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• Ordförande sökes
• Att flytta eller inte flytta
• Halva Täby grönt

• Räkfrossa
• Eftermiddagsjazz
• Veteranmedaljör



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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Kerstin Persson

Ordförande har ordet
kanstyngd och bättre ekonomi och vår
uppgift är att, och vi kan, påverka våra
medlemmars villkor på olika sätt. Se t.ex.
Gudrun Wijks intressanta referat sid 8
från senaste mötet i Kommunala Pensi-
onärsrådet, KPR.

Hur vi ska kommunicera med våra
medlemmar är en viktig fråga för
oss i styrelsen.
Genom medlemsbladet (4 nr per år) når
vi alla som är medlemmar och vänmed-
lemmar i SPF Jarlabanke. I medlemsbla-
det finns, förutom intressanta artiklar och
reportage, allt om våra kommande akti-
viteter de närmaste månaderna liksom
om kurser och cirklar som pågår under
året. Vi har också en innehållsrik hemsi-
da som vår webbmaster Per Nisses upp-
daterar regelbundet. Genom datakommu-
nikationsträffar (styrelsen, funktionärer
m. fl. medlemmar) sker en kontinuerlig ut-
värdering och förbättring av hemsidan. Till
hemsidan är kopplad blog.spfjarlabanke.se,
där alla, även icke medlemmar, kan läsa
om aktuella saker, kommunicera direkt
med styrelsen, komma med kommenta-
rer, framlägga sina åsikter eller förslag.
Ett sätt att kommunicera som tilltalar de
yngre pensionärerna som är vana att söka
kontakt och information via nätet. Sist
men inte minst vill jag nämna ”mun mot
mun metoden”. Inget lockar mer än en-
tusiastiska vänner, inklusive funktionärer
i föreningen, som berättar om allt trevligt
man kan vara med om som medlem i vår
förening.

Bästa
Jarlabankare!
Det har nu gått 12
veckor sedan jag blev
ordförande och Leif
Larsson vice ordfö-

rande i SPF Jarlabanke. En kort men myck-
et intensiv, lärorik och spännande period för
oss då vi båda är nya på våra poster.

En del i en tidigare mycket stabil upp-
sättning av erfarna och duktiga funktio-
närer på olika förtroendeposter har efter
ett stort antal år valt att avsluta eller trap-
pa ner sina engagemang, vilket lett till en
lite turbulent period för alla i den nya sty-
relsen. Men nu finns en ny, föryngrad be-
sättning på plats. Medelåldern i styrel-
sen är idag 70 år och hälften (sekretera-
re, kassör, medlemsansvariga) har haft
sina uppdrag i mer än fyra år, och är där-
med väl förtrogna med de villkor som
gäller för SPF Jarlabanke och dess verk-
samhet. Den nya styrelsen och övriga
funktionärer är duktiga, idérika och en-
tusiastiska människor och jag ser fram
emot att få jobba vidare i detta team.

Inte sällan får man höra bland ”juniorer-
na”, dvs  65-70 åringar, att ”SPF är nog
bra men vi är ännu för unga för att bli
medlemmar”. Intet kan ju vara mera fel
än detta, eller hur? Vi behöver juniorer-
na!  Vi behöver visserligen aktiva med-
lemmar, men man behöver inte vara ak-
tiv för att vara medlem. Som kineserna
en gång plägade säga, ”när spadarna är
små är det de många spadarna som räk-
nas”. Fler medlemmar ger större påver- Forts. sid 12
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Många läkare tycker generisk ersättning
kan leda till att patientsäkerheten för-
sämras eller att följsamheten blir dålig
och att patienterna blir förvirrade. Det
kan vara en risk att äldre patienter tar
dubbla doser speciellt om det tillkommer
generika.

Den nuvarande modellen är problema-
tisk och svårhanterlig. Den medför ris-
ker och onödiga kostnader.
- Det är dags för ett omtag på generiska
modeller, säger Johan Waller, VD Sveri-
ges apoteksförening.

I Sverige finns bara drygt 800 läkeme-
delssubstanser men mellan 3.000 och
4.000 namn på samma substans med oli-
ka tillverkare. Om receptet istället för
läkemedelsnamnet angav substansen och
läkemedelsbolaget skulle det troligen un-
derlätta för både läkaren, apoteksperso-
nalen och patienten att hålla isär läke-
medel.

Gudrun Wijk

Svårighet att hålla isär läkemedel

Namnbyten på läkemedel gör det svårare för patienter att veta vilka läke-
medel han/hon har och hur de ska tas. Många läkare upplever att det är
ett stort problem för patienter i nästan alla åldrar, men speciellt för dem
som är över 65 år.

För snart åtta år sedan infördes syste-
met för utbyte av läkemedel då apote-
ken alltid lämnar ut det billigaste likvärdi-
ga läkemedlet till kunden. När patentti-
den för ett läkemedel löpt ut har andra
företag möjlighet att producera och
marknadsföra kopior på originalläke-
medlet, s.k. generika (eller generiska

läkemedel), som kan säljas betydligt billi-
gare.  Detta har samma effekt, varken
bättre eller sämre, än originalet. Läke-
medlet kan säljas antingen under sitt sub-
stansnamn (kemiska ämnesnamn) eller
under ett särskiljande arbetsnamn.

Patienten kan välja att ändå köpa det lä-
kemedel som läkaren skrivit ut, men får
då stå för mellanskillnaden.



Korvlinjen
– en nästan bortglömd del av vår historia

Syftet var att förstärka Stockholms för-
svar. Tillsammans med välbärgade med-
borgare samlade de in pengar för att köpa
mark och bygga försvarsanläggningar.
Under de första åren köpte FFSFF själv
in mark samt mottog flera donationer.
Köpe- och gåvobrev överlämnades till
Kungl. Maj:t. Militären och Svea ingen-
jörskårs IV arméfördelning byggde be-
fästningar, skansar, skyttevärn enligt en
uppgjord plan. Även på skärgårdssidan
planerades en försvarslinje. Siarö fort var
en del av denna.

För norra fronten hade Palmqvistska fon-
den för Stockholms fasta försvar huvud-
ansvaret för insamlandet av medel. In-
samlandet gick bra, redan 1906 hade man
en kassa på drygt en halv miljon kronor.

Byggandet däremot gick trögare och sat-
te egentligen inte fart förrän första världs-
kriget bröt ut.

1916 var i stort sett hela norra fronten
från Ed i Upplands Väsby till Östra Ryd
i Österåkers kommun utbyggd. Från den-
na hade man nu ett sammanhängande eld-
system som kunde möta en angripare som

norrifrån försökte
inta Stockholm.

Den del av norra
fronten som är in-
tressant för oss
Täbybor är den del
som lite underligt
kallas Danderyds-
linjen. Denna var i
sin tur indelad i Al-
bypasset mellan

1902 bildades Föreningen För Stockholms Fasta Försvar (FFSFF) av
kammarherre Edelsvärd och överste Bratt. Föreningen bildades som en
reaktion på 1897 och 1901 års härordningar, som bland annat innebar att
Stockholms försvar skulle ha fortsatt stora brister.

Täckta löpgravar vid Gullsjön.
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Alby och Vallentunasjön,
Täbypasset mellan Val-
lentunasjön och Rönninge-
sjön och Hägernäspasset
mellan Rönningesjön och
Östra Ryd. På kartan här
bredvid kan man se hur
linjen gick och var det
finns lämningar kvar i dag.

Stommen i linjen bestod av
7 så kallade infanterikor-
var. Mellan dem slingra-
de sig en så gott som sammanhängande
linje av skyttegravar här och var för-
stärkta med bunkrar (fort) och kulsprute-
värn. Linjen bemannades med land-
stormsförband, alltså värnpliktiga över
32 år.

Carl Lamm, som ägde en stor del av
Täby, donerade stora medel för att upp-
föra några av forten i augusti 1914. Av
dessa invigdes Östra Arningefortet i maj
1915 under närvaro av Gustav V. De öv-
riga invigdes under sommaren och hös-
ten 1915.

Byggandet av linjen på-
gick till 1922 för att åter-
tas i samband med andra
världskriget utbrott, då lin-
jen bland annat komplet-
terades med kanonvärn.

1952 lades linjen ner och
fick sedan förfalla. Något
intresse från Riksantikva-
rie, länstyrelse eller kom-
mun att bevara linjen

fanns inte, utan det var upp till enskilda
markägare att göra som man ville med
linjen. Att några av forten fortfarande är
i bra skick beror på enskilda krafter.

Om man vill uppleva något av linjen är
Gullsjöfortet det bästa. Ta bussen till
Västra Löttingelund gå fram till stigen
efter fältet på höger sida och följ sedan
den mot Gullsjön. På höger sida en bit
före Gullsjön finns en handritad skylt som
visar upp mot fortet.

Text och foto: Gunnar Marcateus 



Gudrun Wijk

Kommunala pensionärsrådet 6 april 2011
Kommunala pensionärsrådet, KPR, har äntligen haft årets första möte och
vi fick information om följande punkter.

• Ett projekt pågår för att utveckla val-
friheten i den kommunala hemtjänsten
och att införa tidsangivna rambeslut för
städ, inköp, tvätt och sociala kontak-
ter. Rambeslutet innebär att den som
har hemtjänst får en tidsram med ett
visst antal timmar att disponera.

• Så småningom ska det införas en för-
enklad biståndbedömning för de som fyllt
80 år och då behövs ingen kontakt med
en biståndsbedömare. När man blir ut-
skriven från sjukhus och är 80 år och
äldre ska man kunna få ett hemtjänst-
paket direkt att pröva i två veckor.

• ”Pulsen Combine” är namnet på ett
nytt webbaserat system för social-
tjänsten. Det ska stödja bistånds-
handläggarna som därigenom får mer
tid för kontakten med kommun-
invånarna. Brukarna ska också kunna
följa sitt ärende på en egen sida på
internet. Systemet är under utveckling
och planeras starta år 2012.

• Ett utdrag ur socialnämndens boende-
plan 2011- 2021 för Äldreomsorg  vi-
sar ett behov av minst 144 platser ut-
över de 54 som är planerade från och
med 2015. Bedömningen är att beho-
ven måste täckas med nyproduktion
och för detta fordras tomtmark.

• I november 2010 var icke tillgodosedda
behov d.v.s. ”kö” till vård och om-
sorgsboende 24 stycken varav 18 till
demensboende. Kön är dock en
valfrihetskö vilket betyder att den sö-
kande kan ha tackat nej ett antal
gånger till en erbjuden plats.

• Nya Trygghetsboendet i Täby kommer
att byggas av PEAB som hade det bästa
konceptet utifrån upphandlingsunder-
laget. Det blir 44 bostadsrätter som
säljs på den öppna marknaden genom
byggföretaget. Det fanns inget krav på
restaurang, men däremot på gemen-
samhetslokaler med ett kök där alla bo-
ende själva kan ordna med catering el-
ler dylikt. Ett antal timmar under veckan
ska det finnas viss service för exempel-
vis inköp. Det finns ingen lägsta ålders-
gräns för köparen, som heller inte be-
höver vara mantalsskriven i Täby,
vilket innebär att boendet inte heller är
berättigat till statsbidrag.

• För att få en bättre helhetsstyrning av
äldres vård, omsorg och livskvalitet ska
Täby kommun tillsammans med
Nacka, Österåker och Huddinge sam-
arbeta med landstinget. Målet är att
också hemsjukvården ska vara kom-
munens ansvar.
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Eftermiddagsjazz med Fred Hot Peppers
Jazz av gammal god kvalitet bjuds det på vid Jarlabankes månadsmöte den 13
september i bibliotekets hörsal, Täby Centrum kl. 13.00. Fred Hot Peppers
heter bandet som består av åtta medlemmar som spelar jazzmusik av blandat
slag.  Mycket kommer, förstås, från New Orleans och från de gamla dixieland-
klassikerna. 

• ”Matglädje” är en handbok, framtagen
för och utdelad till personal inom vård
och omsorg. Den innehåller förutom
klassiska matrecept vanliga typer av
nutritionsproblem och förslag på åtgär-
der, som lätt kan omsättas i praktiken.

• Besök TRYGG I TÄBY, som finns i
en lokal bredvid Seniorcentret i gamla
Tibblehemmet.  För att förebygga brott
delar de ut en platt värdeväska att ha
under kläderna.

- Musiken vi spelar är av mycket blandat
slag. Vi är kända för att ofta spela gan-
ska ovanliga melodier. Mycket av det vi
har på repertoaren kommer från den
framlidne engelske trumpetaren Humph-
rey Lyttelton, som skrev många roliga och
omväxlande melodier. Vi kan även gläd-
ja till åren komna lyssnare med gamla
godingar som kanske inte är jazz, men
som ändå passar att ”jazzas upp”. Ett
exempel är ”En månskenspromenad”.
Bland gamla jazzklassiker kan nämnas t.ex.
”Basin Street Blues”, ”Tin Roof Blues” ,
”Muskrat  Ramble” , ”Careless Love”,
berättar bandets trummis, P-A Egnell.

Den mest meriterade medlemmen i ban-
det är trumpetaren Olle Törnqvist. Han
började spela 1953 och ingick i några av
Stockholms bästa skoljazzband. Göran
Holmberg och Hans Hultman har också
figurerat i gamla  skoljazzband. Resten
av medlemmarna har spelat mest på se-
nare år.

- Det händer att vi sjunger (ofta unisont)
när det känns bra, säger P-A Egnell. Vi är

Fr.v.:  Göran Holmberg – trombon, P-A Egnell
– trummor, Ulf Ekberg – gitarr, Fred Cederroth
– bas, Hans Hultman – piano, Boa Carlman –
banjo och Lennart Hofdell – klarinett. Sittande:
Olle Törnqvist – trumpet.

ett glatt gäng som alltid försöker underhål-
la publiken med värmande musik och lite
information om den musik vi spelar.

Bandet har inte spelat in någon skiva, utan
man hävdar att bandet gör sig bäst i di-
rektkontakt med publiken. Fred Hot Pep-
pers spelar regelbundet på restaurang
Louis på söder i Stockholm men även på
Näsbydalsgården, på födelsedagsfester,
pensionärsträffar m.m.

Text: Bodil Svensson 



Så har han gjort det igen!
Jarlabankes egen flerfaldige europamästare i friidrott

Liksom de forna vikingarna brukade göra, så har den sanne ”Jarlabanka-
ren” Östen Edlund än en gång dragit ut i världen och utfört stora bedrifter,
skördat stora segrar och till Sverige hemfört troféer av ädlaste kulör.

Under mars genomfördes det åttonde
europamästerskapet inomhus för vetera-
ner under fem intensiva dagar i Gent,
Belgien. Deltagandet var rekordartat –
3.406 anmälda aktiva veteraner från 44
nationer, varav 31 procent kvinnor, även
detta en rekordsiffra! Sverige represen-
terades av 37 personer som kammade
hem imponerande 25 medaljer; 9 guld, 7
silver och 9 brons. Östen, som tävlar i
grupp Män 75, blev med sina 4 medaljer
bäste svensk och en av mästerskapets
största poängplockare med guld i diskus,
guld i kula, silver i slägga och brons i vikt-
kastning.  I slägga slog Östen sitt tidiga-
re svenska rekord med 15 cm (42,67).
Lägg till detta tre förstaplatser (guld i dis-
kus, slägga och kastfemkamp) under eu-
ropamästerskapen utomhus för vetera-
ner under fjolåret i Ungern. I sanning
imponerande prestationer!

Som ursprunglig jämtlänning tävlar
Östen nu för Ragunda IF där han 1949
som 15-åring började sin idrottsliga kar-
riär med en tävling  i diskus vid distrikts-
mästerskapen i Kälarne - på den tiden
kända trakter i idrottsammanhang med
bl.a. Gunder Hägg som bästa dragplås-
ter. Karriären fortsatte med juniorguld vid
JSM 1953 och guld i stora SM åren 1958
och 1960. Under 1950-60 talen represen-
terade Östen Sverige i 26 landskamper,
ibland med - eller mot - den inte obekan-

te Ricky Bruch, och han deltog även i
europamästerskapen i Stockholm 1958
och i OS i Rom 1960.

Därefter följde 35 år med kontinuerlig
idrottsaktivitet på motionsnivå innan Öst-
en återkom som veteranidrottsman på
tävlingsnivå vid 65 års ålder (!) - till att
börja med för att pröva sig själv. Nu starkt
sekonderad av hustrun Ing-Britt som
fungerat som allt i allo, träningskollega
vid löpträning, materialförvaltare hemma
och bästa supporter vid ringside när det
var allvar. Resultatet blev guld respektive
silver och brons i diskus vid VM för vete-
raner 2005, 2007 och 2009. Därefter de
två senaste årens stora EM-framgångar.

Östen Edlund (Foto: Ing-Britt Edlund)
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Ett nytt kök med många moderna lådor 
uppskattas extra när man blir äldre och ovig. 
I Täby finns 280 nöjda kunder som vet att vi 
gör underverk med köket – på bara en dag. 
Och till ett mycket behagligt pris!
Ring för mer information eller ett gratis 
hembesök.

Jan Wennerström, Täby 070-394 50 48

www.harjedalskok.se

ETT BÄTTRE KÖK – på en dag!

På frågan hur han orkar hålla igång sva-
rar Östen:
- För mig har det inte funnits något bättre
alternativ, speciellt när Ing-Britt hela tiden
funnits med.

Han för noggrann prestationsstatistik och
visar att resultaten under de senaste sex
åren hållit sig i stort sett konstanta eller i
vissa fall t.o.m. blivit bättre! Bl.a. har
styrketräningen på Actics gym i sim-
hallen betytt mycket.

- Jag gör detta för att må bra och för att
hålla tillbaka åldrandet.

En tänkvärd intervju med pigg europa-
mästare. Det är aldrig för sent att efter
bästa förmåga hålla igång vår kropp för
ett aktivt åldrande.

Vill du veta mera gå in på
http://veteran.friidrott.se.

Text: Erik Persson

PS Månne Ing-Britt nu reser en runsten
över Östens bravader på Kvarntorps-
vägen 9?

Ds 



TRÄFFAR

Torsdagsträffar
Träffarna sker på Servicehuset Ångaren,
Eskadervägen 5 (samlingssalen). Är du
bilburen behövs det parkeringstillstånd för
att kunna parkera utefter muren utanför
Ångaren. Ring mig i så fall kvällen före,
så delar jag (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. Höstens första träff blir den 8
september då musiker Lasse Zackrisson
berättar om ljudmediernas historia och
spelar gamla kända låtar som vi minns
från förr. För kommande program se
Jarlabankekalendern på sid. 38.
Träffarna sker i samarbete med studie-
förbundet Vuxenskolan.
Ansvarig: Marianne Johansson, 756 28 08

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-

de medlemmar med följeslagare.
Följande tider gäller:

6/9 Ångaren
18/10 Allégården
22/11 Brobygård
6/12 Ångaren

Alla träffar startar 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 smörgås 60:-. Serien månadsträf-
far startar med Fred Hot Peppers den
13 september (se sid 9).

Välkomna till Träffpunkt Café Opera

SPF bjuder in medlemmarna till en mö-
tesplats i Stockholms City. Mellan kl.
15.00-18.00 är det öppet hus med mu-
sikunderhållning. Under hösten sker träf-
farna tisdagar 27 september, 18 oktober
och 22 november.
Entré: 60 kr vilket inkluderar ett glas vin.
Ingen föranmälan.

Jag hoppas att vårt samarbete med SPF
TibbleSeniorena kommer att utökas. Re-
sor och utflykter som kräver många del-
tagare kan förverkligas om vi samordnar
denna typ av aktiviteter.

Vårt måtto är att utifrån medlemmarnas
individuella förutsättningarna  verka för
ett aktivt åldrande, ett tema som verkli-
gen ligger i tiden. Vår uppgift är därför

att fortsatt erbjuda ett brett och varierat
utbud av kulturella, fysiska och emotio-
nella aktiviteter på ett sätt som medlem-
marna i olika delar kan finna intressant
och trevligt.

Med förhoppning att vi kommer att träf-
fas i framtiden önskar jag er en riktigt
skön och varm sommar!

Forts. från sid 4 ”Ordförande har ordet”
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Räkfrossa

TRÄFFAR

Torsdagen den 1 septem-
ber kl. 17.00 inleder vi
traditionsenligt höstens
program med räkfrossa.
I år träffas vi i klubbhuset
vid Näsbyvikens båtsäll-
skap, Djursholmsvägen
16. Man kommer enklast
dit med Roslagsbanan (Näsbyparkslinjen)  hållplats Lahäll. Däri-
från är det ca 500 meters promenad ned till klubbhuset. Där finns
även tillgång till parkeringsplatser.

I priset 200 kr ingår även lättdryck och vin. Starkare drycker finns
att köpa till självkostnadspris. Anmälan senast den 19  augusti till
Lennart Linse, 758 98 80, ovelennart@bredband.net eller kans-
liet, 756 38 75 (telefonsvarare).

Välkomna!

Städtips inför helgen:
Om du har stökigt hemma, gör så här:
1. Skapa en ny mapp på datorn.
2. Ge mappen namnet ”Stöket i lägenheten/huset”.
3. Högerklicka för att ta bort mappen.
4. Datorn kommer då att fråga: ”Vill du ta bort Stöket i

Lägenheten/huset permanent?”
5. Klicka på JA-knappen.
6. Lägg fötterna på bordet, ta en drink och bara
NJUT. Källa okänd
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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

MÅNDAGAR KL 19.00
NORSKOGSBADET

MEDELGYMPA

TISDAGAR KL 19.00
ENSTA KROG

STAVGÅNG MED ELLER UTAN STAVAR

FREDAGAR KL 9.00
NORSKOGSBADET

LÄTTGYMPA

VÄLKOMMEN!

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

SOMMARMOTION MED TÄBY GYMMIX
V 22-34 (EJ FREDAG 24/6)
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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

BEVINGAT

... lyckans ost/en lycklig ost, en person som har stor (och kanske
oförtjänt) tur. Uttrycket är känt från början av 1800-talet. Tidigare
brukades ”ost” med negativ betydelse: ”en ost” var en dum människa, en
knöl. ”En gemen ost” kunde man också tala om, liksom ”en olycklig ost”.
”Anders prosten – rund som osten” är ett nidrim i denna anda.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag



RESOR OCH UTFLYKTER
Onsdag 24 augusti
Marabouparken och nya
konsthallen i Sundbyberg
Kombinationsvisning av Marabouparken
och den nya konsthallen i Sundbyberg.

Marabouparken är en privat skulpturpark
som har blivit offentlig. Parken är en av
Sveriges främst bevarade funkisparkmil-
jöer. I parken finns ett antal skulpturer
av kända  konstnärer bl.a.  Eric Grate,
Bror Hjort, Lennart Rodhe med många,
många fler. Marabouparken anlades av
chokladfabriksdirektör Throne-Holst på
40-talet för att personalen skulle få en
motvikt till det monotona slitjobbet.

Konsthallen, som  efter flera års plane-
ring invigdes i höstas och ligger under
fabrikens kakaolabb, har ritats av WGH
Arkitektkontor. Den 15 juni öppnar den
stora sommarutställningen Hilding Linn-
qvists arkiv, som  pågår under vårt be-
sök. Hilding Linnqvists  egen samling av
hundratals målningar och skisser förval-
tas av Marabouparken. Hilding Linnqvist
har också signerat en fresk i den gamla
fabriksmatsalen.

Samling: Utanför Marabouparken på
Allén i Sundbyberg kl. 13.20.

Anmälan som är bindande skall ske till
Monica Forssén,  758 68 22 eller e-post
monica.forssen@telia.com senast 12 au-
gusti. Pris för båda visningarna kr 200:-/
person, som betalas på plats till Monica
Forssén. Om du är osäker på vägen, kon-
takta Monica.

Onsdag 7 september
Unik mix av natur och kultur i
Kungliga nationalstadsparken
SPF Jarlabanke och TibbleSeniorerna
ordnar tillsammans en båttur med M/S
Delfin X genom Kungliga nationalstads-
parken från Nybroviken till Ulriksdals
slottspark.

Vi startar kl. 10.00 vid Nybroviken,
Strandvägen, kajplats 12. Efter ca en tim-
mes båtfärd anländer vi till bryggan i Ul-
riksdal vid Edsviken och vandrar sedan
runt i slottsparken. Nationalstadsguiden
Henrik Waldenström (som föreläste på
Jarlabankes månadsträff i mars) visar
och berättar både under båtturen och på
vandringen.

Lunch på Ulriksdals värdshus för 115:-
för den som önskar.  Från Ulriksdals slott
går buss 503 (kl. 13.31, 14.31, 15.31) till
Bergshamra varifrån man med buss
eller tunnelbana tar sig till Danderyds
sjukhus eller Östra station.

Kostnad: Med lunch 445:-, utan lunch
330:- .

Bindande anmälan senast måndagen den
25 juli till Kerstin Persson, 756 60 76, 070-
692 08 49 eller kerstinpers@telia.com.
Betalning sker till Jarlabankes plusgiro
84 85 34-4 senast den 17 augusti.
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.... planerar vi att genomföra en vinprovningsresa till de fem berömda vin-
distrikten Pfalz, Alsace, Bourgogne, Chablis och Champagne med Jerker
”Vinbonden” Arrhenius som guide. Kostnad endast 10.885 kr inklusive resa,
del i dubbelrum och ett flertal vinprovningar.

Hans första vinbok vann pris för bästa
svenska vinlitteratur 2008 och tredje bäs-
ta vinlitteratur i världen 2009.

Jerkers kunskap om vin står stadigt på
en gedigen vinutbildning från Bordeaux
och han är högst vinutbildad i Norden.
Han har också ett privat bibliotek med
över 1 000 böcker om vin och andra
drycker.

1998-2002 var han Nordenchef för Aus-
tralian Wine Bureau och 2003-2008 an-
svarade han för Systembolagets dryc-
kesprovningar. Sedan 2008 driver han
Vinbonden.

Jerker ”Vinbonden” Arrhenius har lett
över 1 000 vinprovningar. De senaste 15
åren har han bl. a föreläst för företag,
föreningar, privata sällskap och vinklub-
bar samt undervisat på Grythyttan, Sta-
vanger, Umeå universitet m. m. Jerker
är också huvudlärare i sensorik på Sö-
dertörns Högskola samt huvudprovare på
Vin & Sprithistoriska Museet.

Förutom vinresor och föreläsningar ar-
betar Jerker även som vinskribent och
når drygt en miljon läsare runtom i
Sverige. Han är huvudskribent i vinbila-
gan Vinsider som kommer ut med SvD
och i 37 lokaltidningar i södra Sverige.

RESOR OCH UTFLYKTER

Forts. sid 18

21 – 29 september ....



Onsdag 28 september – Kulturvandring

RESOR OCH UTFLYKTER

Längs Djursholmslinjen
(ca 7 km promenad)
Samling: Östra Station vid spår 7 kl. 11.00

Vi börjar vid Östra station, där vi får höra
om bakgrunden till järnvägsbygget och

spårvidd innan vi tar tåget till Djursholms
Ösby.

Från Djursholms Ösby vandrar vi på den
gamla banvallen fram till Svalnäs och
därifrån längs SJ-chefen Uppmarks för-
slag till Lahäll. Under vandringen får vi
höra om banan, om stridigheterna om-
kring den och om Djursholm.
Kostnad: 25 kr per deltagare som beta-
las vid starten.

Anmälan: Senast måndag 26 september
till Gunnar Marcateus, 15 66 91 eller
e-post gunnar.marcateus@gmail.com.

Ta tillfället i akt att följa med på den-
na otroligt prisvärda vinresa! Vi har
endast förbokat 15 platser, så först
till kvarn gäller. Resan görs i samar-
bete med Pocketresor.

Resan sker med buss för att man skall

kunna prova, köpa och ta med sig vin
hem från de olika vingårdarna.

Sista anmälningsdag är den 12 augusti.
Anmälan är bindande och skall ske till
Monica Forssén, 758 68 22 eller e-post
monica.forssen@telia.com.

Onsdag 12 oktober – Kulturvandring

Från Söderström till Packartorget
(ca 5 km )
Samling: Vid trappan ned till Stockholms
Stadsmuseum kl. 12.00.

Från Stockholms stadsmuseum går vi ner
mot Skeppsbrokajen, går förbi Gustav
Wasas skeppsgård och vidare över Norr-
ström till Käpplinge. Där vi kanske tar en
tur förbi Kyrkholmen innan vi går över

Forts. från sid 17

Katthavet fram till Packartorget. Under
promenaden kommer jag att berätta en
del av vad som hänt under de senaste
1000 åren på de platser vi passerar.

Kostnad: 25 kr per deltagare som beta-
las vid starten.

Anmälan: Senast måndag 10 oktober till
Gunnar Marcateus, 15 66 91 eller mail
gunnar.marcateus@gmail.com.
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Svårt att läsa morgontidningen?
Den som har nedsatt syn, men ändå vill
kunna ta del av sin morgontidning har ett
bra alternativ.

Kontakta SvD eller DN så får du tele-
fonnummer till den som har hand om res-
pektive tidnings taltidning.

Åke Holmberg

Lättlagad lax till midsommar
En bit laxfilé (ca 15 cm)
1 fiskbuljongtärning
2,5 dl visp- eller mellangrädde

Sätt ugnen på 2250. Lägg laxfilén med
skinnet uppåt i en ugnseldfast form. Låt
fisken stå i ugnen 10 minuter. Ta ut for-
men och skinnet på fisken går nu utmärkt
att rulla av.

Smula sönder buljongtärningen över fis-
ken och häll grädden runt omkring. Sätt
in i ugnen igen ca 20 minuter.

Garnera med t.ex. sparris. Servera med
kokt potatis eller ris och en god sallad.

Smaklig måltid!

PS. Går utmärkt att
frysa om inte allt går åt.

I mån av plats i medlemsbladet, pub-
licerar vi gärna medlemmars tips,
idéer, enkla recept och dylikt.

20-28 augusti

Operaresa
med operakännaren

Lars Sjöberg till

Verona och Bregenz
med besök på Mainau och  i
Venedig, Padova och Vicenza

Pris från 16 485 kr

OBS! ENDAST ETT
FÅTAL PLATSER

KVAR!!!

Fem europeiska
vindistrikt

med buss i samarbete med
Vinbonden Jerker Arrhenius

21-29 september 2011
Under resan besöker vi producenter
som har rimlig prisnivå i fem
klassiska vindistrikt: 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.
vinprovningar och  halvpension
Enkelrumstillägg: 2 500 kr
Enkelhyttstillägg: 950 kr



Bodil Svensson

Axplock från våren som gått
Jarlabankes årsmöte
Tisdagen den 15 februari var det dags
för SPF Jarlabankes årsmöte som sam-
lade 55 medlemmar.

HLR-kurs
Måndagen den 21 februari var det dags
för årets först kurs i Hjärt- och Lung-
räddning (HLR) i Torbjörn Huss regi och
med Börje Jansson som instruktör. Vi var
sju ”elever” som fick undervisning i hur
man beter sig om någon i ens närhet skulle
falla samman och inte visa några livsteck-
en, dvs. han/hon är medvetslös, andas inte
och har ingen puls. Vi gick också igenom
hur man vänder en person som är med-
vetslös - men som andas normalt och har
puls - till stabilt viloläge och hur man an-
vänder en AED-defibrillator, en hjärtstar-
tare, på en medvetslös person.
Därutöver fick vi instruktion i - och kun-

Föreningen fick en ny ordförande, Kerstin
Persson, som här avtackar en veteran
inom föreningen – Bertil Wijk, avgående
ansvarig utgivare för medlemsbladet och
hemsidan. Ny ansvarig utgivare är Kerstin
Persson.Efter årsmötet fick vi till kaffet och semlan

njuta av mycket fin musik då konsertpia-
nisten Anna Strååt spelade Debussy,
Schumann och Chopin för oss.

Robert Liljeqvist kontrollerar om dockan
Ann har någon puls eller om hjärtverk-
samheten upphört.
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de öva på varandra - hur man agerar vid
ett luftvägsstopp, dvs. när något satt nå-
got i halsen.

Väntjänstträff
Den 22 mars var det väntjänstträff med
musikunderhållning på Allégården.

Torsdagsgympa för seniorer
I 40 år snart har Marianne Johansson i
SPF Jarlabanke hållit på med gymnastik.
Ett tag ledde hon två seniorgrupper, men
numera är skaran reducerad och det är
ca 10 personer som på torsdagsmorgnar

I snart 20 år har spänstiga Marianne
Johansson lett Jarlabankes seniorgympa.

träffas i Ångarens samlingssal och ser till
att kroppen får sig en omgång. Till gamla
musikaliska godingar - från Night and Day
till O Sole Mio - tränas balans och styrka,
smidighet och rörlighet. Inga hopp eller
språngmarscher utan lugna rörelser där hela
kroppen engageras ordentligt.

Torsdagsträff på Ångaren 7 april

Här är det våffelgruppen (Moana, Anita
och Maud) som trätt i aktion. (Foto:
Kerstin Persson)

Gör om det här den som kan! Monica von
Perner tillhör de spänstigas skara.

Ett 40-tal seniorer lyssnade intresserat när
Kerstin Nohrenius, f.d. informationschef
i Täby, gästade Ångaren för att berätta
om ”Drottning Josefina i glädje och sorg”.

Rönningesjön runt (se artikel sid 22)

Mera bilder från de här träffarna och ett
par till hittar ni på Jarlabankes hemsida
under rubriken Bildgalleri i vänsterspal-
ten http://spfjarlabanke.se/.



”Rönningesjön runt”
- från Ängsholmsbadet till Hägernäs Strand

Den senaste promenaden, ”Rönningesjön
runt” den 6 april, utgick från Ängsholms-
badet för en 6-8 kilometers vandring till
ett hägrande lunchmål på Gioia italien-
ska restaurang i Hägernäs Strand. Rön-
ningesjön är den största av Täbys tre helt
egna insjöar (övriga är småsjöarna Mört-
sjön och Gullsjön).

Deltagarna samlades vid badplatsen för
en promenad medsols längs stranden för-
bi Trefaldighetskällan, en urtida offerkälla
där man ”drack märg i benen” och un-
der hela 1900-talet på trefaldighetsafton
ordnade brunnsdrickning och underhåll-
ning. Därefter passerades Rönningesjöns
vattenreningsanläggning från 1970-talet
vid sjöns inlopp, vidare  genom Täbys
eget naturreservat, Rönninge by-Skavlö-
ten. Vid Skavlöten har tidigare funnits två
”dagsverkartorp” varav endast grunden
återstår för det ena och det andra, vack-
ert beläget vid strandkanten, är i skam-
ligt dåligt (vanvårdat) skick.

Kerstin Persson informerade kort om
naturreservatet varefter Gunnar Marca-
teus guidade om Stockholms norra för-
svarslinje med gamla försvarsbunkrar och
fästen (delvis väl synliga från vägen mot
Rönninge by), i sanning ett imponerande
frivilligt ”fosterländsk verk” (se vidare
särskild artikel sid 6). Inom naturreser-
vatet ligger även det ståtliga Skansber-

get med sin fornborg från 400-talet vid
Rönningesjöns östra strand. Toppen av
bergsbranten ner mot sjön i väster är ett
populärt utsikts- och ”gökotteberg”.

Rönninge by, Täbys eget ”Lillskansen”,
är ett eldorado för barn i alla åldrar.  Byn
var tidigt en fornby med fornlämningar
från järnåldern. Den ursprungliga byn
utgjorde under lång historisk tid ett fräl-
sehemman under Rydboholms Gods. Ef-
ter laga skifte på 1800-talet fick byn i
huvudsak sin nuvarande utformning. Ef-
ter att fastigheterna på 1930-talet ärvts
av grevinnan Adrienne von Rosen-
Ribbbing och därefter sålts till ett fastig-
hetsbolag har byn haft en riskfylld histo-
ria, en krokig väg från planerad stor be-
byggelse-exploatering till ett ”bevarande”
med nuvarande verksamhet.

Grevinnan, själv boende i Paris, planera-
de ett ”Täbys Riviera” vid Rönninge-
sjöns östra strand. Planerna realiserades
aldrig (av finansiella skäl), marken köp-
tes i stället upp av det kommunägda Täby
Fastighets AB, som behöll intentionerna
genom att planera för den s.k. Lötsta-
den, en mycket omfattande småhusbe-
byggelse med vägförbindelse på Roslags-
banetågets spårbank (efter planerad ned-
läggning av banan) och med en bro över
Rönningesjöns södra del. Framtids-

Jarlabankes program med promenader som i sin nuvarande form startade för
ett år sedan har haft och har fyra huvudingredienser. De är motion, social sam-
varo, natur och kultur samt mat med något olika tonvikt för varje promenad.



23

planerna gjorde att befintlig bebyggelse
successivt förföll, sista arrendatorerna
försvann år 1950 (Södergården med nu-
varande kaffestugan) respektive 1967
(Norrgården). De nya bebyggelseplaner-
na fullföljdes inte, ej heller planerna på
en golfbana. I stället vann tankar om be-
varande gehör (främst genom Hem-
bygdsföreningen med stöd av länsantik-
varien).

Under början av 1970 talet startades en
genomgripande upprustning och 1975 in-
vigdes ”den nya Rönningebyn”. Tillbygg-
nad har successivt skett - dels genom
nybebyggelse av bostad och ekonomi-
byggnader, dels genom ditflyttning av äld-
re byggnader. Idag bedrivs ett levande
minijordbruk, ett studielantbruk för tät-
ortsbor, med inriktning på hästuppfödning
och uppfödning av äldre raser av kor,
getter m.m.  Byn är ett attraktivt utflykts-
mål med servering och lokaluthyrning,

hantverks- och hemslöjdsförsäljning samt
årligen återkommande arrangemang i
form av spelmansstämma, midsommar-
firande, hembygds- och hantverksdagar,
bondens dag, kyrkans dag, hälsans dag
och så vidare och så …våran dag!

Då deltagarna allt mer började se fram
mot slutmålet med lunch fortsatte pro-
menaden raskt förbi näktergalningarnas
favoritställe vid Rönningesjöns södra ut-
lopp, förbi Hägernäs imponerande kolo-
nilottsområde ”Gröna Hägern”, över Ros-
lagsbanan och under motorvägen mot
Gioia, målet för dagens lekamliga spis-
ning. Efter en välsmakande lunch fort-
satte de mera vandringslystna återtåget
på Rönningesjöns västra sida till utgång-
punkten vid Ängsholmsbadet, andra fö-
redrog de bekvämligheter i form av tåg
och buss som området hade att erbjuda.

Text: Erik Persson
Foto: Kerstin Persson 



KURSER OCH CIRKLAR
Fransk Konversation
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40 i
Näsbypark onsdagar kl. 09.30. 10 gång-
er per termin.
Start: Onsdagen 28 september
Anmälan i förväg till Gunilla Thermae-
nius, 756 03 93.

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Litte-
raturcirkeln pågår tisdagar kl. 14.00 en
gång i månaden.
Start: Tisdagen 20 september
För mer information 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
Höstens träffar 2011 äger rum torsdaga-
rna 29 september, 20 oktober, 17 novem-
ber och 8 december kl. 13.00. Margare-
ta Broberg berättar teaterhistoria och
bakgrunden till aktuella teaterstycken.
Margareta ordnar biljetter till Dramaten
och Stadsteatern och efteråt blir det
diskussion kring pjäsen. Om tillräckligt
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.
Hösten 2011 kommer följande träffar att
äga rum måndagar kl. 19.00 – 20.30:
   12 september  Sommarkonsert
   10 oktoberFranz Liszt

   14 november Medeltida musik
   5  december  Fortsatt Medeltida musik
För information kontakta
Stig Nohrlander, 073-7365427 eller
stig@nohrlander.com fram till 1 juli 2011.
Därefter kontakta Ljubinka Selin, 070-
5981992 eller ljubinka.selin@comhem.se.
Se hemsida http://spfjarlabanke.se, länken
Musikalisk salong.

Musikcafé
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Hösten 2011 kommer träffar i Musikca-
fé att äga rum kl. 14.00 – 15.00 på tis-
dagarna den 4 oktober, 8 november och
13 december.
För information kontakta
Stig Nohrlander, 073-7365427 eller
stig@nohrlander.com. Se även vår hem-
sida http://spfjarlabanke.se, länken Mu-
sikcafé.

Mobiltelefonkurs
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Höstens första kursomgång, som är nr 5
i ordningen, börjar fredagen den 28 okto-
ber, och den pågår under sammanlagt 5
fredagar i följd och avslutas fredagen den
25 november. Kursen pågår kl. 10–12 på
fredagarna och omfattar totalt 10 timmar.

Hittills har 33 Jarlabankemedlemmar ge-
nomgått kursen, och dessa erbjuds till-
fälle att utan kostnad få 1 individuell re-
petitionstimme fredagarna 14 och 21 ok-
tober mellan klockan 09.00 och 17.00.
Anmäl intresse till Stig Nohrlander,
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KURSER OCH CIRKLAR
073-7365427 eller stig@nohrlander.com.
Detta gäller både mobiltelefonkurs nr 5
och repetitionstimmarna.

Vinprovning II
Vi fortsätter med den populära vinprov-
ningen under höstterminen i Jarlabankes
kansli. Följande torsdagar är inbokade:
15/9, 20/10, 17/11 och 15/12. Tid: 18.45.
Kostnaden är 100:- per gång och person.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinprovning III
Följande tisdagar är inbokade under hös-
ten: 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12. Vinprov-
ningarna startar kl.18.45 i kansliet, Es-
kadervägen 40. Kostnaden är 100:- per
gång och person.
Kontakt: Lars-Ove Persson, 070-626 92 05

Både Vinprovning II och III är för när-
varande fullbokade. Eventuellt kan en ny
grupp på 14 personer startas. Om intres-
se finns. Anmäl er på en väntelista ge-
nom att kontakta kansliet 756 38 75 eller
e-post jarlabanke@telia.com.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5. Mån-
dagar kl. 13.00. Datum för höststart ännu
ej fastställt.
Kontakta Gösta Broodh, 630 05 09

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40, ons-
dagar kl. 13.00. Start 7 september.
Kontakta Magnus Waller, 758 55 83.

Inwesi-gruppen
Lokal: Arbetar på Internet
Inwesi-gruppen (Intressanta WebbSidor) är
en cirkel med f.n. ca 140 medlemmar i Jar-
labanke. Syftet med cirkeln är att tipsa
varandra om intressanta webbsidor, och vi
arbetar helt via Internet. Dock planeras ett
”fysiskt” möte hösten 2011, då medlem-
marna får tillfälle att träffas och bekanta
sig med varandra för att lära känna män-
niskan bakom e-postadressen. Cirkeln är
verksam året runt, men sommartid kom-
mer antalet tips helt naturligt att minska.
För information kontakta Stig Nohrlan-
der, stig@nohrlander.com.

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



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.
Start: Måndag 12 september
Ring Toto Granath, 756 42 97

Squaredansarna
Vårsäsongen är i stort över. Sommardans
finns på Kvarntorpsgården onsdagar un-
der maj kl. 13-16 samt från 17  augusti
till och med 14 september. Avgift 40 kr.
Medtag kaffekorg och vattenflaska.

Även dansbanan vid Stora Skuggan er-
bjuder sommardanser under veckorna
23–34, torsdagar kl. 12-14.30. Avgift 50
kr.   Medtag kaffekorg och vattenflaska.
Närmare information om hur man tar sig
dit m.m. finns på www.seniorerna.org.

Nästa ”pröva på” kommer på Kvarn-
torpsgården den 21 september  kl. 12- 14.
Besök gärna Näsby Park Squaredans-
klubbs hemsida, www.nasbysquare.se, för
mer information. Ring för upplysningar
till Per Jödahl, 756 23 25.

Gymnastik
Gymnastiken börjar torsdagen den 8 sep-
tember kl. 08.30 i Ångarens samlingssal
till lugn musik samt med  sköna, lätta rör-
elser, inget svikthopp eller löpning före-
kommer. 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. Start: Måndag 12 september.

Information: Ivor Nordström, 768 31 15

Korta vandringar (6-8 km)
Samling måndagar kl. 09.30 nedanför
rulltrappan vid blomsteraffären i Täby
Centrum. Start: Måndag 12 september.
Information Laila Larsson, 768 36 18.
Se vidare TibbleSeniorernas hemsida
www.tibbleseniorerna.se/.

Vandra med
eller utan stavar i Näsbypark
I samarbete med TibbleSeniorerna anord-
nar vi stavgång, fredagar udda veckor
under hösten 2011. Vi samlas kl. 10.00 i
Näsbyparks centrum utanför apoteket för
att tillsammans göra en kortare prome-
nad med eller utan stavar.
 Start: Fredagen den 16 september kl. 10.
För mer information kontakta
Monica Rosengren, 768 32 07,
monica.rosengren@transit.se eller
Birgitta Danielsson, 758 78 48,
birgitta.l.danielsson@telia.com

Hjärt-lungräddning (HLR)
Att kunna Hjärt-lungräddning och hur
man gör vid luftvägsstopp (när någon
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FRISKVÅRD
sätter något i halsen) är oerhört viktigt. Man
vet aldrig när kunskapen behövs. När ett
hjärtstopp inträffar är det alldeles nödvän-
digt att det finns någon i närheten som kan
HLR. Det kan vara skillnaden mellan liv
och död. Vi går även igenom hur man an-
vänder en defibrillator.

Inom SPF Jarlabanke arrangerar vi kur-
ser för grupper om 5-7 personer. En kurs
tar ca 3 timmar där vi får teorin och öv-
ning på docka. Har du gått kursen för
mer än 1-2 år sedan kan det vara dags
att träna på handgreppen igen.
För intresseanmälan kontakta Torbjörn
Huss, 0708-747510 eller e-post
torbjorn.huss@telia.com.

Jarlabanke golfare
Spelprogram: Se vår hemsida http://
spfjarlabanke.se eller ring Per Jödahl,
756 23 25.
Redan har inbjudan kommit till årets di-
striktsmästerskap den 26 juli som spelas

på den fina Haninge GK, en bana som
stått värd för bl.a. Europas damtour.
Det kan vara värt att notera att om SPF
Jarlabanke kan få med mellan 3 och 5
spelare så deltar föreningen även i lag-
tävlingen. Läs mer om detta på SPF Jar-
labankes hemsida.

Boule i Täby
Torsdagar kl. 10.30 vid Näsbyparks kyr-
ka. Alla intresserade är välkomna.
För information kontakta Marianne Bull-
Simonsen, 756 39 38.

Badminton
Tisdagar och fredagar kl 9-11 i Täby
Racketcenter, Flyghamnsvägen 16. Nya
deltagare är välkomna!
För information kontakta Ingemar
Nordansjö, 756 47 21 eller Birgitta
Groschopp, 768 60 64.
Start: I mitten av augusti.
Kostnad: 35 kr/gång, 2 timmar (inkl. kaf-
fe eller te).

Sommaröppet på Näsbyparks bibliotek
        20 juni - 21 augusti

Måndagar 14 - 19
Onsdagar  14 - 19

 
Välkomna och
Glad sommar!



Gudrun Wijk (Text och foto)

Erfarenheter av sjukvården i Thailand
I vintras var min man Bertil
och jag på semester i Phuket i
Thailand. Vi bodde på ett ny-
öppnat, vackert hotell och
hade som vana att äta våra
måltider på någon av de små
trevliga restaurangerna vid
stranden. En kväll valde vi att
istället supera på det fina ho-
tellets egen restaurang för att
slippa bli genomvåta av en
plötslig tropisk regnskur. Ma-
ten var jättegod, vi gick lugnt
hem, men Bertil vaknade med
en kraftig matförgiftning. Morgonen där-
på var han en skugga av sitt vanliga jag.

Vi fick hjälp av charterbolagets guide att
ringa efter en ambulans. En timme sena-
re kom ett par vänliga och omtänksam-
ma sköterskor från sjukhuset i Phuket
Town till vårt rum. Deras första fråga till
oss var kanske inte helt oväntad: ”Har ni
någon försäkring?” Det är nödvändigt att
ha en bra reseförsäkring innan man re-
ser till Thailand. De bättre sjukhusen tar
nämligen inte emot ens allvarligt skada-
de eller insjuknade personer utan för-
handsbetalning eller täckande försäkring.
Men lyckligtvis hade vi en sådan.

En stor modern, bekväm och välutrustad
ambulans körde den sjuka, trötta Bertil

och mig till det stora sjukhuset i Phuket
Town. En av sköterskorna tog blodtryck,
puls och temperatur under färden. Re-
san tog en knapp timme genom ett ber-
gigt och vackert landskap där nu dagen
börjat ljusna.

När vi kom fram sattes Bertil i en rullstol
och en sköterska lämnade oss framför
receptionen för inskrivning. Passet ko-
pierades och jag fick fylla i en blankett
med makens personuppgifter, eventuella
läkemedel och allergier. Som gubben ur
lådan stod plötsligt en skandinavisk tolk
vid vår sida och erbjöd sin hjälp. Den
engelska som thailändarna talar kan
ibland vara helt obegriplig för oss så det
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kändes tryggt att få hjälp. Tala om servi-
ce! Blodtryck, puls och temperatur kon-
trollerades igen och en läkare ordinera-
de en injektion för att dämpa makens il-
lamående.

Helt ljudlöst från ingenstans stod sedan
en vaktmästare i sjukhusets kläder bak-
om rullstolen och körde den till en dörr
utanför läkarens mottagningsrum. Ma-
kens handlingar överlämnades till en sjuk-
sköterska och hon visade oss med en
handrörelse att vi skulle vänta. Vi blev
imponerade av att sjukhusets rutiner fung-
erade så väl att vi aldrig behövde känna
oss bortglömda eller otrygga.

Vi placerades därefter vid ena långväg-
gen av ett väntrum som var stort, ljust
och svalt och där det trots många vänt-
ande patienter var både lugnt och tyst.
Det fanns gratis friskt vatten och olika
juicer att välja på för den som var törs-
tig. Vaktmästare körde rullstolar med
skadade och sjuka till laboratoriet, till
röntgen eller till observationsrummet allt
efter behov. Dessa lokaler låg i direkt
anslutning till det väntrum där vi satt och
det var som att titta på en spännande film.

Ungefär en kvart senare var det Bertils
tur att komma in till läkaren. Tolken, som
tidigare dykt upp ur tomma intet, kom nu
åter till vår hjälp. Efter en snabb under-
sökning blev maken ordinerad vätska som
han fick genom ett dropp i armen under
sex timmar. Han låg under behandlingen
på en brits i ett observationsrum. En sjuk-
sköterska övervakade ständigt att han -
liksom de övriga tre patienterna på rum-

met - mådde bra. Bertil, som var mycket
trött, sov mest hela tiden.

Under tiden passade jag på att promene-
ra runt på sjukhuset och intresserat titta
på både människor och lokaler. Det var
lätt att hitta och rent och välstädat över-
allt. Sköterskorna var docklikt söta med
sitt svarta, uppsatta hår och sina små vita,
stärkta mössor och koketta högklackade
skor. De väntande patienterna och deras
anhöriga behövde inte svälta. I nära an-
slutning till akutavdelningen fanns en mi-
nibutik med mat och dryck och en cafe-
teria med möjlighet att äta till ett billigt
pris.

Sent på eftermiddagen var Bertil färdig-
behandlad och mådde efter omständig-
heterna riktigt bra.  En vänlig vaktmäs-
tare hjälpte oss ut till kassan där vi beta-
lade motsvarande 1.300 svenska kronor
med vårt kreditkort. Vi fick en utförlig
blankett där varje enskild behandling stod
angiven och i priset ingick även tre olika
sorters läkemedel att ta med oss direkt
och även transporterna till och från sjuk-
huset. Vaktmästaren körde maken i rull-
stol till en skön bil som återförde en trött,
men nöjd, före detta patient med hustru
till hotellet.

De flesta av oss kan jämföra denna be-
rättelse med en egen eller någon bekants
erfarenhet av ett akut sjukhus här hem-
ma. Det är svårt låta bli att fundera över
varför den svenska sjukvården ofta kän-
netecknas av lång väntan med ibland bris-
tande information som gör att vi kan kän-
na oss bortglömda och otrygga.
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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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- 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

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

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

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



PRIS ÅLDERSPENSIONÄRER

DAM KLIPPNING,
TVÄTTNING OCH FÖN

(MÅNDAG-TORSDAG 10-14 295:-)
ÖPPETTIDER

MÅNDAG – FREDAG 10-19 •  LÖRDAG 10-18 •  SÖNDAG 10-18

TÄBY CENTRUM (ENTRÉ O, PLAN 2)
TEL 758 72 04, 758 72 75

DROP IN

OCH

TIDSBESTÄLLNING
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PRIS ÅLDERSPENSIONÄRER

HERR KLIPPNING

(MÅNDAG-TORSDAG 10-14 195:-)
ÖPPETTIDER

MÅNDAG – FREDAG 10-19 •  LÖRDAG 10-18 •  SÖNDAG 10-18

TÄBY CENTRUM (ENTRÉ O, PLAN 2)
TEL 758 72 04, 758 72 75

DROP IN

OCH

TIDSBESTÄLLNING

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 Kina Lönnmo tel. 768 41 92

Röda Korset, Täbykretsen

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

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!



Styrelse och funktionärer i SPF Jarlabanke

Inge-Maren
Behrendt

Karin Caldenfors Béatrice Ceyhan Birgitta
Danielsson

Ing-Britt Edlund

Monica Forssén Lars Gustafsson Torbjörn Huss Kaj Ingelman Marianne
Johansson

Gunilla Kinnman Barbro Landin Leif Larsson Lennart Linse Per Nisses

Kerstin Persson Bodil Svensson Anita Tiger Gunnar
Wernerson

Käthie Wernerson

Bertil Wijk Gudrun Wijk
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STYRELSEN
Ordförande, klubbmästare Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Vice ordförande Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com
Kassör Ing-Britt Edlund 768 83 10 o.edlund@spray.se
Sekreterare Birgitta Danielsson 758 78 48 birgitta.l.danielsson@

  telia.com
Medlemssekreterare Gunnar Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Medlemsrekrytering Käthie Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Resor och Utflykter Monica Forssén 758 68 22 monica.forssen@telia.com

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

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Ordinarie Gudrun Wijk 732 74 32 gudrun.wijk@telia.com
Ersättare Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com

VALBEREDNING
Sammankallande Barbro Landin 768 10 15 barbro.landin@spray.se

Inge-Maren Behrendt 732 45 91
Kaj Ingelman 756 14 34 kajingelman@hotmail.com

REDAKTION
Ansvarig utgivare Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Redaktör Bodil Svensson 510 116 36 bodil_c_svensson@telia.com
Layout Gunilla Kinnman 758 59 78 gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com

 FUNKTIONÄRER
Annonser och Sponsring Béatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Bitr. annonser och sponsring Karin Caldenfors 753 05 30 karin_caldenfors@

hotmail.com
Bitr. medlemssekreterare Lars Gustafsson 758 96 98 lassegustafsson@telia.com
Torsdagsträffar Marianne Johansson 756 28 05
Bitr. klubbmästare Lennart Linse 758 98 80 ovelennart@bredband.net
Anhörigstöd Maidi Lingheim 792 40 12
Ansvar för utskick och
  "brevduvor" Lars Gustafsson 758 96 98 lassegustafsson@telia.com
Lokal och kontorsvansvarig Gunnar Wernersson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Dataansvarig Torbjörn Huss 758 79 59 torbjorn.huss@telia.com
Syn-, hörselombud, begrav-
  ningsansvarig Bertil Wijk 732 74 32 blmw@ownit.nu
Väntjänstansvarig Anita Tiger 540 25 121 anita.tiger@comhem.se
Webmaster Per Nisses 756 66 71 per.nisses@comhem.se

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

SE VÅR HEMSIDA HTTP://SPFJARLABANKE.SE
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gadsroT
00.41.lk11/3

neragnÅ
5negävredaksE

nisnårfredlibrasivhcorattärebsännreHaniT
.neidnIiaserrätnolov

gadsiT
00.41.lk11/8

teilsnaK
04negävredaksE éfackisuM

gadnåM
00.91.lk11/41

teilsnaK
04negävredaksE kisumaditledeM:gnolasksilakisuM

gadsiT
00.31.lk11/51

lasröhsteketoilbiB
murtneCybäT ffärtsdanåM

gadsroT
00.41.lk11/71

neragnÅ
5negävredaksE .nilreFsliNmorattärebgrebÖnröjB

JARLABANKEKALENDERN
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Sabis butik i Näsby Park hittar du här
Öppet: 

MANUELL 
KÖTTDISK

Öppet: 9 – 20 ALLA DAGAR

MANUELL 
FISKDISK

NÄSBY PARK

Välkommen in!

Matkassen 
2 middagar för 4 personer 

279 kronor


