses
person som fyllt 65 år. En äldre person
kan ju ha behov av vård utan att det är
fråga om en långvarig sjukdom eller funk-
tionshinder i den mening som här tycks
avses. En broschyr om anhörigstödet är
under utarbetande och ska bli klar sena-
re i år.

Kommunens (socialnämndens)
tillsynsansvar för olika boenden

Kommunen har ett tillsynsansvar för oli-

ka boenden. En fråga ställdes om tillsyn
sker enbart efter föranmälda besök utan
även genom oanmälda. Svaret var att
oanmälda besök tidigare gjordes i de fall
något särskilt hänt på ett boende eller att
det kommit klagomål under en tid mot ett
visst boende. Det är dock på gång att
ändra dessa rutiner och börja göra vissa
oanmälda besök även i de fall inget sär-
skilt rapporterats om ett visst boende.

Bemanningen på
demensboenden

Det uppgavs att det finns sju demensbo-
enden inom Täby. Tillsynen görs av den
kommun där boendet är beläget, inte av
den boendes hemkommun. De boende
kan komma från olika kommuner. Besked
gavs att det inom Täby inte finns något
boende utan nattpersonal.

Sanktionsmöjligheter
vid ej uppfyllda avtal

Kommunen anser att i kommande avtal
med företag som driver olika vårdboen-
den, skärpa sanktionsmöjligheterna om
företaget inte uppfyller de krav som av-
talet stipulerar.
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Gudrun Wijk

Att inte behöva falla mellan två stolar
och att få bra kvalitet på given vård
Ansvaret för hälso-och sjukvårdinsatser måste vara klart och tydligt och
kommunen ansvarar för att granska sina leverantörer.

Regeringen har i februari 2010 lagt för-
slag om en värdighetsgaranti i äldreom-
sorgen och också tagit initiativ till att sti-
mulera kommunerna att göra lokala vär-
dighetsgarantier. Dessa bör innehålla en
konkret beskrivning av vad äldre perso-
ner och deras anhöriga kan förvänta sig
av de tjänster som kommunen erbjuder
inom äldreomsorgen.

Majoritetens förslag för Täbys värdig-
hetsgaranti finns med i verksamhetspla-
nen för 2011 och ska utvecklas över ti-
den och bör gälla from september 2011.

Som en första del av denna ska införas
en rätt för personer över 80 år att få
snabb hjälp när samordning av omsorg
och vård inte fungerar. Landstinget och
kommunen bär ett förstahandsansvar för
att äldre ges en god hälso-och sjukvård.
Med ett delat ansvar finns en risk som i

första hand kan drabba den enskilde, där-
för måste en ny överenskommelse om
samverkan mellan kommun och landsting
prioriteras. På sikt bör hemsjukvården
överföras till kommunen.

Kommunen ansvarar för uppföljning av
avtal med sina leverantörer av hemtjänst,
vårdboenden och så vidare. Även oan-
mälda besök ska ske.

Personer som inte fått bistånd inom skä-
lig tid ska kompenseras.

Som representant för Jarlabanke har jag
möjlighet att framföra frågor och syn-
punkter på kommunens budget. Hur
fungerar det i verkligheten? Vad vill ni
veta mer? Hör gärna av er till: Gudrun
Wijk, KPR. (Se telefon och e-postadress
sid 34.)

Du har väl inte glömt…
att meddela din e-postadress till SPF
Jarlabanke? Har du glömt att uppge den
eller har du nyligen fått en e-postadress
så skicka ett mejl till jarlabanke@telia.com

och meddela din e-postadress. Eller fyll
i adressen på avsedd plats på inbetal-
ningskortet för årsavgiften 2011 som bi-
fogas detta nummer.
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Gudrun Wijk

Att flytta eller inte flytta…

Att känna sig ensam, orolig och otrygg
tar på krafterna. Politiker från i stort sett
alla partier i Täby har genom påtryck-
ningar från bland annat olika  pensionärs-
organisationer blivit medvetna om att det
behövs en helt ny form av bostäder för
dessa personer. De flesta kommuner, lik-
som Täby, planerar att i framtiden bygga
så kallade trygghetsboenden för äldre
och för att bo i dessa ska man inte behö-
va ett biståndsbeslut från kommunen.
Kommunen ställer upp flera kriterier för
denna boendeform både för den inre och
den yttre miljön. Det ska finnas en ge-
mensam restaurang, gemensamhetsloka-
ler  och personal viss tid varje dag och
behöver den boende hjälp med till exem-
pel städning, frisör eller hantverkare  ska
dessa serviceinsatser antingen erbjudas
eller förmedlas.

Jag har varit på ett seminarium i Täby
kommun på temat ”Trygghetsbostäder
för äldre”. En parlamentarisk berednings-
grupp ”Nya trygghetsboenden i Täby”
har under våren 2010 haft i uppdrag att
utreda behov och kriterier för dessa bo-
städer. Olika representanter från pen-
sionärsorganisationerna var tillsammans
med bland andra olika byggföretag och

omvårdnadsföretag  inbjudna att ta del
av kommunens planering.

Första huset med trygghetsbostäder kom-
mer troligen att byggas i Roslags Näsby
och ha 30 till 40 lägenheter. För att få
statligt investe-
ringsstöd finns
många villkor
som ska uppfyl-
las: exempelvis
får lägenheten
vara högst 35 kvadratmeter för en per-
son och femtio kvadratmeter för två. År
2006 fick 750 personer i Täby födda 1936
och 1941 svara på hur de såg på sitt fram-
tida boende. Av dessa önskade 40 pro-
cent tre rum och kök. Det pekar på att
många större lägenheter skulle behöva
byggas, vilket i så fall blir utan bidrag och
därmed dyrare.Det finns möjlighet för
byggföretagen att bygga trygghetsbostä-
der både som bostads- och hyresrätter.
Pensionärsorganisationerna anser att det
är viktigt att det också ska finnas bostä-
der att hyra. De personer som inte har
kapital eller möjlighet att låna pengar ris-
kerar annars att inte få tillgång till dessa
bostäder.

Problem med otrygghet och ensamhet är allvarliga. Med ett större antal
äldre i hög ålder finns risk att att problemen ökar om de äldre tvingas att bo
kvar i en boendeform som inte passar.
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Äldres framtida behov av bra bostäder
kan givetvis inte lösas bara genom att
bygga nytt. Möjligheten att få bidrag till
bostadsanpassning ökar chansen att kun-
na bo kvar hemma långt upp åren. Att
man bor billigt i sitt småhus kan också
vara en väsentlig orsak till att man vill bo

Fakta

kvar. Ett motiv att ändå  flytta kan vara
att huset kräver omfattande skötsel och
underhåll och att man blivit änka/änkling.
Finns då en ekonomisk möjlighet att söka
ett attraktivt boende är det lättare att ta
detta stora steg.

Seniorbostäder
Bostäder som erbjuds till personer över
en viss ålder kallas ofta seniorbostäder.
Dessa finns både som hyresrätter och
bostadsrätter. Ofta ingår någon form av
gemensam service som då bekostas via
hyran.

Särskilda boenden för äldre
Särskilda boenden är en boendeform för
äldre där vård och omsorgspersonal
finns tillgänglig dygnet runt. För att flyt-
ta till dessa boenden krävs ett beslut
från kommunen. De som bor här är allt
oftare personer med demenssjukdom
eller svårt sjuka äldre.

Trygghetsbostäder
Trygghetsbostäder är bostäder för äldre,
oftast de som passerat sin 80-årsdag,
som känner sig oroliga och otrygga i sin
bostad. Trygghetsbostaden ska uppfylla
högt ställda krav på tillgänglighet, tillgång
till gemensamhetslokaler, anställd perso-
nal varje dag, och trygghetslarm.

Trygghetsvistelse (Täby)
Ibland uppstår ett akut behov av ett till-
fälligt boende som erbjuder omsorg. Det
kan t.ex. vara om den som vårdar en
anhörig blir sjuk. Trygghetsvistelse inne-
bär omsorg och tillsyn dygnet runt, men
inte sjukvård.

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
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Nya Karolinska Solna 2015

Det ska byggas ett nytt universitetssjukhus  i
Solna som öppnar 2015 med  600 rum för slu-
ten vård, 100 rum för dagvård och 100 rum på
ett patienthotell, allt som allt 800 sängar. Hur
framtidens spännande sjukvård kommer att se
ut blev vi KPR-medlemmar inbjudna att höra
om vid ett möte i Landstingshuset. På det nya
sjukhuset ska bedrivas högspecialiserad och
specialiserad sjukvård samt forskning och ut-
bildning av betydande omfattning och högsta
kvalitet. Forskningsresultat ska snabbare än idag
kunna omsättas till nya behandlingsmetoder och
läkemedel.

Det blir stort fokus på patientens säkerhet och
integritet. Trygga enkelrum med egen toalett
ska minska risken för smittspridning och den
publika delen, där besökare går, ska separeras
från den del där sjuka transporteras. Patienter
ska utredas och behandlas utan väntetider.
Målet är att flertalet undersökningar och beslut
om behandling ska kunna ske samma dag.

En ny toppmodern anläggning innebär en stor
investering (ca 14 miljarder kronor) men det
blir billigare att bygga nytt än att renovera de
många nuvarande byggnaderna, varav de fles-
ta är byggda på 30-talet, säger Landstingsstyr-
elsens förvaltning.

Gudrun Wijk
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Hembesök för hälsans skull

Erfarenheter från ett projekt från Cen-
trum för Allmänmedicin och Äldrecen-
trum visar att de vanligaste problemen
var: synen, kunskap och förståelse om
sina sjukdomar, hörseln, tänder och in-
kontinens, men trots detta upplevde de
flesta att de mådde bra.

Distriktssköterskan upptäckte nya hälso-
problem som högt blodtryck och högt
blodsocker. Råd gavs utifrån vad som
blev naturligt i samtalet och stöd i att kon-
takta till exempel läkare, biståndbedömare
och frivilligorganisationer gavs om den
äldre så önskade.

Täby kommun bedriver sedan 2008
uppsökande hembesök hos personer 80
år och äldre, som inte har några insatser
från äldreomsorgen och de allra äldsta
får besök först. Syftet är att ge informa-
tion om vad kommun och landsting kan
erbjuda för hjälp och om hälsofrämjande
och fallförebyggande åtgärder.

Uppdraget ”Hälsosamtal med 75-åring-
ar” ingår som en del i avtalen för huslä-
karverksamheten i Stockhoms läns
landsting. Samtalen ska utföras av
distriktssköterska i samverkan med
kommunen och ska bidra till god livs-
kvalitet och ge bättre förutsättningar att
hantera det egna åldrandet. Att samtalet
genomförs i den äldres hem har en rad
fördelar och 75-åringarna själva tycker
att det är värdefullt att distriktsskö-
terskan inte blir störd utan kan ägna
sig åt dem fullt ut. Om den äldre önskar
det kan samtalet genomföras på vård-
centralen.

En inbjudan till hälsosamtalet skickas ut
per brev och kontakt tas därefter per te-
lefon för att boka tid. Det betonas att
samtalet primärt inte handlar om sjukdo-
mar utan är förebyggande. och handlar
främst om att stärka och bevara hälso-
resurser och samtalet utgår från vad den
äldre själv vill ta upp.
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TRÄFFAR
Torsdagsträffar
Träffarna sker på Servicehuset Ångaren
(samlingssalen). Är du bilburen, behövs
det parkeringstillstånd för att kunna par-
kera utefter muren utanför Ångaren.
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 redan avver-
kat fyra träffar. Som meddelades i nr 3
blir programmet den 11/11 ändrat, (se sid.
14 i nr 3). För kommande program se
Jarlabankekalendern på sidan 35.
Träffarna sker i samband med Studieför-
bundet Vuxenskolan.

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 35.

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 16 november
Halva Täby grönt
Tekniska avdelningen i Täby kommun
ansvarar för drift och underhåll av kom-
munens grönytor på allmän plats. Poa
Collins från Stadsbyggnadskontorets
gatu- och parkenhet kommer och berät-
tar. Se sid 22.

Tisdagen den 18 januari 2011
Trubaduren Christofer Jerndal underhål-
ler med gitarr. Christofer är allround från
pop, rock till Taube, Cornelis och Bell-
man. Se sid 24.

Tisdagen den 15 februari
Årsmöte (se kallelse sid 15). Efter års-
mötet kommer konsertpianisten och skå-
despelaren Anna Strååt att spela för oss.

Funktionärslunch
Funktionärslunchen i år äger rum på res-
taurang Eskader i Näsbypark onsdagen
den 1 december kl. 14.00. I mån av plats
är även andra Jarlabankare och goda
vänner välkomna att deltaga till ett pris
av 160:-.

Anmälan sker till Birgitta Danielsson,
758 78 48 senast den 24 november. Be-
talning sker på plats.
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TRÄFFAR

Julkonsert
Årets julkonsert på Ångaren äger rum
söndagen den 12 december kl. 14.00. Det
blir programmet ”Tomtebloss i juletid”
med Ulrika Nilsson, sopran och Sven Idar,
sjungande pianist. Avgift 50 kr inklusive
kaffe och kaka. Se också sid 17.

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 ge-
nom distriktskansliet, 720 77 30.

Träffpunkt SPF på Café Opera
avslutas för året den 23 november kl.
15.00-18.00. Entré 60 kr inkluderar un-
derhållning och ett glas vin. Ingen föran-
mälan.

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2011 äger rum tisdagen den 15 februari kl. 13.00

Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, plan 3

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning m.m.) kommer att finnas tillgängliga på

kansliet fr.o.m. den 8 februari.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

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 30/ 6 2011
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JULKONSERT

JULSÅNGER I VINTERMÖRKRET

Njut av vackra solosånger och sjung även med
i de traditionella julsångerna

Söndagen den 12 december kl 14.00 på Ångaren

Med Ulrika Nilsson, sopran som varit verksam på
bland annat Folkoperan

och Sven Idar, sjungande pianist som du känner igen
från TV på 1970-talet

Inträde 50 kr inklusive kaffe och kaka

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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RESOR OCH UTFLYKTER

Första advent med julbord
I år går vår traditionella utflykt första
Advent till Roslags Kulla kyrka och Wira
bruk den 28 november.
Buss kommer som tidigare att avgå från
Ångaren och Täby C. Bussen stannar
och hämtar efter vägen vid Näsbydal och
Grindtorp. Efter att ha deltagit i gudstjäns-
ten i Roslags Kulla kyrka beger vi oss till
Wira bruk. Där går vi runt och ser på
bruket och får tillfälle att handla bl.a. hos
konstsmeden, men framför allt, vi inmun-
digar Doris Nybergs mycket fräscha,
hemlagade och läckra julbord. Priset är
650 kr, inklusive julbord och bussresa,
samma pris som föregående år.
Buss avgår från Roslags Näsby 08.30,
Ångaren 09.00 och Täby Centrum 09.15.
Inbetalningsblanketter utsänds av rese-
arrangören.

Bindande anmälan senast den 19 novem-
ber till Bertil Wijk, 732 74 32 eller
blmw@ownit.nu.

Researrangör: Pocketresor

Spökslottet

Ett unikt tillfälle att besöka Spökslot-
tet, som inte är öppet för allmänheten,
utan bara visas för grupper. Längst upp
på Drottninggatan (116) ligger sedan se-
kelskiftet 1700 köpman Hans Peter
Schefflers hus med park och tillhörande
lusthus. I detta lilla stadspalats finns i sto-
ra salen bevarad vägg- och takdekor.
Palatset har sedan 1800-talet förbundits
med spökerier. 1924 övertog Stockholms

Högskolor palatset
och 2006 flyttade
Universitets Dona-
tionsförvaltning sin
verksamhet till den-
na historiska bygg-
nad. Här förvaras
Universitetets sam-
lingar av konst och glas.

Kärnan i konstsamlingen består av mål-
ningar som samlaren, kapten Johan Adolf
Berg, testamenterade. Syftet var att sam-
lingen skulle tjäna som studiematerial för
studenter i ämnet konsthistoria. Här finns
både inhemskt och utländskt måleri från
1500-tal till 1800-tal.

Glassamlingen består av konstglas från
Orrefors glasbruk. När Orrefors glasbruk
började producera konstglas 1915 inled-
de ägarens dotter sin samlargärning.
1984 skänktes de 700 föremålen till Uni-
versitetet. Här finns glas av alla våra sto-
ra glaskonstnärer.

Visning är bokad den 26 januari kl. 13 –
14.30. Priset är 200:-/person och betalas
på plats till Monica Forssén. Antalet plat-
ser är maximerat till 25 personer.

Anmälan som är bindande ska ske till
Monica Forssén, 758 68 22 senast den
10 januari.

Stuckatörernas våning
Den 9 februari 2011 kl. 11.00 har vi bo-
kat en guidad visning av Stuckatörens Vå-
ning. Denna våning är ornamentbildhug-
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Appell

garen Axel Notinis våning på David Baga-
res Gata nr 10.

Axel Notini var en av de främsta stucka-
törerna i det sena 1800-talets Stockholm.
Hans eget hus är utsmyckat med stucka-
tur både utvändigt och invändigt och vå-
ningen är ett typiskt borgerligt hem från
slutet av 1800-talet. Axel Notini tog dit
tilltänkta kunder för att visa prov på sin
yrkesskicklighet.

Antalet platser är begränsat till 20

RESOR OCH UTFLYKTER

personer, så först till kvarn gäller. Ob-
servera att det finns ingen hiss upp till
våningen, som ligger 1 tr. upp.

Anmälan som är bindande skall ske till
Monica Forssén, tfn 08-758 68 22, se-
nast den 21 januari. Samling sker vid tun-
nelmynningen på David Bagares Gata kl.
10.45.

Visningen varar 1 timme och kostar 100:-
/person. Betalning sker på plats till
Monica Forssén.

framförd av höstmötets ordförande

Årsmötet valde i februari 2010 en ordförande samt tio ledamöter
till styrelse för Jarlabanke. Vidare valdes en valberedning med

ordförande och två ledamöter.

Den valda styrelsen har enligt stadgarna inom sig utsett vice ordförande, sekrete-
rare och kassör samt ett arbetsutskott. Vidare har en intern arbetsfördelning skett.

Styrelsen och valberedningen är ju var för sig självständiga men måste förutsättas
samarbeta, t.ex. i frågor beträffande styrelseledamöters kompetens.

Den av årsmötet valde ordföranden har den 25 augusti meddelat att han
med omedelbar verkan avsäger sig sitt ordförandeskap. Den uppkomna

situationen har behandlats vid sammanträden i styrelsen och AU samt delgivits
valberedningen. Styrelseledamoten Kerstin Persson har åtagit sig fungera som

2:e vice ordförande mandatperioden ut.

En ny kandidat till ordförandeposten kan omedelbart adjungeras
till styrelsen och på så sätt komma in i arbetet.

Höstmötet ber därför medlemmarna att redan nu till valberedningen
komma med förslag på kandidater till ordförandeposten i den styrelse

som ska väljas vid årsmötet i februari.

(Namn och adresser på valberedningen finns i medlemsbladet, sid 34.)
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Upprop ”Kurs i användning av mobiltelefon”
I det föregående medlems-
bladet, nr 3/2010, visades på
sidan 16 ”Förslag på nya ak-
tiviteter”, och där utlovades
en presentation av ”Kurs i
användning av mobiltelefon”,
och här kommer den,  efter
”reklaminslaget” nedan.

I samma medlemsblad finns en trevlig artikel
av Gudrun Wijk, som handlar om Charterresa
förr och nu. I denna artikel skriver Gudrun
bl.a.: ”Att inte ha en mobiltelefon med sig
kan ge oöverstigliga problem.” Tack Gudrun!

Att ha en mobiltelefon är för de flesta idag
något självklart, då det medför stora fördelar.
Dock är det inte allom givet att kunna hante-
ra en mobiltelefon, speciellt inte när vi blivit
litet äldre med sämre syn och fumliga händer
och kanske inte minst en avvaktande håll-
ning till nymodigheter. Det avhåller oss äld-
re, alldeles i onödan, från att dra nytta av
mobiltelefonens möjligheter.

Många har av välvilliga barn och barnbarn
och nära vänner kanske fått en mobiltelefon
och en knapphändig information, som gick
in genom ena örat och ut genom det andra
utan att passera hjärnans minnescentrum, och
den mobilen ligger någonstans i en byrålåda
med urladdat batteri och ett utgånget kon-
tantkort.

Nu skall vi lära oss att blåsa liv i mobilen och
förbättra vår kommunikationsförmåga, men
vi skall göra det med måtta. Alla ungdomar
idag använder mobilen som en schweizisk
armékniv, med vilken man kan skära, skruva,
klippa, såga och fila, bara för att nämna några
saker man kan göra med kniven. De skulle nog
helst vilja ha sin mobil som implantat i örat.

Det skall inte vi i vår Jarlabankekurs. Vi skall
lära oss att ta emot ett samtal och avsluta
det, att ringa ett samtal och avsluta det, att ta
hand om ett missat samtal, att ta emot och
skicka ett sms (Short Message Service), att
använda telefonboken och att använda mo-
bilens väckarfunktion, både som väckarur på
morgonen och som påminnelsefunktion på
dagen, t.ex. när det är dags att gå ner i tvätt-
stugan.

Vi träffas i vår kanslilokal på Eskadervägen
40 under lugna och trivsamma former med
kaffe med dopp, och vi ger individuell hjälp,
eftersom det finns olika mobiltelefonleveran-
törer och olika nätoperatörer. Och vi skall hjäl-
pa er att överraska barn och barnbarn med
era färdigheter, när kursen är slut. Kursen
läggs upp i pass om en eller två timmar per
gång.

Intresset har varit så stort redan innan detta
upprop hunnit presenteras att vi  startade en
omgång med sju deltagare i mitten av okto-
ber. Men vi startar en ny kurs så snart det
kommit fler anmälningar. Vi bör vara mellan 5
och 10 deltagare per kursomgång.

Kursen är kostnadsfri, men vi tar ut en avgift
per person och kurstillfälle på 20 kr, varav 10
kr är lokalhyra för kansliet och 10 kr är för
kaffe med dopp.

Anmäl dig till Stig Nohrlander på telefon
7583682, oberoende av om du redan har eller
tänker skaffa en mobiltelefon.

Välkommen! Det är inte så svårt som du tror,
och du kommer att bli nöjd!

Stig Nohrlander
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Bodil Svensson

Biologisk mångfald,
rekreativa och kulturhistoriska värden
- Poa Collins om Täbys gröna ytor

På månadsträffen den 16 november
är Poa Collins, gatu- och parkchef i
Täby kommun, föreläsande gäst hos
SPF Jarlabanke och ämnet för hennes
föreläsning är ”Halva Täby grönt”.
Poa Collins var projektledare för ar-
betet med den Grönplan för Täby som
antogs i Stadsbyggnadsnämnden 2005
och som baseras på tre grundutred-
ningar omfattande: rekreativa värden,
kulturhistoriska värden och biologisk
mångfald.

I Grönplanen finns 11 gröna mål definiera-
de. Sammanfattningsvis handlar de målen
om tillgången till grönytor för befolkning-
en, att det ska finnas innehåll och kvali-
tet i den gröna närmiljön, att skogar, sjöar
och kulturlandskap ska förvaltas väl och
att man genom den fysiska planeringen
ska bevara och utveckla grönområden för
dagens och framtida generationers Täby-
bor. Man slår där också fast att Täbys par-
ker och grönområden är viktiga för varu-
märket Täby och Täbys identitet.

Som en introduktion till föreläsningen har
vi ställt några frågor till Poa Collins:

• Ligger grönplanen kvar utan änd-
ringar?

Poa Collins (Foto: Bodil Svensson)

Svar: Grönplanen ligger kvar enligt den
som antogs i Stadsbyggnadsnämnden
2005, men delar av dess kartor har upp-
daterats i samband med översiktsplanen
eftersom vissa parker och grönstråk
byggts nya och utvecklats.

• Kommer du vid föreläsningen att gå
in på de tre grundutredningarna (se
ovan) och vad de innebär?
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Svar: Ja, jag kommer att beskriva hur
de är uppbyggda och hur de kan använ-
das som kunskapsunderlag vid grönpla-
nering och utveckling av natur- och re-
kreationsvärden.

• Hur är det med de 11 gröna mål
som satts upp för Täby?

Svar: Vi arbetar metodiskt med att upp-
nå målen. Ett mål är att ”barns behov
av lek- och spontanaktivitet ska möj-
liggöras i parker och grönområden”.
Exempelvis har vi tagit fram en lek- och
aktivitetsplan för Täby som genomförs
under en tioårsperiod för att erbjuda en
allmän lekplats inom 500 m samt ett bre-
dare utbud av spontanaktivitetsytor för
basket, skate och utegym nära bostäder
och skolor.

• Vision finns om ytterligare 20 000
invånare i Täby vid 2030, kommer
inte bostadsområden och arbetsplat-
ser för detta befolkningstillskott att
påverka grönområdesplanerna?

Svar: Till allra största del sker förslag till
ny bebyggelse och verksamheter i redan
urbana miljöer som Arninge, galoppfältet
och Täby centrum. Alla de mest värde-
fulla skogs- och naturområdena utanför
tätorten slår kommunen vakt om, i linje
med den politiska devisen ”Halva Täby
grönt”.

• Den planerade bebyggelsen i Hä-
gerneholm och på galoppfältet - hur
kommer den att påverka planerna?

Svar: Både vid Hägerneholm och ga-
loppfältet planeras för stadsparker, för lek
och rekreation både för de som flyttar in
i de nya bostäderna och som ett rekrea-
tivt tillskott för dagens Täbybor.

• Det faktum att antalet pensionärer
beräknas öka med 50 procent och
att antalet invånare över 80 år för-
dubblas fram till 2030 – kommer
det på något sätt att avspeglas i pla-
nerna när det t.ex. gäller tillgäng-
ligheten till grönområden?

Svar: Precis som vår satsning på barn
och unga i samband med lek- och aktivi-
tetsplanen vill vi gärna utöka vår dialog
med Täbys äldre befolkning. Vi arbetar
mycket med trygghetsprojekt på allmän-
na platser och stråk, med exempelvis be-
lysning, bättre promenadstråk, tryggare
och vackrare gångtunnlar, utegym och
mötesplatser för Täbybor i alla åldrar.
Tanken är att vi i parker, torg, stråk och
natur ska locka till både möten och vil-
samma stunder. Vi arbetar med tillgäng-
lighetsanpassning av allmän plats, exem-
pelvis busshållplatser, övergångsställen,
sittplatser och lekplatser vilket underlät-
tar för alla med lite nedsatt rörlighet.
Dessa satsningar gör att det generellt blir
mer tillgängligt för fler, oavsett vilka be-
hov man har.

Den 16 november kl. 13.00 kan du lyss-
na till Poa Collins i Bibliotekets hörsal,
Täby Centrum.
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Bodil Svensson

Trubadur inleder nya årets månadsträffar

Det nya årets månadsträffar inleds den
18 januari med ett gästspel av trubadu-
ren Christofer Jerndal, som ägnat sig åt
sång och musik sedan han var liten grabb
och sjöng solo i kyrkan. Som tonåring
skaffade han gitarr och de senaste 20
åren – han har nu passerat 40-årsstrecket
med viss råge – har han turnerat som
trubadur, men också bl.a. arbetat med
barnmusikaler.

När Christofer inte uppträder inför publik
arbetar han som personalvetare.  Han har
också under sex somrar arbetat med kon-
firmationslägret Gålö (som verkar för inte-
grering mellan ungdomar med och utan
kognitiva funktionshinder) där han varit le-
dare och musikansvarig. Han har dessut-
om nu blivit pappa för första gången till en
liten kille (som för övrigt redan begåvats
med sin första gitarr…).

Christofer uppträder gärna på skärgårds-
krogar på somrarna och där torde det vara
lätt att hitta sånger som passar miljön ef-
tersom många författare ägnat den svens-
ka skärgården sin hyllning – tänk bara på
t.ex. Evert Taube och Carl Anton.

Christofer Jerndal har under de senaste
tio åren underhållit på bland annat kro-
gar, kryssningsfartyg, jubileumsfester,
bröllop, firmafester och viscaféer. Bred-

den är stor,
hans reper-
toar rym-
mer allt från
pop och
rock à la
B e a t l e s ,
Creedence
Clearwater
R e v i v a l
och Ebba Grön, musikaler som Hair och
visor skrivna av Bellman, Taube, Ferlin
eller Cornelis. Den sistnämnde är f.ö. den
mest efterfrågade oavsett önskarens ål-
der. Men får trubaduren själv bestämma
så blir det helst visor av den belgiske
musikern, kompositören, skådespelaren
och filmskaparen Jacques Brel, som själv
ägnade sig åt olika musikstilar; folkmu-
sik, jazz och schlager – sånger som ”Ne
me quitte pas” eller ”Marieke” dyker
upp i minnet när man hör namnet Brel.

Christofer ser sig själv som en levande
jukebox vilket betyder att han gärna tar
emot önskemål om visor från publiken.
Och är det någon som vill sjunga tillsam-
mans med honom, så tveka inte, det är
bara att våga.

Tisdagen den 18 januari 2011 kl. 13.00 i
Bibliotekets Hörsal är dagen då Christofer
Jerndal sjunger och spelar för oss.
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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 Rum 16 <www.rum16.se> 08-756 80 50

KEMTVÄTT, SKRÄDDERI Näsby Park Kemtvätt, Skrädderi 08-756 32 62

KLÄDER BK Herr och BK Dam <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



27

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

SIGNALT
Vildvinet lyser

eldrött men kallt.
Usch, ryggbastet ryser,

potatisen fryser,
råbocken fnyser.

Men pälshandeln myser trots allt! /Alf Henriksson/
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KURSER OCH CIRKLAR

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

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Litte-
raturcirkeln träffas tisdagar kl. 14.00-
16.00 den 9 november och den 14 de-
cember samt 11 januari och 12 februari
2011.
För mer information ring och tala med
Anita Tiger, 540 251 21 eller Inge-
Maren Behrendt, 732 45 91.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Höstens träffar 2010 fortsätter torsda-
gen den 11 november och torsdagen den
9 december. 2011 fortsätter träffarna den
27 januari och 17 februari. Övriga träf-
far kommer i nästa medlemsblad.
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
Då den planerade träffen den 13 septem-
ber blev inställd kom träffen den 11 ok-

tober att bli höstens första. Nästa blir den
15 november kl. 19.00 - 20.30 med te-
mat ”Svensk visskatt”. Därefter blir det
den 6 december med ”Klassisk julmu-
sik”.
Under vintern och våren 2011 kommer
träffar att äga rum kl 19.00 - 20.30 den
17 januari med tema ”Min favoritmusik”
samt den 14 februari, 14 mars och den
11 april. Tema för resp. träff kommer att
presenteras i medlemsblad nr 1/2011.
För information kontakta Stig Nohr-
lander, 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 inleddes den 5 oktober.
Efter en träff den 2 november blir det
träff tisdagen den 30 november kl. 14.00
- 15.00. Det blir ett önskeprogram avse-
ende populärmusik från åren 1920-1970.
Under våren äger träffarna rum den 1
februari, 1 mars och 5 april 2011.
För information kontakta Stig Nohr-
lander, 758 36 82 eller e-post
stig@nohrlander.com. Titta också på vår
webbsida http://spfjarlabanke.se länken
Musikcafé.

Vinprovning I
Denna grupp fortsätter sina träffar un-
der hösten 2010 tisdagen den 9 novem-
ber och tisdagen den 7 december. Träf-
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KURSER OCH CIRKLAR
farna äger som vanligt rum på Jarlaban-
kes kansli, Eskadervägen 40, och vi träf-
fas kl 17.00. Glas (3 st) torde medtagas.
Kostnad ca 100 kr per gång.
Har ni frågor, kontakta Anne-Marie
Rosell, 758 20 82.

Vinprovning II
Vi fortsätter med den populära vinprov-
ningen även under vårterminen i Jarla-
bankes lokal, Eskadervägen 40, företrä-
desvis på torsdagar. Dagarna har vid

pressläggning ännu ej bestämts, men kall-
else kommer att utgå till dem som tidiga-
re deltagit, aktiviteten är för närvarande
fullbokad. Kontaktperson: Arne Forssén,
070-610 45 51

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
Måndagar kl. 13.00.
Kontakta Gösta Broodh, 630 05 09.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
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.
Måndagar kl. 10-12 på Ångaren, Eska-
dervägen 5

Ring Toto Granath, 756 42 97

Squaredansarna
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsby-
allé 72. Kurser för olika nivåer. Onsda-
gar kl. 13-16.

Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

Gymnastik
Gymnastik med lugna rörelser till lugn
musik. Torsdagar kl 08.30- 09.30 på Ång-
aren, Eskadervägen 5. Ett fåtal platser
finns lediga.

Är du intresserad ring Marianne Johans-
son, 756 28 03.

Vandringar
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
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 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.
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FRISKVÅRD
För intresseanmälan kontakta Torbjörn
Huss, 0708-747510 eller e-post
torbjorn.huss@telia.com.

Jarlabanke golfare
Spelprogram: Se vår webbsida http://
spfjarlabanke.se  eller ring Per Jödahl,
756 23 25.

Boule i Täby
Torsdagar kl. 10.30 vid Näsbyparks
kyrka.

För information kontakta Marianne
Bull-Simonsen, 756 39 38.

Badminton
Tisdagar och fredagar kl 9-11 i Bad-
mintonhallen. Nya deltagare är väl-
komna!

För information kontakta Ingemar Nor-
dansjö, 756 47 21 eller Birgitta Gro-
schopp, 768 60 64.

STIFTELSEN ÄLDRECENTRUM

Samhället och de äldre
Sista föreläsningen för året i ABF-huset,
Sveavägen 41 äger rum torsdagen den 2
december kl. 13.30- 15.00. Avgift 20:- för
SPF-medlemmar. Medtag medlemskort.

Program: Anhörigas insatser- kan
de lösa äldreomsorgens problem?
Anhöriga utför redan i dag omfattande

insatser för att hjälpa och vårda sina sju-
ka och skröpliga närstående. Med tanke
på att de äldre blir allt fler och äldreom-
sorgen kan få problem med att finansie-
ra sin verksamhet och rekrytera perso-
nal, kan vi förvänta oss att de anhöriga
får göra ännu mer!

Föreläsare: Med. dr. leg. läk. Anders Wimo

BEVINGAT
BE NÅGON DRA ÅT PEPPARN
.....önska någon åt pepparn/be någon dra åt pepparn. Önska någon långt bort,
kanske ännu längre än det likalydande ”åt skogen”. Uttrycket är känt sedan
början av 1500-talet och återfinns i flera europeiska språk. Att peppar växer
långt bort är huvudsaken. Olika teorier har framförts om växtplatsen, t.ex.
Guayana eller södra Indien, vilket redan 1525 omtalas som det land där pep-
parn växer.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag
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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

Upprop ”Daytrading på aktiebörsen via nätmäklare”
Här kommer den i förra numret av med-
lemsbladet utlovade presentationen av ”Cir-
kel avseende Daytrading på aktiebörsen via
nätmäklare”.

Du som befinner dig vid god kassa, kan-
ske genom försäljning av villa och flytt till
bostadsrätt eller liknande, och inte tycker
att det ger särskilt bra utdelning att sätta
pengarna på banken och få en blygsam
ränta, som dessutom beskattas, och som
söker litet spänning, du kan ha glädje av
att arbeta med Daytrading på börsen via
nätmäklare.

Kom då med i en nystartad cirkel, där vi
tipsar och hjälper varandra att bli skickliga
nätmäklare. Tanken är att vi skall ge var-

andra tips och stöd och på det sättet lyfta
hela nivån i cirkeln. Det är alltså ingen kurs
med en ledare, som berättar för er hur ni
skall bli mångmiljonärer, utan det är en cir-
kel med jämbördiga medlemmar men med
skiftande erfarenhet av daytrading.

Att ge tips om daytrading är inte som att
berätta om var dina kantarellställen är, ef-
tersom det här rör sig om praktiskt taget
oändligt antal kantarellställen. Men du får
vara beredd att slåss med supersnabba
datorer, som fattar beslut på microsekun-
der, och du får vara beredd att möta ris-
ker. Tänk på HQ!

Tanken är att vi skall umgås i första hand
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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

på nätet, men kanske en gång per termin
skall vi träffas på kansliet på Eskadervä-
gen 40, om inte annat så för att se vilken
fysionomi som döljer sig bakom e-post-
adressen.

När man började i större skala med day-
trading via nätmäklare så fanns det några,
som trodde att nu kunde man sluta jobbet
och i stället sitta framför datorn och skära
guld med täljkniv. Några kanske lyckades,
men de flesta kom nog underfund med att
det inte var så lätt och att det var arbet-
samt och stressigt att sitta hela dagen fram-
för datorn och köpa och sälja i rätt se-
kund. Och det ledde lätt till spänningar, inte
av positiv natur utan med partnern i en ev
relation, som kände sig åsidosatt.

Om någon i Jarlabanke har egen erfaren-

het av detta, så är du speciellt välkommen
i cirkeln. Din erfarenhet kan vara viktig
för oss. Även de som tidigare sysslat med
daytrading men lagt av utan att ha blivit
ruinerade eller genomgått en skilsmässa är
välkomna. Ni kanske kan få nytt intresse.

Det skänker spänning, du kan förränta dina
medel, du håller hjärnan igång. Se där vad
denna cirkel kan ge!

Kontakta Stig Nohrlander, 7583682,
073-7365427 eller stig@nohrlander.com.

Cirkeln är kostnadsfri. Endast då vi ses på
kansliet över en kopp kaffe med dopp kos-
tar det något. Vi tar då 20 kr per deltagare,
varav 10 kr är lokalhyra till Jarlabanke och
10 kr är för kaffe med dopp.

Stig Nohrlander
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STYRELSEN
Ordförande Vakant
1:e vice ordförande,
  Utskick, "Brevduvor" Kaj Ingelman 756 14 34 kajingelman@hotmail.com
2:e vice ordförande,
  Klubbmästare Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.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
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, Friskvård,
  Datasystem, Trafiksäkerhet 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
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

REDAKTION
Ansvarig utgivare Bertil Wijk 732 74 32 blmw@ownit.nu
Layout Gunilla Kinnman 758 59 78 gun.kin@hotmail.com

Kaj Ingelman 756 14 34 kajingelman@hotmail.com
Bodil Svensson 510 116 36 bodil_c_svensson@telia.com

Bridge, Språkkurser, Gymnastik, Dans, Vinprovning, Friskvård m.m.
Se under ”Kurser/Cirklar”

SE VÅR HEMSIDA HTTP://SPFJARLABANKE.SE

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
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