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• Raka spåret till Roslagen
• Nationalstadsparken
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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:
Ellagård, Skarpäng, Näsbydal, Roslags-Näsby, Ensta, Vallatop, Erikslund,
Visinge, Grindtorp, Täby kyrkby
Re-chef Kaarina Ahola, tel. 5555 93 31

Hemtjänst, Område 2:
Hägernäs, Viggbyholm, Näsby Park, Ångarens seniorboende, Lahäll,
Norskogen, Löttingelund
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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Kaj Ingelman

Kära Jarlabankare

Vilken vinter! Vad jag förstår är det den
kallaste i Täby på över 100 år. Om det
inte är skottår, så är det i alla fall ett re-
jält skovelår!

I förra medlemsbladet så signalerade vår
skicklige redaktör och tidigare ordför-
ande Bertil Wijk att det till den styrelse
och den grupp av funktionärer som skall
väljas vid nästa årsmöte saknades ett
antal namn. Han nämnde ordförande
och ansvariga för väntjänst, tidningsut-
skick och brevduvor, resor och utflyk-
ter liksom även en ny redaktör. Det är
idag skönt att till våra medlemmar kun-
na rapportera att de flesta av dessa va-
kanser är fyllda. Stort tack till vår val-
beredning, Monica Höglund, Inge-
Maren Berendt och Barbro Landin
för en fin insats.

När det gäller vår hemsida har den, som
alla säkert märkt, av den ansvarige Per
Nisses utvecklats på ett förnämligt sätt.
Bra är det, för idag så tar ”webben” över
mer och mer av ansvaret för att hålla
oss uppdaterade om vad som händer
och sker. Vårt medlemsblad kommer ut

fyra gånger per år under det att vår hem-
sida uppdateras varje vecka eller ännu
oftare när så behövs. Det skapar nya
möjligheter för våra aktivitetsansvariga
att kommunicera med sina deltagare.
Och det ger även alla våra medlemmar
möjlighet att via bloggen kommentera
och komma med nya, friska idéer. Dock
behöver Per Nisses någon eller några
medhjälpare. Är du kunnig på området
och intresserad så kontakta honom!

När det gäller den eventuella samman-
slagningen av SPF och SPRF så går,
som framgår av SPF:s förnämliga tid-
ning Veteranen, diskussionens vågor
höga. Alla i SPRF är naturligtvis välkom-
na till SPF, därom råder ingen tvekan.
Frågetecknen finns väl mer kring nack-
delar och fördelar kopplade till namn-
byte och stadgeändringar. Vad tycker
våra medlemmar? Tyck gärna till i vår
blogg under rubriken ”Idéer”.

Nu är det dags att gå ut och ta en pro-
menad. Skall försöka att inte glömma
broddarna.



5

KPR har haft 2010 års sista möte

Gudrun Wijk

Jarlabanke har tre platser i KPR (Kom-
munala Pensionärs Rådet), som består av
politiker, tjänstemän och representanter
från pensionärsföreningarna i Täby. Vi fick
information om vilka uppdrag tjänste-
männen fått att arbeta med i den nya verk-
samhetsplanen. De är i korthet följande:

* Avgiftsfria trygghetslarm ska erbju-
das för äldre över 80 år.

* Kompetensnivån ska höjas inom äld-
reomsorgen och ett program för bätt-

re kontinuitet bland personalen ska
genomföras.

* Anhöriga ska få möjlighet att följa vår-
den via nätet.

* Trygghetsboenden ska utvecklas de
kommande åren.

* Anhörigstödet ska utvecklas vidare .

* Bättre möjlighet att påverka hur be-
viljat stöd inom hemtjänsten ska an-
vändas.
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Gudrun Wijk

Onödiga inläggningar på akutsjukhus

AHS-projektet riktar sig mot de mest
vårdkrävande patienterna, vilka inte bara
är de äldre. Samtliga patienter som sökt
på Huddinge sjukhus akutmottagning mer
än tre gånger under de senaste sex må-
naderna ingår i projektet. Ett par erfarna
sjuksköterskor med stor kompetens har
vid utskrivningen av patienterna ett långt
samtal med dem för att försöka hjälpa till
att lösa aktuella problem som till exem-
pel kan vara en felaktig läkemedelsbe-
handling eller dåliga hemförhållanden.
Många patienter söker också hjälp för
hjärtbesvär eller andra obehag i bröstet.
Ofta är det stress eller panikångest som
orsakar symptomen och inte någon all-
varlig sjukdom.

Akutbesöket hade många gånger kunnat
undvikas om patienten hade haft bättre
kontakt med kommun eller husläkare.
Sjuksköterskan hjälper nu patienten ge-
nom att kontakta berörda parter, under-
visa om sjukdomen och om egenvård
samt följa upp samtalet per telefon efter

elva dagar då patienten kommit hem.
Telefonkontakten fortsätter och ett nytt
samtal bokas in efter varje samtal vilket
gör patienten trygg. Då vet patienten  att
hon/han har någon att vända sig till.

En utvärdering av projektet för tiden
mellan 30 juni och 30 september visar
mycket positiva resultat. För dem som
fått stöd genom AHS-projektet har in-
läggningarna på sjukhuset minskat med
45 procent och vårddygnen med 52 pro-
cent, jämfört med en kontrollgrupp.  Pa-
tienterna tycker att det är skönt att nå-
gon ringer och frågar hur man har det
och att man slipper ligga på sjukhus när
det inte är dess insatser man behöver.
Stora ekonomiska resurser har kunnat
frigöras och användas till dem som verk-
ligen behöver dem.

Det finns ett stort antal patienter som besöker sjukhusens akutmottagning-
ar flera gånger per år vilket medför onödiga inläggningar som skulle kunnat
undvikas. I internationell jämförelse har vi i Sverige lyckats sämre i detta
hänseende än i många jämförbara länder. Hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning i Stockholm har fått ett uppdrag av landstingets politiker att ut-
reda varför och vad man kan göra åt detta. Projektet heter AHS (aktiv häl-
sostyrning) och pågår fortfarande.
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Gudrun Wijk

Konsten att slippa ligga
på en hård bår på akutsjukhuset
Äldre patienter med lindriga eller kroniska sjukdomstillstånd blir ofta lågt
prioriterade på sjukhusens akutmottagningar och får vänta länge på en lä-
karbedömning. Med ett effektivt utnyttjande av ambulansresurserna kan
patienten styras till rätt vårdnivå direkt.

Idag transporteras nästan alla patienter,
som åker ambulans till landets överlasta-
de akutmottagningar, oavsett allvarlighets-
grad eller medicinskt vårdbehov. Även
äldre patienter med lindriga eller kronis-
ka sjukdomstillstånd kommer dit och de
är lågprioriterade, eftersom patienter med
livshotande tillstånd måste behandlas
först. Den äldre patienten kan därför bli
tvungen att vänta länge på undersökning
och behandling vilket innebär ett ökat lid-
ande. En lång väntetid kan dessutom
medföra brist på både vätska och mat.
Många av de äldsta har också ett flertal
åkommor som gör dem extra sköra och
de har svårt att göra sin röst hörd.  Vår-
den på akutmottagningen är inte anpas-
sad efter den äldres behov och då pa-
tienten så småningom kommer till vård-
avdelningen kan denne vara både uttor-
kad och förvirrad.

Ambulanspersonalen har idag hög kom-
petens med en sjuksköterska som är spe-
cialistutbildad för den här verksamheten
och som har möjlighet till telefonkontakt
med läkare och även tillgång till avance-

rad teknisk utrustning. Ett projekt på
Karolinska Institutet visar att det går att
utnyttja dessa resurser mer effektivt ge-
nom att transportera patienten till rätt
vårdnivå direkt.

Med hjälp av ett antal överenskomna
diagnosmetoder kan ambulanssjuksköter-
skan avgöra om patienten kan  erbjudas
att få komma direkt till en geriatrisk kli-
nik i stället för att köras till sjukhusets
akutavdelning. Inskrivning på den geria-
triska kliniken sker alltid efter överens-
kommelse med läkaren och patienten.

Utvärderingen av projektet visar att både
patienter och anhöriga har upplevt det
positivt att få komma direkt till den ge-
riatriska kliniken. Där är specialistkun-
skapen på de äldres sjukdomar störst,
väntetiden för bedömning och behandling
kort och patienten får ligga nedbäddad i
en bekväm säng istället för på en hård
bår på akutmottagningen.
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Gudrun Wijk

Tungt ansvar för anhöriga
som vårdar äldre närstående
Neddragningar inom sjukvård och äldreomsorg gör att allt fler själva vårdar
sina anhöriga. Närstående som känner sig tvungna att ställa upp för sina
anhöriga riskerar att drabbas av ohälsa.

runt och hon/han vågar inte lämna sin sju-
ka make/maka ensam. ”Det är som att
vara inlåst” säger en anhörigvårdare. Det
tidigare umgänget tunnas ut, särskilt om den
vårdade blivit dement. Hon/han kan ha bli-
vit personlighetsförändrad och aggressiv,
vilket den anhörigvårdande skäms över.

Ett råd till dem med likartade problem: Gå
med i en anhörigförening. Det är viktigt att
ha en ”ventil” och att få möjlighet att prata
med personer i samma situation.

Att sluta vårda och låta den vårdade flytta
in på ett särskilt boende är ett av de svå-
raste besluten och som kan ge anhörig-
vårdaren starka känslor av skuld, ång-
est, förlust och separation vilket kan leda
till en livskris. Om man upplever att man
är tvingad att ställa upp för någon när-
stående, är naturligtvis risken stor att detta
får negativa konsekvenser för båda par-
ter och att anhörigvårdaren kan drabbas
av ohälsa. Här skulle kanske psykologer
eller kuratorer kunna göra en stor insats?

Från den 1 juli 2009 har närstående till
äldre, kroniskt sjuka och funktionshindra-

I vårt land har kommunerna och lands-
tingen ansvar för att tillgodose männis-
kors behov av vård och omsorg. I utbyte
mot att alla bidrar till att finansiera den
offentliga omsorgen har vi alla rätt att
också få omsorg när så behövs. Många
anhöriga upplever ändå att de känner sig
tvungna att vårda sin make/maka trots
att det i juridisk mening inte finns en så-
dan skyldighet.

Att vara anhörigvårdare innebär ofta ett
ansvar dygnet runt. Vårdarna är därför
en riskgrupp som många gånger bara tar
hand om den andre och glömmer bort sig
själv. Forskning visar att vårdarna riske-
rar att drabbas av ohälsa. Långvarig
stress, fysisk och framförallt psykisk be-
lastning är något som denna grupp käm-
par med. Det har bland andra Christen
Erlingsson 2010 beskrivit i en studie. Jag
har både privat och i mitt yrke som sjuk-
sköterska fått ta del av många gånger
sorgliga berättelser av anhörigvårdare,
som ofta ställer stora krav på sig själva
för att klara den förändrade livssituationen
och som försöker upprätthålla ett så nor-
malt liv som möjligt. Ofta blir anhörigvårda-
ren mycket isolerad, ansvaret finns dygnet
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de laglig rätt till stöd och hjälp av sina
kommuner. Behöver den närstående
avlastning måste detta sökas hos en
biståndshandläggare. Den hjälp man er-

bjuds genom anhörigkonsulenten i Täby
är inte  behovsprövad och kan vara till
exempel personligt stöd, anhöriggrupper,
information eller föreläsningar.

Källa: Tungt ansvar för anhörig som vårdar äldre närstående av

Lennarth Johansson, Psykologtidningen 10/2010

PÅMINNELSE
Årsmötet 2011 äger rum tisdagen den  15 februari kl 13.00

 i Bibliotekets hörsal, Attundafältet 14 plan 3

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse,

resultat- och balansräkning) finns tillgängliga på kansliet
fr.o.m. den 8 februari.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.

Debussy och Chopin i Anna Strååts sällskap
Efter årsmötet blir det andra tongång-
ar. Då kommer nämligen konsertpia-
nisten Anna Strååt att spela ljuv
musik för oss. Många i Täby känner
säkert till Anna Strååt eftersom hon
varit med att starta och driva en
konsertserie på Näsby Slott från
1994. Den pågick i tre år med åtta
konserter om året. Hon har även
gjort flera inspelningar för Sveriges
Radio.

Anna Strååt har bakom sig studier vid
musikhögskolan i Stockholm, tre års
konsertutbildning vid Musikkonservato-
riet i Winterthur, Schweiz, samt Mas-
ter Classes för bl.a. Hans Leygraf i
Salzburg. Hon har konserterat runt om
i Sverige, men också spelat i Buenos

Aires, Reykjavik, Paris, Zürich, Rom
och på Capri.
Läs mer på www.anna.straat.just.nu.
 
Parallellt med konserterandet har Anna
också alltid undervisat, f.n. på Nord-
enfeltska Musikskolan i Stocksund
(www.nordenfeltska.se).

Om sin bakgrund berättar Anna att hon
växt upp i en konstnärfamilj på landet
utanför Stockholm. Båda föräldrarna
var skulptörer och många i övriga släk-
ten målar och musicerar eller är skå-
despelare eller författare. 

Det Anna Strååt kommer att spela för
oss blir musik av bl.a. Debussy och
Chopin.
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Bodil Svensson (Text och foto)

Rörelseglädje, hälsoprojekt och datakurser
- full aktivitet på Seniorcenter

Det går inte att ta
miste på att Julia
Svahn, verksam-
hetsledare på
Täby Seniorcen-
ter, är djupt enga-
gerad i sitt arbe-
te. Det lyser om
henne och ögo-

under våren. Till detta kommer nu salsa
för nybörjare liksom en kurs i afrodans
(om intresse finns). Mera musik i kaféet
– som nu ska begåvas med ett spelbart
piano – varannan fredag och Julias pla-
ner är att musikfredagarna ska växla
med filmfredagar. Tanken är också att
det ska arrangeras allsång vid några till-
fällen under våren.

Julia betonar den ovärderliga vikten av
de värdar och värdinnor, som jobbar på
volontärbasis på Seniorcenter. De fixar
och dukar upp för kaffe och kakor, tar
emot besökare, visar runt och berättar
om verksamheten. De plockar också upp
synpunkter och önskemål från gästerna och
för åsikterna vidare till Julia, som sedan tar
dem med sig till Programrådet, ett råd sam-
mansatt av 8-9 pensionärer som träffas
några gånger årligen för att gå igenom vad
som hänt på centret och dryfta synpunkter
på vad som kan förbättras.

Seniorcenter besöks dagligen av mellan
30 – 40 personer. En del kommer för att
deltaga i de olika kurserna, andra för att
bara få sig en kaffe och en pratstund med
gamla vänner och nya bekanta.

Ett tiotal personer har deltagit dagligen i
SeniorNets datakurs. Kursen fortsätter
under våren med undantag för tisdagar.

Julia Svahn nen glittrar när
hon talar om kommande planer för verk-
samheten och om hur viktigt hon tycker
det är med en verksamhet som kan ge fy-
sisk och psykisk stimulans.

Julia Svahn – som tillträdde som verksam-
hetsledare under andra halvåret 2010 - är
utbildad på GIH (Gymnastik- och Idrotts-
högskolan) som hälsopedagog med folkhäl-
sovetenskap. Hon gläds åt att få använd-
ning av alla kunskaper från utbildningen för
att kunna utveckla ett preventivt tänkande
när det gäller de äldre i kommunen.

Julia tror på rörelseglädje – dans är bra,
det är ok att komma bara för att lyssna
till musiken inte heller behöver man ha
någon partner, det går bra att bara stå
och gunga med i rytmen. Under hösten
har det ordnats sällskapsdans på Lill-
lördan, dvs. på onsdagseftermiddagar,
och det kommer man att fortsätta med
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Datakurs för nybörjare kommer att fin-
nas på eftermiddagen, tisdagar och tors-
dagar. Qigong fortsätter – viktigt för
styrka och balans – liksom ChiBall –
”sittande träning med boll som har-
moniserar kroppen, balanserar sinnet
och lugnar själen”. GymMix leder den
kursen liksom vårens Seniorgympa.

Den som vill öva lättare engelsk kon-
versation kan göra det och tanken är att
en ny grupp för seniorer som vill prata
franska ska starta under våren.

På Seniorcenter är man öppen för för-
slag till nya kurser – på det sättet upp-
stod t.ex. i höstas en grupp som diskute-
rade trädgård och den gruppen lär fort-
sätta under våren.

På samma sätt vill man gärna ha förslag
på föreläsare till föreläsningsverksam-
heten.

Under senhösten startade Johan Wret-
man, psykoterapeut och författare (bl.a.
”Det inre ljuset” och ”Har vi varit här
förut?”) en kurs om livsåskådning.
Kursen fortsätter under våren.

”Memorera ditt liv” är en kurs som hålls
av Gunilla von Perner. Tanken bakom
kursen är att ge idéer till hur vi seniorer i
en bevarandeform ska kunna berätta för
våra efterkommande om saker som hänt
i vårt liv – skola, resor, arbete, möten med
andra människor mm. Så här berättar
Gunilla von Perner på sin hemsida om
upprinnelsen till ”Memorera…”: ”Jag
ville ta del av denna unika bank (ett
lantställe som släkten ägt under nästan
100 år) och gav mamma i present (och

även i uppgift) att berätta för mig vad
hon mindes av vårt Marieskär utifrån
ett antal fotografier som hon hade spa-
rat. Detta blev fröet till Memorera.”

Ett av två andra projekt som Julia jobbar
med att sjösätta under senare delen av
våren är ett hälsoprojekt under veckor-
na 8 – 17. En hälsostuderande från GIH
kommer att leda projektet som inlednings-
vis ägnas åt hälsosamtal, hälsoundersök-
ning och test av kondition, styrka och
balans. 14 personer väljs sedan ut för att
under 7 veckors tid, 2 gånger i veckan,
ägna sig åt träning. Efter detta görs häl-
sotesterna om för att mäta vilka föränd-
ringar som skett.

Det andra projektet har namnet Passion
för livet och är ett projekt från början ini-
tierat av Sveriges Kommuner och Lands-
ting och Qulturum (utvecklingsavdelning-
en inom Landstinget i Jönköpings län).

Syftet med projektet är att ”skapa för-
utsättningar för ett hälsosamt helt liv
med hög livskvalitet för äldre männis-
kor samt att pröva tillvägagångssätt
för att bidra med arbetssätt som kan
påverka det övergripande målet vi nog
alla bär på: bästa möjliga liv – hela
livet”.

Målsättningen är att ”engagera pen-
sionärer att själva ta ansvar för före-
byggande arbete för ett så rikt och häl-
sosamt liv som möjligt samt att få fram
budbärare som kan förmedla kunska-
per och metoder och som kan sprida
idéer”.

Forts. på sid 12
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Projektet fokuserar på empowerment
(kan översättas med egenmakt och syf-
tar på att individer ska känna att de har
makt över sin egen situation, sin närmiljö
etc.), på mat och dryck, säkerhet, socia-
la nätverk och fysisk aktivitet, områden
som påverkar hälsa och livskvalitet.

De som är intresserade av de två sist-
nämnda projekten kan anmäla sig till Ju-
lia Svahn, som sedan hör av sig inför pro-
jektstart.

Beträffande möjlighet att påverka sin
närmiljö pekar Julia på det nya projekt
som Täby kommun jobbar med – Byängs-
parkens nya utomhusgym för seniorer.
Parken, som ska bli attraktiv för olika ål-
dersgrupper, kommer att anläggas under
2011 i området nordost om korsningen
Marknadsvägen/Stora Marknadsvägen.
Bland allt annat ska där finnas ett utom-
husgym anpassat för oss äldre där vi ska
kunna träna styrka i muskler, balans och
perception. Har du synpunkter på utform-
ningen, kontakta Julia.

Faktaruta:
Seniorcenter håller öppet klockan
10.00-16.00 måndag-fredag.

Adress: Attundafältet 16, plan 3. Det
finns även möjlighet att gå in från
Biblioteksgången (samma ingång
som vårdcentralen).

Kontakt: Julia Svahn,
verksamhetsutvecklare, 555 593 62

Hemsida med vårens
aktivitetsschema: http://www.taby.se/
sv/Omsorg-och-social-hjalp/
Aldreomsorg/Seniorcenter/

Forts. från föregående sida

Fem europeiska vindistrikt
21-29 september 2011

Wien 14 - 20 maj
Under sju fartfyllda dagar av musik, konst,
arkitektur och historia  lotsas vi av prima-
donnan och musikdirektören Mona Rosell
med ackompanjatör Jerry Horwath och vår
lokalguide genom Wiens kulturskatter.
Pris del i dubbelrum med halvpension
12.325 kr. Enkelrumstilllägg 2.490 kr.

med buss i samarbete med
Vinbonden Jerker Arrhenius

Under resan besöker vi producenter som
har rimlig prisnivå i fem klassiska vindi-
strikt: Pfalz, Alsace, Bourgogne, Chablis
och Champagne. För att du ska kunna köpa
med dig de viner som du provat och tyckt
om, åker vi buss.
Pris: Från 10.885 kr. inkl. vinprov-
ningar och halvpension.
Enkelrumstillägg: 2.500 kr.
Enkelhyttstillägg: 950 kr.
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Gäller t o m 2011-03-31
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Bodil Svensson (Text och foto)

Kungliga nationalstadsparken
– en unik mix av natur och kultur

teribildningar. Området blev också bety-
delsefullt för att säkra tillgången på vilt.
Johan III anlade på 1570-talet den första
egentliga ”djurgården” med renar, hjor-
tar och älgar. Jaktparkens storhetstid
varade fram till 1700-talets mitt då Adolf
Fredrik, som inte var så jaktintresserad,
öppnade området för utflykter och för-
lustelser.

Inom nationalstadsparken ligger Skepps-
holmen, Kastellholmen, Galärvarvet och
Beckholmen som alla minner om den
svenska stormaktstidens militära verk-
samheter. Så gör även Ladugårdsgärdet
på Norra Djurgården som tillhör Sveri-
ges äldsta exercisfält och under Gustaf

Inpå Stockholms knutar finns
Kungliga nationalstadspar-
ken - ett unikt historiskt land-
skap med parker, vackra
byggnader, skogar, öppna
marker och stränder. Här
finns gammelskog och bad-
klippor, slott och muséer. Na-
tionalstadsparken har ett rikt
växt- och djurliv med över
800 olika sorters blommor,
mer än 1.200 skalbaggsarter
och cirka 100 häckande få- Vitkindad gås med ungar på Fjäderholmarna.
gelarter. Här finns norra Europas största
bestånd av grova ekar tillsammans med
en mängd rödlistade arter, flera byggnads-
minnen,  två naturreservat och ett fågel-
skyddsområde.

Nationalstadsparken sträcker sig från
Sörentorp och Ulriksdal i norr till Djur-
gården och Fjäderholmarna i söder och
omfattar tre kommuner: Solna, Stockholm
och Lidingö.

Vid 1500-talets mitt hade hela Norra och
Södra Djurgården blivit kunglig mark. De
många slåtterängarna och betesmarken
skapade ett öppet och varierat landskap.
I de norra delarna fanns byar och gårdar
kvar fram till 1500- och 1600-talens sä-



15

III:s tid kunde man se stora skaror stock-
holmare vandra ut till Ladugårdsgärde
sommartid för att se trupperna öva.

Några av de minnesvärda byggnader som
finns att besöka är t.ex. Bellmanshuset
vid Gröna Lund, Djurgårdsbrunn  - där
man i gamla tider ”drack brunn”, det över
300 år gamla Fiskartorpet, Lidingöbro,
som var ett populärt förlustelsestället
under 1800-talet, Villa Frescati vid
Brunnsviken och Koppartälten i Haga.

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

Källor: Nationalstadsparkens hemsida
och Stockholms stads hemsida

Det som här har nämnts är bara en bråk-
del av det som Kungliga nationalstads-
parken har att erbjuda oss besökare. Mer
om parken berättar Henrik Waldenström,
välkänd och mycket uppskattad national-
stadsparksguide, tillika ansvarig för
Nationalstadsparksfonden.WWF. Hen-
rik Waldenström gästar Jarlabanke
den 15 mars kl. 13.00 i Bibliotekets
hörsal, Täby Centrum.
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TRÄFFAR

Torsdagsträffar
Träffarna sker på Servicehuset Ångaren,
Eskadervägen 5 (samlingssalen). Är du
bilburen, behövs det parkeringstillstånd
för att kunna parkera utefter muren ut-
anför Ångaren. Ring mig i så fall kvällen
före, så delar jag (Marianne) ut tillstånd
vid ingången.
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 40:- vare sig du är medlem
eller ej. Nästa träff blir den 10/2 då ”Mu-
siksprutan” Gun-Britt Adolfsson under-
håller med musik och allsång. För kom-
mande program se Jarlabankekalendern
på sid 38.
Träffarna sker i samarbete med studie-
förbundet Vuxenskolan.
Ansvarig: Marianne Johansson, 756 28 05

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare. Följan-
de tider gäller:
   Allégården 22/3 och 24/5
   Ångaren 19/4 samt
   Brobygården 3/5
Alla med start kl. 14.00.
Ansvarig är Anita Tiger, 540 251 21

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 15 februari
Årsmöte. Efter årsmötet kommer kon-
sertpianisten Anna Strååt att spela för oss.
Mer information se sid 9.
Tisdagen den 15 mars
Kungliga nationalstadsparken – en unik
mix av natur och kultur.
Den välkände och uppskattade national-
parksguiden Henrik Waldenström berät-
tar. Mer info på sidan 14.
Tisdagen den 12 april
Raka spåret till Roslagen - om jubiler-
ande Roslagsbanan. Trafikchef Lars-
Henrik Larsson berättar. Mer info se
sid 28.

Jazzspisare
I likhet med aktiviteten i höstas kommer
det att anordnas en möjlighet att lyssna
till lite jazz direkt efter vårens andra
Musikcafé tisdagen den 1 mars. Vi bör-
jar kl. 15.15 och håller på till ca kl. 16.
Hör gärna av er till vår medlem Arne
Forssén, 070-610 45 51, e-post
arne.forssen@plangruppen.se eller kom
helt enkelt dit.

Välkomna till Träffpunkt Café
Opera den 15 februari!
SPF bjuder in medlemmarna till en mö-
tesplats i Stockholms city. Mellan kl.
15.00-18.00 är det öppet hus med
musikunderhållning. Under våren
sker träffarna den 15 februari,  22 mars
och 3 maj.
Entré:  60 kronor, inkluderar ett glas vin.
Ingen föranmälan.
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TRÄFFAR

Vårlunch 2011
Torsdagen den 12 maj kl. 13.00 träffas vi på
Kvarntorpsgården och äter en god lunch
under trevlig samvaro. Vi hoppas att våren
den dagen skall visa sig från sin bästa sida
och att många kommer och hälsar våren
välkommen.

Kvarntorpsgården har adress Näsby Allé 72
och ligger några 100-tal meter från
hållplatsen vid Allégården för buss 619 och
för servicelinjen. För dem som kommer med bil finns parkeringsplatser
nära eller på kort avstånd från entrén. För dig som inte kan gå i
trappor finns en ingång ovanför stora entrén som ligger i samma plan
som matsalen.

Lunchen kostar 160 kronor, som betalas på plats.
Våra brevduvor kommer att få separat inbjudan.
 Anmäl dig till Lennart Linse, 758 98 80 eller till vårt kansli,
756 38 75 senast måndagen den 2 maj.
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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* .................................................................................................................................................................................

Klipp ur annonsen! Gäller som entrébiljett för dig och en vän. Erbjudandet gäller t o m 30/ 6 2011

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
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Husmanskost – Lunchbuffé
A la carte

Asiatiska rätter
Mat för avhämtning

Catering

Fullständiga rättigheter

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

www.restaurangeskader.se

SUSHI CAFÉ

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

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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RESOR OCH UTFLYKTER

Promenader
våren 2011
Onsdag 6 april
Rönningesjön runt
(Ca 7 km, kan kortas av)
Samling: Ängsholmsbadet
kl. 11.45.
Buss 605 från Täby C
(11.14) till Gribbylunds C
(ca 10 min. promenad ner
till badet). Parkeringsplats
finns i närheten av badet.
Promenad medsols förbi
Skavlöten och Rönninge by.
Lunch: ca 13.30  Italiensk restaurang Gi-
oia (85 kr) Sjöflygvägen 38, Hägernäs
strand.
Fortsatt promenad genom Viggbyholm
och Gribbylund tillbaks till Ängsholms-
badet. Alt. buss eller tåg direkt till Täby C.
Information och anmälan:
Senast måndag den 4 april till Kerstin
Persson, 756 6076 eller 070-6920849
kerstinpers@telia.com

Onsdag 4 maj
Angarnssjöängens naturreservat -
Vallentuna
En av Stockholmsområdets finaste fågel-
sjöar. (Ca 7 km runt men kan göras kor-
tare.)
Samling: Örsta (väg 268 strax norr om
Angarns kyrka)  kl. 08.00. Samåkning
med bilar.
Matsäck  med möjlighet till korvgrillning.
Ta med kikare.

Information och anmälan:
Senast måndag den 2 maj till Kerstin
Persson, 756 6076 eller 070-6920849,
e-post  kerstinpers@telia.com.

Onsdag 18 maj
Näsbypark runt (4-5 km)
Vad sägs om en liten försommarvandring
i Näsbypark?
Vi tar en promenad ned till Näsby slott,
sedan vidare längs Värtan till Näsa äng
och Kråkudden. Vi återvänder längs
Centralvägen till tågstationen.
Samling:  Näsbyparks station kl. 11.15
Roslagsbanan ank. kl. 11.00.  Buss 619
ank. kl. 11.08
Parkering finns på torget (3h).
Ta gärna med något drickbart, så tar vi
en skön paus med utsikt över Värtan.
Välkomna!
Information och anmälan:
Senast måndag 16 maj till Marianne
Johansson, 756 2805.
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RESOR OCH UTFLYKTER

Musik-, konst-
och kulturresa
till Wien
14-20 maj

Under sju fartfyllda dagar av
musik,  konst, arkitektur och
historia lotsas vi av primadon-
nan och musikdirektören
Mona Rosell med ackompanjatör Jerry
Horwath och vår lokalguide genom
Wiens kulturskatter. Vi får bland annat
stifta bekantskap med verk utförda av
flera kända konstnärer och andra kultu-
rella storheter såsom Gustav Klimt, Os-
kar Kokoschka, Egon Schiele, Otto Wag-
ner, Adolf Loos, Friedensreich Hundert-
wasser, Ludvig van Beethoven, Wolfgang
Amadeus Mozart, Johann Strauß, Sig-
mund Freud m.fl. En dag gör vi en hel-
dagsutflykt till det vid Donau vackert
belägna Stift Melk. I närheten av Stift
Melk ligger Willendorf där ett av värl-
dens äldsta konstföremål, ”Venus von
Willendorf” hittades. Du kan se henne i
original på Naturhistoriska museet i
Wien. En kväll far vi ut till Grinzing för
en Heurigerafton.

Vi bor på centralt beläget hotell. Vid snar
anmälan finns möjlighet till att se
Operetterna Läderlappen och Glada
Änkan på Volksoper. För mer informa-
tion och bokning kontakta Pocketresor®

08-544 726 50.

Avresa från Arlanda den 14 maj 2011.

Återresa den 20 maj kl. från Wien, an-
komst Arlanda.

Pris del i dubbelrum med halvpension
12.325 kr. Enkelrumstillägg 2.490 kr.

Allt detta ingår i resans pris:
Flyg Arlanda - Wien t/r
Hotell med del i dubbelrum 6 nätter
6 frukostar + 7 måltider varav en mid-
dag på Rest. Rudolfshof  Grinzing och
svensktalande lokalguide i Wien. En-
tréavgifter till: Belvedere, Schönbrunn,
Sezession, Kirche am Steinhof, Sig-
mund Freuds hem på Berggasse, Hun-
dertwasserhaus, utflykt till  Stift Melk
med entré, Spanska Ridskolan, guidad
rundtur i Wien, utflykt till Grinzing med
Heuriger. Som en extra bonus kommer
Mona och Jerry att underhålla med sång
och musik under resan.
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RESOR OCH UTFLYKTER
Mars
Edvard Andersons Växthus
Den 21 mars kl. 11.00 har vi bokat en
guidning av Edvard Andersons Växthus
i Bergianska Trädgården. Där  får vi en
förnämlig guidning av deras egen guide,
som berättar om hur växthuset kom till
och tanken bakom de olika klimatområ-
den som finns i växthuset. Guidningen tar
en timme och kostar 50:-/person förut-
om själva entréavgiften som är 50:-/per-
son. Har man årskort eller är med i Ber-
gianska Trädgårdens Vänner är entrén
gratis.

Efteråt finns tillfälle att äta lunch i gamla
orangeriet för ca 100:-/person. Betalning
för guidning och entré 100:- /person be-
talas på plats till Monica Forssén.

Anmälan, som är bindande, senast 10
mars till Monica Forssén, 758 68 22.

April
Den 14 april har vi bokat en dagsresa till
Engelsbergs Bruk i Västmanland.
Engelsbergs Bruk är ett av våra världs-
arv med en fantastisk miljö.

Bruket var på 17- och 1800-talen värl-
dens modernaste järnbruk. Det är det
enda bruk i Sverige som har kvar bygg-
naderna och det mesta av den tekniska
utrustningen.

Priset för resan är 900:-/person vid 20
deltagare.(Blir vi 30 deltagare kan priset
reduceras till 700:-/person.)

I priset ingår bussresa, förmiddagsfika,
lunch som serveras på Nya Serveringen
som ligger med vacker utsikt över Åmän-
ningen, guidning av bruket och eftermid-
dagskaffe med tårta.

Bussen hämtar vid Ångaren kl 7.30 och
är åter i Täby vid ca 19-tiden.

Anmälan, som är bindande, görs senast
11 mars till Monica Forssén, 758 68 22.
Betalning görs till Jarlabankes plusgiro  nr
84 85 34-4.

Maj
Den 26 maj har vi bokat 15 platser med
Reseskaparna till Skultuna  Messings-
bruk.

Bussen hämtar oss vid Ångaren i Täby för
färd till bruket, som har en över 400 år gam-
mal historia. Väl framme serveras kaffe
med smörgås och vi möter Peder Lamm
som berättar om bruket då, nu och i fram-
tiden. Vi får även lite egen tid i fabriks-
butikerna, där det finns varor till kraftigt
rabatterade priser från bl.a. Orrefors,
Kosta Boda, Skeppshult, Sagaform, Linum
Himla, Almedahls etc. Vi äter sedan en god
lunch på Skultuna Brukshotell.

Pris per person 890:-.  I priset ingår: Buss-
resa, kaffe med smörgås, lunch med
dryck + kaffe.

Personligt möte med Peder Lamm, be-
sök enl. program. Ta med er antikföre-
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mål som ni kanske vill att Peder tar en
titt på för värdering. Anmälan senast 26
april till Monica Forssén, 758 68 22. Be-
talning sker till Jarlabankes plusgironum-
mer 84 85 34-4.

Musik och konstresa till Wien är in-
planerad den 14-20 maj med Pocket-
resor. Fler detaljer finns på sidorna 12
och 21.

Juni
Den 13 eller 14 juni planerar vi att få en
guidning av Marabouparken med dess
skulpturer och det nya konstgalleriet i

RESOR OCH UTFLYKTER
parken. Mer om detta kommer i nästa
nummer av tidningen.

Augusti
I augusti planeras en båttur i National-
stadsparken med Henrik Waldenström
som guide. Mer om detta i nästa num-
mer av tidningen.

September
Den 21 -29 september har vi planerat in en
Vinresa till Pfalz, Alsace, Burgogne,
Chablis och Champagne med Pocket-
resor.  Fler detaljer om denna finns i sam-
band med  annons från Pocketresor sid 12.

BEVINGAT

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag

Handduk, kasta in
handduken, förklara sig
besegrad. Uttrycket
härstammar från
boxningen, där
sekonden (coachen) har
rätt att slänga in
handduken i ringen för
att visa att han ger upp
för sin boxares räkning.
Matchen avbryts direkt
och vinns av motstån-
daren.

Från Marianne  Johansson
Källa: Bevingat, Albert

Bonniers Förlag
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KURSER OCH CIRKLAR
Fransk Konversation
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40 i
Näsbypark onsdagar kl. 09.30.
 Anmälan i förväg till Gunilla Thermae-
nius, 756 03 93.

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Litte-
raturcirkeln pågår 2011 tisdagar kl 14.00-
16.00 den 22 februari, den 29 mars, 10
maj och 31 maj.
För mer info se sid 32 eller ring och tala
med  Ing-Britt Edlund, 768 83 10 eller
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Vårens träffar 2011 fortsätter torsdagen
den 17 februari, 17 mars och 14 april  kl.
13.00.
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 Mar-
gareta Broberg, 732 03 83

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
År 2011 års första träff ägde rum den 17
januari, då temat var Min favoritmusik.
De följande träffarna äger rum månda-
gar kl 19.00 – 20.30 den 14 februari med
temat Mozart, därefter 14 mars med
Beskrivande musik och slutligen den 11

april med sång av Ann-Sofie von Otter.
För information kontakta Stig Nohrlan-
der, 073-7365427 eller e-post
stig@nohrlander.com. Se också på vår
hemsida http://spfjarlabanke.se länken
Musikalisk salong.

Musikcafé
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Första träffen år 2011 ägde rum den 1
februari, och genomfördes som ett öns-
keprogram. De följande träffarna äger
rum mellan kl. 14.00 och 15.00 tisdagar-
na den 1 mars och den 5 april som för-
handsinspelat  resp. önskeprogram.
För information kontakta Stig Nohrlan-
der, 073-7365427 eller e-post
stig@nohrlander.com. Se också på vår
hemsida http://spfjarlabanke.se länken
Musikcafé.

Mobiltelefonkurs
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Årets första kurs började den 14 januari.
Nästa beräknas starta under andra hälf-
ten av februari, och vårens sista och tred-
je kurs bedöms kunna starta i slutet av
mars. Några få platser till denna tredje
kurs finns att tillgå. Normalt pågår kur-
sen fredagar kl .10.00 – 12.00.
För information kontakta Stig Nohrlan-
der, 073-7365427 eller e-post
stig@nohrlander.com. Se också på vår
hemsida http://spfjarlabanke.se länken
Mobiltelefonkurser.

Vinprovning I
Denna grupp har upphört.
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KURSER OCH CIRKLAR
Vinprovning II
Vi fortsätter med den populära vinprov-
ningen under vårterminen i Jarlabankes
kansli. Följande onsdagar är inbokade:  16
februari, 23 mars och den 20 april. Tid:
18.45.  Aktiviteten är f.n. fullbokad.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller e-mail arne.forssen@plangruppen.se

Vinprovning III
En ny grupp har bildats som hade sitt för-
sta möte i januari. Följande tisdagar: 8
februari, 8 mars och 5 april är inbokade
under våren. Vinprovningarna startar kl.
18.45 i kansliet, Eskadervägen 40. Kost-
naden är 100:- per gång och person.
Aktiviteten är för närvarande fullbokad.
Kontakt: Lars-Ove Persson, 070-626 92 05

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5. Mån-
dagar kl. 13.00.
Kontakta Gösta Broodh, 630 05 09
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Kontakta Magnus Waller, 758 55 83.

Användning av webbkamera och
Skype-telefon
Tänk dig att du är pensionär i Täby och
har släktingar spridda över landet och
världen. Då kan en datorutrustning med
webbkamera och Skype-telefon vara dig
till stor glädje - du kan se och prata med
dina nära och kära när det passar, detta
utan att behöva resa långa sträckor.
Är det svårt, är det dyrt? Fungerar det
verkligen?
Det är inte svårt, det är inte dyrt, och det

fungerar. Och det innebar ingen kostnad
för själva samtalen! Och det gäller över
hela världen när den andra parten också
har webbkamera och Skype-telefon.
Vad krävs det då? Du måste ha en dator
med snabb uppkoppling, gärna 100 Mbit
per sek, vilket är vanligt idag via fiber, du
måste ha en webbkamera installerad och
du måste ha hämtat ner Skype från nätet.
Alla nyare bärbara datorer har idag in-
byggd webbkamera. Har du ingen kame-
ra  kan du till en låg kostnad hos en del
affärer, som säljer utrustning till datorer,
köpa en webbkamera och själv installera
den. Även ett headset behövs. Skype
hämtar du via internet utan kostnad.
Du som är intresserad, kontakta Stig
Nohrlander, 073-7365427 eller
stig@nohrlander.com, så blir du kallad till
en information och demonstration. Är du
sedan fortfarande intresserad, så drar vi
igång en kurs och startar en cirkel.

Daytrading
I förra numret av medlemsbladet fanns ett
upprop avseende ”Daytrading på aktiebör-
sen via nätmäklare”. I brist på engagemang
har cirkeln inte kommit igång. För få med-
lemmar i Jarlabanke har anmält intresse.
Jag, Stig Nohrlander,  kommer senare un-
der våren att kalla till en informationsträff
på kansliet för dem, som kan tänkas ha visst
intresse för daytrading men som vill veta
mera i ämnet, innan de ansluter sig. Kall-
else kommer att gå ut på vår hemsidas blogg
och även genom mejl via Inwesigruppen
(Intressanta WebbSidor).

Forts.sid 35
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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, Es-
kadervägen 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 varje
torsdag kl.
08.30-09.30 på
Ångaren, Eska-
dervägen 5.
Gymnas t iken
håller på t.o.m. den 28 april med undan-
tag för den 17 februari då den är inställd.

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
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.

Inbjudan till
Hjärt Lung Räddnings kurs
Måndagen 21 februari kl. 09.00 - 12.00
Eskaderv. 40, Jarlabankes kanslilokal.

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. Alla rekom-
menderas att gå kursen och lära sig hur
man gör i en akut situation.

De som har gått kursen för ett par år
sedan behöver sannolikt repetera hand-
greppen. Vi får teoretisk
och praktisk utbildning
genom övningar på en
docka om hur man age-
rar vid ett luftvägstopp
(när någon sätter något
i halsen).
När ett hjärtstopp inträffar får vi lära oss
att hjälpa den drabbade. Vi går även ige-
nom hur man använder en defibrillator.
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FRISKVÅRD
Frivillig kostnad 20:- för ett HLR instruk-
tionsblad. Kaffe gratis.
Välkommen!

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.
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Raka spåret till Roslagen
- om jubilerande Roslagsbanan
I december 2010 var det
125 år sedan det första tå-
get - med en maxhastig-
het på 25 km/tim - rullade
iväg på de nylagda rälsar-
na från Stockholm till
Rimbo.

Den12 december 1881
samlades Täbybor till kom-
munalstämma med ett
ärende på agendan – köp
av aktier i AB Stockholm-
Rimbo Jernväg. Frågan
föll dock vid omröstning.
Men man kan misstänka
att något hände under ju-

17 december 1885 godkändes banan för
en hastighet av 25 km/tim och två dagar
senare tuffade invigningståget fram med
kung Oscar den II, kronprins Gustaf och
prinsarna Oscar och Carl.

Det primära för Roslagsbanan inlednings-
vis var inte persontrafiken utan transport
av gods – dels järn, malm och sågverks-
produkter, men också lantbruksproduk-
ter in till Stockholm.

1895, i samband med att trafiken elektri-
fierades, öppnades inne i Stockholm en

Östra Station 1896  (Bilden publicerad med tillstånd
av Stockholms stadsmuseum (Stockholmskällan).)

len, ty vid en ny omröstning redan den 27
december röstade den tidigare så mot-
strävige greve Magnus Brahe ja. En som
fortfarande var skeptisk var dåvarande
kyrkoherden som hade moraliska betänk-
ligheter: ”slödder från Stockholm kan
med tåg lätt komma till Täby, vår ung-
dom kan påverkas av huvudstadens
syndfulla liv”.

Sommaren 1882 fick Järnvägsaktiebola-
get Stockholm-Rimbo Jernväg koncessi-
on och banarbetet påbörjades hösten
1883. Mellan 200 till 400 man jobbade
med banan och medellönen/dag var 1,95.

Bodil Svensson
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förlängning från Stockholm
Östra till Engelbrektsplan och
under kommande år byggdes
i Uppland nya banor. Åren
från 1920 fram till 1960-talet
betraktas som Roslagsbanans
klassiska period med välutveck-
lad gods- och persontrafik och
man hade tom över Albano för-
bindelse med SJ-nätet.

1939 bestämde riksdagen att
privatbanor skulle förstatligas
och infogas i SJ. 1972 över-
tog SL Roslagsbanan från SJ
och SL drev den i egen regi till 1998, då
den överläts på entreprenad. Efter ett
antal år med olika entreprenörer vann
Roslagståg upphandlingen 2002. Roslags-
banan har idag 65 km spår och 38 statio-
ner och hållplatser. Varje dag sker om-
kring 376 avgångar och antalet resenä-
rer är i genomsnitt ca 10 miljoner/år.

Mer om järnvägen och dess historia
kommer trafikchefen för Roslagståg,
Lars-Henrik Larsson, att berätta tis-

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

dagen den 12 april kl. 13.00 i Biblio-
tekets hörsal.

- Jag hade tänkt berätta lite om dagens
trafik, om hur trafiken är organiserad och
vad Roslagståg AB är för något. Jag
tänkte börja med en historisk betraktelse
och avsluta med vad som kan göras i
framtiden, säger Lars-Henrik Larsson.

Källor: Täby hembygdsförenings årsskrift
nr 24 och Roslagstågs hemsida

(Foto Johan Mårlid)Motorvagn.
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GRAVSTENAR
I EGEN VERKSTAD,
STOR UTSTÄLLNING .

TEXTKOMPLETTERING ,
OMFÖRGYLLNING OCH
RENGÖRING .

BERGTORPSVÄGEN 45, 183 64 TÄBY    TEL: 756 12 51

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

Täby-Vallentuna Begravningsbyrå
C-G Hallsénius

Personliga begravningar efter Era önskemål

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

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

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

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

Röda Korset, Täbykretsen

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

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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Litteraturcirkel

höga!” Vårterminens möten är 22/2,
29/3, 10/5 och 31/5 och vi kommer att
läsa följande författare: Alice Munro, Her-
man Lindqvist, Sigrid Combuchen, Lars
Gustavsson och Helena von Zweigbergk.

Kaffepaus mitt i ingår förstås!

Nya deltagare är välkomna. Ring gärna
Ing-Britt Edlund, 768 83 10 om ni vill veta
mer.

Ing-Britt Edlund och Anita Tiger

Vi är 10-12 personer som träffas på Jar-
labankes kansli, Eskadervägen 40, en tis-
dagseftermiddag i månaden och diskute-
rar böcker.

Första gången efter sommaruppehållet
brukar vi berätta om valfri bok och dess
författare.

Då planerar vi också vilka författare vi
ska läsa under höstterminen. Till decem-
ber- eller januarimötet brukar vi läsa ak-
tuell nobelpristagare.

Upplägget är så att alla läser samma för-
fattare, men man väljer själv vilken eller
vilka böcker man vill läsa. Alla hjälps åt
med att hitta information om författaren
-  biografi, bibliografi osv.

Varje möte brukar inledas med att vi ta-
lar om vilka böcker vi läst. Vissa böcker
kan flera ha läst, andra böcker kanske
bara en har läst. Sedan går vi bordet runt
och berättar, diskuterar och jämför våra
intryck. ”Diskussionens vågor går ofta

Program för föreläsningar i ABF-huset, Sveavägen 41, våren 2011

Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF.
Entré 20 kr för SPF-medlemmar (visa medlemskort).

5 april Könskillnader i hälsa bland de allra äldsta.
Kl. 13.30-15.00 Är kvinnor sjukare än män? Föreläsare: doktorand Pär Schön

18 maj Senaste nytt om forskningen om demenssjukdomar.
Kl. 13.30-15.00 Hur kan man förebygga och behandla demenssjukdomar?

De senaste rönen om livsstilsfaktorer och metoder för behand-
ling. Föreläsare: docent Miia Kivipelto

Stiftelsen Äldrecentrum

Stella Gillberg (t.v.) och Anita Tiger.
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Torsdagsakademin
Fristående föreläsningar i samband med Studieförbundet Vuxenskolan

Plats: Bygdegården Anna Whitlock, aulan, Eriksbergsgatan 8 B
Tid: Kl 10.00-12.00 inkl paus för kaffe (till självkostnadspris)
Pris: 100:- per person/tillfälle

24 februari Egypten under faraonernas välde
Anna Konvicka, konsthistoriker och f.d. museipedagog på Medel-
havsmuseet berättar om livet i det forna Egypten, om faraoner, tem-
pel och gravar men också om den vardagliga människans förhållan-
de till livet och livet efter döden.

10 mars Wien – Drömmarnas och Musikens Stad
Få städer i världen kan stoltsera med att ha haft så många betydan-
de kompositörer som dessutom satt så stora avtryck i musikhistori-
en, Mozart, Beethoven och inte minst familjen Strauss. Andreas
Konvicka, operasångare och musikhistoriker guidar i Wiens musika-
liska fotspår.

24 mars Jussi Björling – 100 år
Jussi Björling föddes enligt kyrkböckerna den 2 februari 1911 i Bor-
länge i Dalarna. Han blev en av sin tids mest hyllade tenorer men
hans liv präglades även av inre strider och livslång kamp mot de
förväntningar som ständigt skulle infrias. Andreas Konvicka, opera-
sångare och musikhistoriker berättar och spelar musikexempel.

7 april Paradisets trädgård – Medicinhistoria och botanik
under medeltiden
Anna Konvicka, konsthistoriker och örtterapeut, berättar om den
medeltida trädgårdens utveckling, om arvet från antiken och om den
paradisiska visionen om klosterträdgården och de hälsobringande
örterna.

Betalning sker i foajén vid ankomst. Kaffe serveras i pausen till självkostnadspris.
För anmälan och ytterligare information: kontakta Academica Travel,
08-580 390 50, e-post info@academicatravel.se

Studieförbundet Academica
Vuxenskolan Travel
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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



35

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

KURSER OCH CIRKLAR

Mobiltelefonkurser
Sedan hösten 2010 pågår mobiltelefonkurser,
och i februari startar kurs nr 3 med ett 10-tal
deltagare. Intresset är stort, inte minst när det
gäller att använda sms (short message servi-
ce). Många deltagare är mellan 85 och 90 år,
men har man det rätta intresset och tränar mel-
lan kurstillfällena, så är åldern inget hinder.

På bilden sit-
ter från vän-
ster Ingrid
Dahlberg ,
Barbro Nor-
stedt och

Gun Knutsson, kurs nr 1, och känner sig nöjda
och glada, sedan de passerat ”tröskeln” och
funnit att det är roligt att använda en mobil-

telefon och inte alls så besvärligt, som det
verkade tidigare. Ingrid, Barbro och Gun re-
kommenderar övriga medlemmar i Jarlaban-
ke, som ännu inte har lärt sig att hantera en
mobiltelefon, att anmäla sig till en kurs hos
kursledaren Stig Nohrlander, 073-7365427.
Våren är nästan fulltecknad, men i september
drar vi igång igen.

Du som har dator kan gå in på vår hemsida
http://spfjarlabanke.se och klicka på länken
Mobiltelefonkurser i kolumnen på vänstersi-
dan och läsa om kursen. Du kan också gå in
på bloggen, både på Hemsida och på Teknik
för att bl. a. lära dig att använda textigenkän-
ning, snabbmetoden i sms, då du bara klickar
en gång på varje siffertangent och mobilen
gissar vad du avser.
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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

BILTVÄTT/BILSERVICE 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

08-756 35 23

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

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

- ett lokalt centrum
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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”

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

Vid årsmötet den 15 februari kommer en del ändringar att ske när det
gäller styrelse, funktionärer m.fl. De nya namnen och funktionerna

publiceras på vår hemsida – http://spfjarlabanke.se - efter årsmötet.
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04negävredaksE .margorpeksnÖ–éfackisuM

gadsnO
54.11.lk4/6 tedabsmlohsgnÄ .02diseS.tnurnöjsegninnöRdanemorP

gadsroT
00.41.lk4/7

neragnÅ
5negävredaksE

:redlibrasivhcorattärebsuinerhoNnitsreK
."groshcoejdälgianifesoJgninttorD"

gadnåM
00.91.lk4/11

teilsnaK
04negävredaksE .rettOnoveifoS-nnA–gnolasksilakisuM

gadsiT
00.31.lk4/21

steketoilbiB
lasröh

ednarelibujmo–negalsoRllitteråpsakaR
.rattärebnossraLkirneH-sraL.nanabsgalsoR

.82diseS

gadsroT
03.70.lk4/41

neragnÅ
ssuB .22diseS.dnalnamtsäVikurbsgrebslegnEllitaseR

gadsnO
00.80.lk5/4 atsrÖ .02diseS.tavreserrutansnegnäöjsnragnAdanemorP

gadsroT
00.31.lk5/21 nedrågsprotnravK .71diseS.1102hcnulråV

gadröL
5/02-41 gylF .12diseS.neiWllitasertsnokhco-kisuM

gadsnO
51.11.lk5/81 noitatsskrapybsäN .02diseS.tnurkrapybsäNdanemorP

gadsroT
nogrom5/62 ssuB redePdemadnurkitnA.kurbsgnisseManutlukS

.22diseS.mmaL
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