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

• Vinfest på Ångaren
• Gåsablot
• Reseberättelse Vietnam - Kambodja
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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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Omslagsbilden: Funktionärer och styrel-
se på språng. En grupp damer från Jar-
labanke deltog på senvåren i det stora
motionsloppet Vårruset.
Fr.v. Monica Rosengren ny funktionär
med delansvar för resor och utflykter,
föreningens sekreterare Birgitta Daniels-
son, Kerstin Persson, ordförande och
Ingegerd Isacsson, ny funktionär med
delansvar för fester.

Foto: Bodil Svensson
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Kerstin Persson

Bästa Jarlabankare!
efter heta diskussioner, med en rösts
övervikt!  Höjningen kommer att innebä-
ra att varje enskild förening betalar 130
kr/medlem till förbundet. Efter att ha be-
talat 40 kr/medlem till distriktet återstår
60 kr/medlem till den egna föreningens
verksamhet. Detta bäddar för en mot-
svarande avgiftshöjning med 20 kr för
Jarlabankes medlemmar 2013. Detta
kommer att diskuteras och beslutas först
på årsmötet i februari nästa år då avgif-
ten för 2013 ska fastställas.

Vid diskussionerna i samband med valet
till förbundsstyrelsen framkom att de fles-
ta deltagarna ansåg att det är ”viktigt
att förbundet har en kunnig styrelse
med bra sammansättning för att leda
förbundet in i framtiden, en framtid
som ställer nya och spännande men
också tuffa krav”.

Frågeställningar som ”Hur stimulerar vi
dagens blivande pensionär till att vil-
ja bli medlem?” och ”vad vill dagens
pensionär eller snarare senior ha ut
av ett medlemskap?” var uppe till dis-
kussion. Detta är frågor som vi också
brottas med i SPF Jarlabankes styrelse
och som är betydelsefulla för både för-
bundets såväl som för enskilda förening-
ars framtida utveckling.

Hör gärna av er med era synpunkter
och förslag om hur vi i styrelsen ska
”locka” blivande pensionärer att bli
medlemmar och vad ni själva vill  ha
ut av ert medlemskap.

minstone vi som tillbringat juli månad hem-
ma i Täby. Sol i stort sett varje dag, i-
bland några lätta moln men mycket lite
regn. Visserligen torka i trädgården men
det mesta överlevde tack vare idog vatt-
ning. När man under den hetaste delen
av dagen ligger i skuggan med en bra bok,
då är den svenska sommaren som bäst.

Men nu känns det bra att göra saker igen
och träffa folk.  Höstens program är
mycket varierande och plocka redan nu
fram Jarlabankekalendern och pricka av
vilka aktiviteter som intresserar dig.  För-
utom det traditionella Gåsablotet på Lind-
holmens gård kommer vi i höst att prova
en ny typ av fest, en Vinfest på Ångaren
under ledning av Lars-Ove Pehrsson, le-
dare för Jarlabankes vinprovningar.  Nytt
för i höst är också Vandring med eller utan
stavar i Näsbypark varannan fredag med
början den 16 september.

Sedan sist har SPF:s kongress 2011 ägt
rum i Ronneby. De frågor som diskute-
rades och beslutades på kongressen  på-
verkar förbundets verksamhet  för de
kommande tre åren.

Förbundsstyrelsens förslag till höjning av
avgiften till förbundet med 20 kr antogs,

I skrivandets stund
är det i början av au-
gusti och regnet vrä-
ker ned. Men vi kan
se tillbaks på en
mycket varm och
solig sommar, åt-
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Gudrun Wijk

Kommunala pensionärsrådets möte 8 juni 2011

Information om
verksamhetsplan för 2012
Socialchef  Lisbet Sämå informerade om
de viljeinriktningar som kommunstyrelsen
bestämt inför 2012 års budget. Dessa är
underlag för det tjänstemannaförslag,
som den 15 juni lämnas till de olika nämn-
derna. Från juni till november 2011 får
alla nämnder diskutera och ge sina syn-
punkter på förslaget.

Information från socialnämnden
• Socialnämnden ställer ökade krav på

demensvården. Socialstyrelsen ser
över riktlinjerna om tvångs-
begränsningsåtgärder på demens-
boende som till exempel kodlås på
ytterdörrar och brickbord på rullstolar.
En demenssjuksköterska är anställd
av kommunen för att utbilda och ge
råd till personalen.

• Ett projekt för personer över 70 år som
har hemtjänst innebär, att man kan få
besök av en dietist som ger råd om
hur man äter i förhållande till sin längd
och vikt.

• Kommunen ska ansöka om statsbidrag
”Omvårdnadslyftet” för att stimulera
till ökad kunskap och kvalitet inom
äldreomsorgen.

• Fler trygghetsboenden.

• Seniorcentret planeras inför 2012. Det
behövs två anställda och man äskar
mer pengar. Centret är välbesökt och
Julia, verksamhetschefen, får mycket
beröm.

• En ”penganalys” ska göras. Vad ska
en hemtjänsttimme eller ett vårddygn
innefatta?

• Samverkan med landstinget: En per-
son ska anställas för att driva dessa
frågor. Landstinget är positivt till sam-
verkan, men problemet för Stockholms
län är dess storlek med många kom-
muner. Alla måste vara beredda att ta
över hemsjukvården vilket Täby är,
men inte alla andra ännu.

• SPF Jarlabanke frågade om det är
svårt för biståndsbedömarna att rätt-
vist bedöma de äldres behov av hjälp.
I Stockholms kommun har ojämlika
bistånd synliggjorts i en  forsknings-
rapport. Täby kommun har inte dessa
problem.

• Äldreenheten har tagit fram en blan-
kett gällande förenklad ansökan om
serviceinsatser för personer över 80
år.
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Nu ska det bli lättare att skaffa hörapparat
.

Gudrun Wijk

Färdtjänst - så här  fungerar det
Att färdas och förflytta sig är en cen-
tral och viktig del av livet för de fles-
ta. Rätten till färdtjänst regleras i
färdtjänstlagen, som är en s.k. rät-
tighetslag. Det betyder att man har
rätt att få ett skriftligt beslut av myn-
digheten då man ansöker om en in-
sats.

För att beviljas färdtjänst krävs att man
har svårigheter att förflytta sig på egen
hand eller att resa med kollektivtrafik, och
problemet ska vara bestående i minst tre
månader. Täby kommuns handläggare i
färdtjänstärenden kan hjälpa till med blan-
ketter och information om hur man sö-
ker färdtjänst. Alla färdiga handlingar
skickas sedan från din handläggare till
Färdtjänstnämndens förvaltning, där man
fattar beslut.

Grundtanken är att man ska resa med kol-
lektivtrafik när man kan göra det, och färd-
tjänst när man inte kan åka kollektivt.

Det finns tre olika
fordonstyper inom
färdtjänstverksam-
heten: vanliga taxi-
bilar, närtrafikbussar
och rullstolstaxi. I
dag är det endast två

stora taxibolag som kör färdtjänst  men
efter upphandlingen i februari nästa år blir
det förhoppningsvis fler.

Beställning av en färdtjänstresa tas nu-
mera emot enbart i Sverige. Tidigare gjor-
des det även från ett land utanför Sveri-
ges gränser, vilket ledde till problem, inte
minst beroende på språksvårigheter.

Stockholms landsting arbetar ständigt för
att förbättra kollektivtrafiken. säger Karl
Henriksson, Färdtjänstverksamheten inom
Storstockholms lokaltrafik. ”Vår vision
är att ingen ska behöva använda färd-
tjänsten, eftersom den allmänna kol-
lektivtrafiken fullt ut är tillgänglig även
för personer med funktionshinder”.

Den första december införs vårdval
för personer med hörselproblem i
Stockholm. Det innebär att man själv
kan välja var i länet och hos vilken
vårdgivare man vill söka vård.

Idag är det bara ett företag som bedriver
verksamhet med hörselhjälpmedel och
har avtal med landstinget: Avesina AB.
Vårdvalet i höst innebär att det blir fler
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* Patientsäkerhet finns inskrivet i den
nya lagen. Syftet är att göra vården
säkrare och att det ska bli enklare för
patienter att anmäla en felbehandling.

* Ökade informationsinsatser riktade till
allmänhet och patienter.

* Ökad samverkan med Socialstyrelsen.
Patientnämnden avger årligen en rap-
port till Socialstyrelsen som är tillgäng-
lig för alla intresserade.

Om man inte är nöjd med den vård, det
bemötande eller omhändertagande som
man fått, kan man alltid ringa och rådgö-
ra med nämden. Den tar sedan tar kon-
takt med vårdens personal som är skyl-
dig att svara skriftligt och svaret delges
alltid patienten.

Patientnämndens förvaltning 690 67 00
(8.30-16.00)

Arg, ledsen och besviken på vården?
Har du varit med om något i vården som
gjort dig  olycklig, ilsken, eller upprörd?
Vänd dig då till Patientnämnden, som är
en fristående och opartisk instans och

som har tystnadsplikt. Du
kan framföra dina syn-
punkter eller bara rådgö-
ra med en handläggare.
Det är helt kostnadsfritt

och du kan vända dig till
nämnden med både stora och

små frågor som rör den offentligt finan-
sierade vården; landstingens hälso- och
sjukvård, kommunernas hälso- och sjuk-
vård i särskilda boenden, privata vårdgi-
vare som har avtal med landsting och
kommun och även den handikapp- och
tandvård som landstinget finansierar.

Patientnämnden har fått ny
lagstiftning och nya uppgifter
från årsskiftet.

hörselmottagningar godkända av Stock-
holms läns landsting, det blir bättre geo-
grafisk spridning och tillgänglighet och
framför allt en kortare kötid för att få
prova ut en hörapparat.

Vårdvalet för hörselrehabilitering om-
fattar
• Behovsprövning

• Information om hörselnedsättning och
tinnitus, orsaker och konsekvenser

• Förskrivning och utprovning av hör-
hjälpmedel

• Service av hör-
hjälpmedel.

Om du har tillgång
till internet går det bra
att gå in på Vårdguidens hemsida
(www.vardguiden.se) och jämföra olika
mottagningar och väntetider. Det är vik-
tigt att söka opartisk information innan
du väljer vårdgivare. Mer information
kommer under hösten i tidningen Vård-
guiden, som ges ut av Stockholms läns
landsting.



8

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 05

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare.
Följande tider gäller: 6/9 och 6/12 Ånga-
ren, 18/10 Allégården och 22/11 Broby-
gård. 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 kaka 60:-. Hösten startar med
Fred Hot Peppers den 13 september och

fortsätter den 18 oktober med höstmöte
och gästkonsert av kören Guld i Mund
(se även sid 17). Höstens träffar avslu-
tas den 15 november med en gästföre-
läsning av Bo Heffler (f.d. universitets-
lektor och leg. psykolog) som talar över
ämnet ”Känsla och tanke i livslång ut-
veckling”.

Vinfest på Ångaren
Jarlabanke bjuder in till specialdesignad
vinprovningskväll på Ångaren, Eskader-
vägen 5, onsdagen den 5 oktober 18.00.
Gamla och nya medlemmar är välkomna
att ta del av Lars-Ove Pehrssons kunska-
per om viner. Lars-Ove håller i, som sä-
kert många vet, vinprovningarna som in-
går i Jarlabankes rika kursutbud och han
är omtalad som en kunnig och entusiastisk
vinkännare. 4 - 6 viner kommer att provas
under Lars-Oves handledning.

Kostnaden för att delta i begivenheten
är 100 kr/person som betalas på plats.
Anmälan, som är bindande, görs senast
28 september till Ingegerd Isacsson,
758 9366,  ingegerd.isacsson@ gmail.com
eller Jarlabankes kansli, 756 38 75 (tele-
fonsvarare).

Utöver vinprovningen kommer Jarlaban-
kes ordförande Kerstin Persson att be-
rätta om föreningens verksamhet i stort
och Monica Forssén, som är ansvarig för
Jarlabankes resor och utflykter, berättar
om de utfärder och besök som är boka-
de för hösten och om de som planeras
framöver.
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Årets gåsablot på Lindholmens gårdÅrets gåsablot på Lindholmens gårdÅrets gåsablot på Lindholmens gårdÅrets gåsablot på Lindholmens gårdÅrets gåsablot på Lindholmens gård
Torsdagen den 10 november är det dags
för den traditionella gåsamiddagen då
Jarlabankare och TibbleSeniorer samlas
på Lindholmens gård för att tillsammans
begå årets gåsablot1).

Gåsamiddagen kostar 550 kronor. I pri-
set ingår bussresa, välkomstdrink, svart-
soppa (eller grönsakssoppa), nystekt gås
med tillbehör, äppelkaka med vaniljsås
samt kaffe. Andra drycker finns till
självkostnadspris.

Festlokal i historisk miljöFestlokal i historisk miljöFestlokal i historisk miljöFestlokal i historisk miljöFestlokal i historisk miljö
God mat och trevligt bemötande i his-
torisk miljö gör att vi år efter år gärna
återkommer till Lindholmen, som ligger
på den avstyckade delen från Lindholm-
ens slott och slottspark. Nedervåningen
där gåsamiddagen intages är från tidigt
1700-tal.

Abonnerad buss hämtarAbonnerad buss hämtarAbonnerad buss hämtarAbonnerad buss hämtarAbonnerad buss hämtar
Abonnerad buss avgår från Ångaren

16.00 och från Täby Centrum 16.10.
Hemfärden är beräknad till 21.00. Med-
dela om du vill stiga på vid Ångaren,
Täby Centrum, hållplatserna Grindtorp
södra, Grindtorp norra eller Gribbylund
södra.

AnmälanAnmälanAnmälanAnmälanAnmälan
Anmäl dig gärna så snart som möjligt,
dock senast 31 oktober till
Lennart Linse, 758 98 80,
e-post ovelennart@bredband.net.
Avgiften betalas senast 31 oktober till
Jarlabankes plusgirokonto 848534-4.

1) Sägnen vet att berätta att seden med gåsmiddag i november är ett minne av att en
romersk soldat som konverterat till kristendomen försökte fly undan befolkningen i
staden Tours som ville göra honom till biskop. Själv var han inte intresserad av utmär-
kelsen som skulle medföra ett stort ansvar. Istället försökte soldaten, Martinius eller
sedermera Martin av Tours, enligt sägnen gömma sig för befolkningen hos gässen,
men flygfäna avslöjade honom genom sitt kackel och som straff hamnade de på
matspettet medan soldaten blev biskop. Den 11 november år 371 lär detta ha inträffat.

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 tisdagarna 27 september, 18 okto-
ber och 22 november.
Entré: 60 kr vilket inkluderar ett glas vin.
Ingen föranmälan.
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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 31/12 2011

VÄLKOMMEN!

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

MOTIONERA MED TÄBY GYMMIX

03.90.lkgadnåM apmygttäL orbraB,3llaHelbbiT,
00.31.lk apmygttäL +56 atirB,retnecroineS,

51.11hco00.01.lkgadsiT +56llaBihC inioT,retnecroineS,
00.71.lk apmygttäL iaM,naloksskrapybsäN,

54.80.lkgadsnO apmygttäL iaM,3llaHelbbiT,

00.90.lkgadsroT apmyggnågimoK annA,3llaHelbbiT,

54.90.lkgaderF apmygttäL ttirB,3llaHelbbiT,

54.80.lkgadröL apmygttäL avE/attigriB,1llaHelbbiT,



11



12

RESOR OCH UTFLYKTER

Tisdag 11 oktober
Dagsutflykt till Norrtälje med
besök på Pythagoras museum
Vi avreser med SL-buss 676, som avgår
från Tekniska Högskolan 10.20 och från
Danderyds sjukhus 10.28 och några mi-
nuter senare vid motorvägen vid Roslags
Näsby trafikplats. Bussen är i Norrtälje,
hpl ”Gustavslund”, ca 11.30. Glöm inte
förköpsremsan eller SL-kort.

Efter en kort promenad når vi Restau-
rang Kontrast, som ligger alldeles bred-
vid museet och som har vänligheten att
öppna redan vid lunch för vår skull. Bord
är beställt till kl. 12.00. Lunchen betalas
av var och en och ingår inte i priset.

Efter lunchen går vi till museet, där vi får
en guidad tur på ca 1 ½ timme med start
kl. 13.15. Vi får se snurrande maskiner
och höra motordunk. Vi kommer att se
fabriken, affärskontoret och en arbetar-
bostad, där vi får en inblick i hur livet ted-
de sig på tidigt 1900-tal.

Tändkulan gör att motorn kan köras
på t.ex. torskleverolja, majsolja,
rapsolja, palmolja, jordnötsolja
eller varför inte smör.

Onsdag 28 september
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 Upp-

marks förslag till
Lahäll. Under vand-

ringen får vi höra
om banan, om
stridigheterna

omkring 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.
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RESOR OCH UTFLYKTER

Tändkulemotor i arbete.

Pris för besöket på museet inkl. guidning
är 110:-/person. Sista anmälningsdag är
den 20 september. Anmälan är bindande
och skall ske till Monica Forssén,
758 68 22 eller e-post
monica.forssen@telia.com.

Onsdag 12 oktober
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
Katthavet fram till Packartorget. Under
promenaden kommer jag att berätta en
del av vad som hänt under de senaste
1.000 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
e-post gunnar.marcateus@gmail.com.

Onsdag 2 november
Strålande upptäckter:
Historien om Marie Curie -
vi besöker Nobelmuséet.

Följ den spännande historien om kvinnan
som slog alla med häpnad.

Hör om de båda Nobelprisen, hennes
spännande liv och fantastiska familj.
Pris för besöket är 100:-/person. Sam-
ling kl. 13.00.

Efter besöket kan vi få kaffe och bulle i
Bistro Nobel för ca 50:- alternativ ett glas
vin för 65:-. Detta ingår inte i priset.
.
Sista anmälningsdag är 14 oktober.
Anmälan är bindande och skall ske till
Monica Forssén, 758 68 22 eller
e-post monica.forssen@telia.com

Söndag 27 november
Adventsresa till Munsö

Traditionsenligt an-
ordnar Pocketresor
för Jarlabanke en
adventsresa. I år
går resan till Munsö
kyrka längst ut på
Ekerö med efterföl-
jande julbord på
sjökrogen Nykrog.

Samma prisnivå som förra året, dvs ca 650:-
som inkluderar julbord och bussresa.
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Upplev det nordiska ljuset i

Skagen
3 - 6 maj 2012

RESOR OCH UTFLYKTER

Munsö kyrka, som uppfördes på 1100-
talet, avviker från samtida kyrkor med
sin runda form. Det har i Sverige bara
funnits 13 rundkyrkor. Kyrkan byggdes
förmodligen som gårds- och försvarskyr-
ka åt ärkebiskopen i Uppsala. Ärkebis-
koparna har tidvis bott på Bona, huvud-
gården på Munsö. Arkitekturen anses
härstamma från Den heliga gravens kyrka
i Jerusalem. Kyrkan har ett tydligt kris-
tet symbolspråk. Den runda formen sym-
boliserar evighet och Guds kärlek som
omsluter världsaltet.

Nykrog vid Träkvista är en gammal sjö-
krog och ett arv från 1700-talet.

Anmälan, som är bindande, sker till
Pocketresor, info@pocketresor.se eller
544 726 00, senast den 10 november.

Resa till Skagen 3 - 6 maj 2012
Vi vill redan nu informera om att vi i maj
nästa år har en resa som går från Täby
till det idylliska Skagen med Pocketresor
till ett mycket förmånligt pris.

I Skagen kan man besöka bl.a. Skagens
Museum, Anchers hus, Grenen (Dan-
marks yttersta punkt) där Skagerak och
Kattegatt möts och inte minst den Tilsan-
dede Kirke, där kyrkan nästan helt är be-
gravd i sanden.

Vi återkommer i senare nummer av Jar-
labanke med mer information om resan.
(Se även separat annons.)

Upplev det nordiska ljuset i

Skagen
3 - 6 maj 2012

Ingår
Avresa från Täby i modern helturist-
buss med reseledare, StenaLine Göte-
borg - Fredrikshavn T/R, Flodéns
Hotel med halvpension,Grenens
Kunstmuseum m entré o guide,Guidad
tur i Skagen ca 3 timmar, Entré till
Skagens Museum m svensk guide
Drachmannafton, med musik, sång och
berättelser om Drachmanns liv. Besök
vid den Tillsandade kirke. Pris: 5650kr.
För medlem i SPF Jarlabanke 5150 kr
del i dubbelr, enkelrumstillägg 1250
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Leif Larsson

Hur blir det med våra pensioner?

 Den allmänna pensionen (tilläggspensio-
nen och inkomstpensionen) sänktes både
2010 och 2011. (Med pension menas här
beloppet före skatteavdrag.) Det var den
s.k. bromsen (den automatiska balans-
eringen) som slog till. Bromsen är en del
i något som kallas följsamhetsindexering.
Minskningen år 2010 var 3% och 2011
ytterligare 4,3%.  Pensionen blev alltså
ca 7% lägre år 2011 än den var 2009.
Denna minskning gällde inte garantipen-
sionen (till pensionärer med låg eller ing-
en tilläggs-/inkomstpension), vilken pris-
indexeras enligt konsumentprisindex –
KPI. Då gäller inte bromsen. Garantipen-
sionen sänktes med 0,9 % år 2010 och
höjdes med samma procent år 2011.

Pensionerna nästa år, dvs 2012, blir lite
högre än i år. Pensionsmyndigheten har
meddelat att tilläggs- och inkomstpensi-
onerna höjs med 3,5%. Efter denna upp-
räkning är de ändå ca 4% under 2009
års nivå. Garantipensionen räknas upp
med 2,8%.

De fem pensionärsorganisationer som är
rikstäckande, bl.a. vårt förbund SPF och
PRO, utgav i våras en rapport benämnd
”Pensionssystemet, blev det som tänkt?
Vad behöver göras?”. Av rapporten (sid
28) framgår att bromsen infördes år 2002
och att det då räknades med att den knap-

past blev aktuell och skulle påverka pen-
sionerna förrän i sämsta fall år 2015. Nu
blev det så redan år 2010.

SPF:s Stockholmsdistrikt anordnade i maj
ett seminarium om pensionerna. Före-
dragshållare var Ole Settergren från Pen-
sionsmyndigheten. Nära ett hundratal
personer var närvarande, bland dem vår
ordförande Kerstin och undertecknad.
Ole inledde med en genomgång av hur
pensionssystemet fungerar. Det var nytt
för en del och repetition för andra. Han
fortsatte sedan med hur pensionerna ut-
vecklats efter år 2002 och vad vi kan
vänta oss de närmaste åren.

Under åren 2003 – 2009 har tilläggs- och
inkomstpensionerna höjts mer (år 2004
+-0) än om de hade prisindexerats, dvs.
följt KPI. Detta ”överskott” blev dock mer
än uppätet av sänkningarna i år och i fjol.
År 2012 blir det som nämnts en viss höj-
ning, tilläggs- och inkomstpensionerna +
3,5% och garantipensionen + 2,8%. Enligt
vad Pensionsmyndigheten i maj trodde om
framtiden så skulle det bli en viss höjning
utöver prisindex år 2013 men tvärtom
åren 2014 och 2015. När tillläggs- och
inkomstpensionerna i köpkraft återfår
2009 års nivå är uppenbarligen mycket
osäkert. Vi vet ju alla att det är svårt att
spå, särskilt om framtiden.
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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

Årets höstmöte äger rum i Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14, plan 3

tisdagen den 18 oktober klockan 13.00.

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2011

På dagordningen står beslut om års-
avgiften för år 2012 vilket av årsmö-
tet hänskjutits till höstmötet.

Handlingarna inför höstmötet finns till-
gängliga på kansliet fr.o.m. tisdagen
den 4 oktober.

Enligt traditionen bjuder föreningen på
kaffe i anslutning till mötet

Guld i Mund underhåller
på höstmötet

Den första halvtimmen kommer vi att
underhållas av den Täbybaserade
kören Guld i Mund som startades

1983 av körledaren och musikdirek-
tören Per-Olof Guldemond som en
verksamhet inom Folkuniversitetet.
Fyra år senare bildades körförening-
en Guld i Mund, som numera drivs i
egen regi. Kören är medlem av Stock-
holms körförbund och deltar bland an-
nat i förbundets storkörsevenemang.

Kören, som är 24 medlemmar stor i
åldrarna mellan 40 – 70 år, arrange-
rar egna konserter både i och utanför
Täby, medverkar vid gudstjänster i oli-
ka kyrkor och besöker äldreboenden i
Täby med jul- och vårsånger. På re-
pertoaren står allt från moderna visor
och folkmusik till sakrala verk.
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Följ med på min resa till Vietnam och Kambodja!
Hanoi
Efter flygresa från Arlanda via Bangkok
anlände vi till Hanoi på förmiddagen den
11 mars 2011. Tolv stycken glada och pig-
ga resenärer och resan Vietnam Runt med
Angkor Wat hade börjat! I bussen på väg
in mot Hanoi gick guiden tillsammans med
den lokale guiden kortfattat igenom landets
befolkning, Vietnams historia och lite prak-
tiska detaljer, som t.ex. hur man enklast tar
sig över en gata i Hanoi. Var inte rädd!
Tveka inte! Stanna inte! och Backa inte!
Hanoi har sex miljoner innevånare och tre
miljoner ”motorbikes”. Inga regler gäller i
trafiken och staden är helt i avsaknad av
trafikljus och övergångsställen.

Efter incheckning och en stunds vila på
hotellet tog vi oss mot stadens gamla
kvarter och fick bums användning av
”fotgängarregeln”. Och konstigt nog tog
man sig över gatorna helskinnad. Så gott
som varje hus - de flesta stammar från
1400-talet i ett område som kallas de tret-
tiosex gatorna - rymmer en affär, res-
taurang eller verkstad. Turen avslutades
med vattenmarionetteater, som är en lo-
kal konstform vars historia sträcker sig
ca 1.000 år tillbaka i tiden.

Andra dagen i Hanoi gick i historiens teck-
en, Ba Dinhs Nationella torg och Ho Chi
Minhs mausoleum. Kön in till mausoleet
var lång och antalet vietnameser som träng-

de sig före oss var stort men till slut blev
det vår tur att få beträda gravkammaren,
där Demokratiska Republiken Vietnams
första president, Ho Chi Minh, ligger bal-
samerad i en glaskista, vaktad av soldater.

Vietnams historiska museum är beläget
i en fantastisk byggnad från början av
1930-talet som är byggd i Neo-vietname-
sisk stil (en kombination av fransk villa
och vietnamesiskt palats) och klassas
som Hanois tredje vackraste byggnad.
Museet har över 100.000 föremål och
man får genom dessa följa den vietna-
mesiska historien från förhistorisk tid
(som benämns B.P Before Present istäl-
let för B.C) fram till revolutionen 1945.

Halong Bay
Tredje dagen startade med fyra timmars
bussfärd österut mot Halong Bay, men
med ”Happy stop” (toalettstopp) vid ett
privatägt center för handikappade barn
och deras familjer, de flesta skadade i
samband med Vietnamkriget. På centret
får de lära sig olika typer av hantverk,
t.ex. marmorsnideri, sidenbroderi och trä-
skulptering, som sedan säljs. Det är an-
nars svårt för handikappade i Vietnam
att få utbildning och/eller jobb.  Under
bussfärden berättade den lokale guiden
Toan om de sociala förhållanden som
råder i Vietnam; dagis, skola, militärtjänst,
pension, familjeliv, sjukförsäkring osv.

Gunilla Kinnman (Text och foto)
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Vid lunchdags svängde bussen in till båt-
hamnen och det var dags för dagens höjd-
punkt! En nästan fem timmars lång båt-
tur med besök i en grotta i den underba-
ra Halong bukten. Halong Bay eller Vinh
HaLong, som det heter på vietnamesis-
ka, täcker ett vattenområde på ca 1.500
km² och består av nästan 2.000 kalk-
stensöar, varav ett flertal har grottor.
Grottan vi besökte kallas Heavenly Pa-
lace Cave - det himmelska palatsets
grotta - och sägs vara den vackraste av
alla grottor i bukten.

Hué
Resan fortsatte med buss tillbaka till Ha-
noi och flyg till Hué. Eftermiddagen till-
bringades i stadens Citadell. Bygget av
Citadellet påbörjades 1804 på uppdrag av
Nguyen dynastins första kejsare, Gia
Long och består av tre delar: Yttre Cita-
dellet, Den kejserliga enklaven, som
fungerade som Kejsarens arbetsplats
samt Den förbjudna purpurstaden,
som var reserverad för kejsarens priva-
ta liv. Området har väldigt stor betydelse
för det vietnamesiska folket - både kul-
turellt och politiskt, vilket det finns två
huvudsakliga anledningar till: dels för att
palatset var aktivt under tiden då Hué var
landets huvudstad, 1802-1945, dels för att
det var den stad som FNL- styrkorna höll
längst under Tet-offensiven 1968.

Dagen avslutades med en Kejserlig mid-
dag. Iklädda kejserliga kostymer, eskor-
terades vi till matsalen där vi välkomna-
des av en hovdam.

Andra dagen i Hué började med en båt-
tur längs Parfymfloden till Thien Mu Pa-
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Halong Bay Båtfolket i Halong Bay

Fiskebåt i HoiAn Japanska bron i HoiAn

Sidenbroderi Marmorskulpturer

Fruktförsäljning i Saigon Marknadsvy Saigon
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Angkor Wat i tidig morgonbelysning

Templet Angkor ThomDjungeltemplet Ta Prohm
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goden. Under turen fick vi se lite av Viet-
nams båtfolk och dess husbåtar. Man
försöker få igenom en förflyttning av
båtfolket till speciella byar för att få slut
på deras förorening av vattnet.

Thien Mu Pagoden grundades 1601 och
ligger på en kulle med utsikt över Par-
fymfloden. Pagoden med tillhörande tem-
pel är idag ett aktivt buddhistiskt tempel.
Området med dess byggnader och natur
i sig är väldigt vackert. Men fast temp-
len och statyerna drar många blickar, är
det framför en bil de flesta trängs kring,
en blågrön Austin. Det var den bil som
användes 1963 av munken Thich Quang
Duc, då han körde ner till Saigon för att
tända eld på sig själv i protest mot regimen
och för att få ett slut på president Ngo Dinh
Diems förtryck av buddhismen.

Efter lunch tog vi oss vidare till dagens
sista stopp, Dong Ba marknaden, en av
stadens lokala marknader. Här hittar man
allt från rishattar och fejkade klockor till
fisksås och krabbor. Det fanns saker
överallt, högt och lågt.

Hué – Da Nang – HoiAn
Resan fortsatte söderut från Hué genom
Molnpasset till HoiAn med buss och med
stopp i Da Nang, där det finns skulpturer
från det gamla Champa Kungadömet (nu
centrala Vietnam), som existerade fram till
mitten av 1600-talet.

Så var det dags för dagens gympapass,
dvs att ta sig upp för den långa trappan till
toppen på Marmorberget för att njuta av
utsikten, känna harmonin bland de vackra
pagoderna och sist med inte minst, gå in i

en grotta för att beskåda några av de mar-
morskulpturer som är utskulpterade ur
bergsväggen från tiden då grottorna an-
vändes som buddhistiska tempel. ”Bara
besöket här var värt hela resan.”

HoiAn
Torsdagen började med en promenad i
HoiAns gamla stad, som sedan 1999 är
uppsatt på Unescos världsarvslista. Hoi-
An fick under slutet av 1500-talet/början
av 1600-talet stor betydelse som handels-
hamn och började föra handel med bl.a.
Kina, Indien och Japan.
Vi promenerade längs floden och såg de
lokala fiskebåtarna som liknar stora run-
da korgar och man imponerades av hur
skickligt fiskarna hanterade dessa kor-
gar. Målet för promenaden var Tan Kys
antika hus som funnits i åtta generatio-
ner. Inne i Tan Kys hus, med en vacker
blandning av vietnamesisk, japansk och
kinesisk arkitektur, finns en vägg där med-
lemmarna i familjen varje år drar ett
streck, som visar hur högt flodvattnet sti-
git som mest under regnperioden det året.

Ett måste var ett besök i en sidenbutik för
att lära oss om sidentillverkning och titta
på de lokala hantverk som produceras. I
butiken fanns även duktiga skräddare och
naturligtvis lät jag sy upp en kjol att av-
hämtas dagen därpå.

Ho Chi Minh City
Tidigt på morgonen lämnade vi HoiAn för
att flyga till Ho Chi Minh City. På väg till
det legendariska Hotel Rex, stannade vi vid
Notre Dame katedralen och det gamla
postkontoret, båda byggda under 1800-ta-
let.

Forts. från sid 19

Forts. sid 32
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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!
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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 Thermaeni-
us, 756 03 93.

Litteraturcirkel

Författarcentrum och Stockholms Stads-
bibliotek utser varje år under mottot
”Stockholm läser” en Stockholmsroman,
som alla bör läsa. I år blev det Norrtulls-
ligan av Elin Wägner. Vi i Jarlabankes
litteraturcirkel hakar på och kommer att
diskutera boken på vår första träff efter
sommaren. Den blir tisdagen den 30
augusti kl. 14.00-16.00, som vanligt på
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40.

Tisdagen den 20 september kommer vi
att prata om Ellen Mattson och hennes
böcker. Hon är aktuell eftersom hon fått
årets Selma Lagerlöfspris. Den 25 okto-
ber, också tisdag, diskuterar vi den ame-
rikanska succéförfattarinnan Nicole
Krauss böcker.

Nya deltagare är välkomna. För mer info
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 äger rum torsdagarna 29

september, 20 oktober, 17 november och
8 december kl. 13.00. Margareta Bro-
berg berättar teaterhistoria och bakgrun-
den till aktuella teaterstycken.
Margareta ordnar biljetter till Dramaten
och Stadsteatern och efteråt blir det dis-
kussion 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 oktober       Franz Liszt
14 november   Medeltida musik
5  december     Fortsatt Medeltida musik
För information kontakta
Ljubinka Selin, 768 66 57 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
Musikcafé.
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KURSER OCH CIRKLAR
Jazzspisare
I likhet med aktiviteten i våras anordnas
en möjlighet att lyssna till lite jazz direkt
efter höstens första Musikcafé tisdagen 4
oktober. Vi börjar kl. 15.15 och håller på
till ca kl 16. Hör gärna av er till Arne
Forssén, 070-610 45 51, e-post
arne.forssen@plangruppen.se eller kom
helt enkelt dit!

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 tillfälle
att utan kostnad få en individuell repeti-
tionstimme fredagarna 14 och 21 oktober
mellan klockan 09.00 och 17.00.
Anmäl intresse till Stig Nohrlander,
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
september, 20 oktober, 17 november och
15 december. 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

hösten: 13 september, 11 oktober, 8 novem-
ber och 6 december. Vinprovningarna star-
tar kl.18.45 i kansliet, Eskadervägen 40.
Kostnaden är 100:- per gång och person.
Kontakt: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 92 05

Både Vinprovning II och III är för när-
varande fullbokade. Eventuellt kan en ny
grupp på 14 personer startas om intresse
finns. Anmäl er på en väntelista genom att
kontakta Kerstin Persson, 756 60 76,
070-692 08 49 eller kerstinpers@telia.com.
Se även information om vinfesten på Ång-
aren 5 oktober (sid 8).

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5. Månda-
gar kl. 13.00. Höststart 19 september.
Kontakta Charlotte Norrthon, 7565583.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40, onsda-
gar 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
Jarlabanke. Syftet med cirkeln är att tipsa
varandra om intressanta webbsidor, och
vi arbetar helt via Internet. Dock planeras
ett ”fysiskt” möte hösten 2011, då med-
lemmarna får tillfälle att träffas och be-
kanta sig med varandra för att lära känna
människan bakom e-postadressen.
Cirkeln är verksam året runt, men som-
martid kommer antalet tips helt naturligt
att minska.
För information kontakta Stig Nohrlander,
stig@nohrlander.com.
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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,
Eskadervägen 5.
Start: måndag 12 september
Ring Toto Granath, 756 42 97

Squaredansarna
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 upplysning-
ar till Per Jödahl, 756 23 25.

Gymnastik
Gymnastiken börjar igen torsdagen den
8 september kl. 08.30 i Ångarens sam-
lingssal till lugn musik samt sköna, lätta
rörelser, inget svikthopp eller löpning fö-
rekommer. Ett fåtal platser finns lediga.
Är du intresserad ring Marianne Johans-
son, 756 28 05.

Vandringar
I samarbete med TibbleSeniorerna har vi
möjlighet till:
Långa vandringar (10-12 km)
Samling måndagar kl. 09.15 nedanför
rulltrappan vid Polarn och Pyret 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 Polarn och Pyret i Täby
Centrum.
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 7848, e-post
birgitta.l.danielsson@telia.com.

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

Inom SPF Jarlabanke arrangerar vi kur-
ser för grupper om 5-7 personer. En kurs
tar ca 3 timmar där vi får teorin och öv-



27

FRISKVÅRD
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 spfjarlabanke.se
eller ring Per Jödahl, 756 23 25.

Boule i Täby
Torsdagar kl. 10.30 vid Näsbyparks

kyrka. 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.
Kostnad: 35 kr/gång, 2 timmar (inkl.
kaffe eller te).
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Hänt sen sist

Vandring i Näsbypark
Onsdagen den 18 maj träffades ett 10-
tal Jarlabankare vid Näsbyparks station
där vi välkomnades av Marianne Johans-
son. Hon började med att berätta att 1930
köpte hennes föräldrar en tomt på Cen-
tralvägen där de uppförde en sommar-
stuga. På den tiden gick tåget endast till
Lahäll så det var cykel som gällde till tå-
get. På vår fortsatta vandring till slottet
stannade vi vid Hollandia/”Morsans fik”,
som var en omtyckt samlingsplats för
raggare, i dag damfrisering.

Därefter tog Gunnar Marcateus över och
började med att berätta om grindarna in
till Näsby slott som tidigare var dekore-
rade med druvklasar och Carl Robert och
Dora Lamms emblem. Carl Robert och
Dora Lamm ägde slottet under 1920-
1926. Han var en stor konstälskare, så
väggar och tak pryddes av målningar,
utförda av Anders Zorn, Carl Larsson och
Bruno Liljefors.

Näsby slott från trädgårdssidan

Dora Lamms stora intresse var trädgår-
den. Många fruktträd planterades samt
lindar. De två hundraåriga orangerierna
lyckades hon också få upprustade och
fyllda med blommor.

Vilopaus för vandringsdeltagarna.
Fr.v. Ingegerd Isacsson, Birgitta
Danielsson och Marianne Johans-
son.

Efter snabbt försämrad ekonomi under
1920-talet tvingades paret Lamm att säl-
ja huvuddelen av sin mark. Köpet gjor-
des 1926 och den nye ägaren var gross-
handlare Carl Söderberg som bildade
Näsby Fastighets AB.

1928 avled Carl Robert Lamm men Dora
Lamm bodde kvar. Den 17 december
1941 såldes slottet till Sjökrigsskolan. Det
hade varit flera andra intressenter men
Dora ville att Sjökrigsskolan skulle köpa
så till slut vände hon sig till försvarsmi-
nistern och köpet blev av. 1943 flyttade
Sjökrigsskolan in.

Text: Birgitta Danielsson
Foto: Kerstin Persson

HÄNT SEN SIST
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Styrelse och
funktionärer
på språng

Ca 17 000 kvinnor i
alla åldrar och med
olika etniskt ursprung
ställde upp i Stock-
holms upplaga av Vår-
ruset i slutet av maj.
Bland dem fanns en
grupp seniordamer
från Jarlabanke som
avverkade den 5 km
långa banan på Norra
Djurgårdens vackra
vägar trots en ordent-

I god fart kom
Ing-Britt Edlund
uppför det lilla
motlutet mot 4 km-
markeringen och
vätskekontrollen.

antalet uppe i sammanlagt 132 000 i de
18 lopp som ägt rum i landet.

De motionerande Jarlabankeseniorer-
na var nöjda med sin dag och ser gärna
att flera damer ställer upp nästa år –
springer/joggar/lunkar banan runt för att
sedan stärka sig med en gemensam av-
slutande picknick i gröngräset.

Text och foto: Bodil Svensson

Kerstin Persson spanar in ett glas
vatten som en av Vårrusets otaliga
funktionärer står beredd med.

lig regnskur inledningsvis.

Det första Vårruset skedde 1989 och samlade
då totalt lite drygt 14 000 deltagare. I år var
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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 Kina Lönnmo tel. 768 41 92

Röda Korset, Täbykretsen

Modevisning
I samarbete med TibbleSeniorerna inbjuder vi till modevisning måndagen den 17
oktober kl. 14.00 på Täby Park Hotel. Kostnad 190:-/person. I priset ingår en
lättare förtäring. Anmälan görs til l Ing-Britt Edlund, 768 83 10 eller
o.edlund@spray.se och betalas i förskott till Jarlabankes pg 84 85 34-4 senast
den 17 oktober. (Se vidare Jarlabankes hemsida spfjarlabanke.se eller
TibbleSeniorernas medlemsblad nr 3 samt hemsida www.tibbleseniorerna.se.)
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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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Forts. från sid 22

Andra dagen i Ho Chi Minh City var det
dags för ett besök vid Cu Chi tunnlar-
na, som användes av FNL under Viet-
namkriget 1959-1975 eller ”American
War” som de säger i Vietnam. Ett 20 mil
långt avancerat tunnelsystem, som inne-
håller allt från sjukhus och matsalar till
mötesrum för planering av anfall. Det är
svårt att föreställa sig hur det måste ha
varit att leva i tunnlarna. Mörkret, luften,
sjukdomarna, döden, bristen på mat...

Goodby Vietnam. Nästa anhalt Kambodja
och Siem Reap!

Siem Reap
Kambodja, ett så oerhört vackert land
med en fascinerande kultur och intres-
sant historia. I väst kanske fortfarande
mest känt, eller ihågkommet, som Demo-
kratiska Kampuchea under Pol Pot och
de röda khmerernas regim 1975-79.
Då vi landade vid lunchtid på Siem Re-
aps internationella flygplats slog värmen,
åter emot oss. En varmare och fuktigare
värme än den vi tidigare mött i Vietnam
och termometern visade på +32 C. Efter
incheckning och lunch var det dags att
besöka Phnom Bakeng från slutet på
800-talet (det första templet som bygg-
des i Angkor-området) för att se solned-
gången. För att ta sig upp måste man
klättra upp för ett antal mycket branta
och nedgångna trappsteg. Tyvärr kom ett
riktigt tropiskt ösregn precis när kame-
rorna kommit fram. Om det var svårt att
ta sig upp för trapporna var det ingenting
i jämförelse med hur det var ner. Halt,
blött, dålig sikt och med kameror, väskor
och paraplyer i händerna.

Näst sista dagen i Kambodja och även av
hela resan, ägnades åt tempel, tempel, tem-
pel! Vi började tidigt - 4:45 ringde telefo-
nen för väckning och 5:20 avfärd mot Ang-
kor Wat för att njuta av soluppgången.

Efter att ha strosat runt, fotograferat, häp-
nats av och förundrats över Angkor Wat
i nästan tre timmar, var det efter frukost
dags för Djungeltemplet, Ta Prohm. Ta
Prohm är ett av de tempel man valt att
lämna i djungelns vård, dvs med träd och
rötter växandes på och genom väggarna.

Resans sista tempel i 36-gradig värme -
Angkor Thom och Bayon. Angkor Thom
är den största och yngsta av ruinerna och
kan mer liknas vid en stad (10 km²) och
med ett flertal tempel. Bayon, som var
den ruin vi besökte i ”staden”, sticker ut
bland templen i Siem Reap med sina 54
torn, dekorerade med totalt 216 leende
ansikten, som tittar på dig från alla vink-
lar och riktningar. En imponerande syn!
Efter oförglömliga elva dagar i Vietnam
och Kambodja, var det dags för hemre-
sa. Jag hade då förverkligat en av mina
drömmar – att se Ankor Wat. Hela re-
san var perfekt anordnad. Ypperlig guid-
ning, första klassens hotell och trevligt
ressällskap. Förutom alla stadsbesök,
tempelruiner och tunnlar fanns naturligt-
vis även tid för shopping. Inget hade man
tänkt köpa, men kom ändå hem med pär-
lor, sidenkjol, bricka i lack med äggskals-
inläggning och diverse andra prylar.

Funderar du på att åka? Resan är värd
vart endaste öre, trots mycket klättrande
på jättehöga trappsteg. SÅ ÅK!
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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
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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

SPF-FÖRELÄSNINGAR
Samhället och de äldre
Program för föreläsningar
i ABF-huset hösten 2011

Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med
ABF, SV, SPRF, PRO och SPF
Entré: 20 kr för SPF-, SPRF- och PRO-
medlemmar (visa medlemskort), övriga
40 kr.
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

10 oktober, kl. 13.30 – 15.00
Vem tar läkemedel?
Skillnader i ålder och utbildning i läke-
medelsanvändningen.
Föreläsare: doktorand Jonas Wastesson

21 november, kl. 13.30 – 15.00
Åldrandet och minnet
De senaste forskningsrönen.
Föreläsare: professor Lars Bäckman 

12 december, kl. 13.30 - 15.00

Tanter och gubbar - om bilder av
äldre i populära medier
Föreläsningen handlar om hur äldre
beskrivs i olika medier, och visar
exempel på stereotyper och generalise-
ringar som förekommer bland annat i
reklamfilm.
Föreläsare: fil.dr. Karin Lövgren

Forts. på sid 36
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Temadag om Demens
Demens berör oss alla - direkt eller genom släktingar och vänner. Därför har Distriktet
funnit det angeläget att invitera alla medlemmar till ett möte på detta tema. Vi kommer att
presentera forskningsfronten (på ett begripligt sätt) och Socialstyrelsens råd och anvis-
ningar men också beskriva demensvårdens vardag och fördelarna med en demenssköter-
ska med övergripande ansvar i kommunen/stadsdelen. Kom, fråga, diskutera!

Målgrupp: Alla medlemmar
Datum: tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 09.30-12.30
Lokal: Fabiansalen i ABF-huset, Sveavägen 41
Anmälan: Ring eller mejla distriktskansliet senast den 27 september:

telefon 720 77 30, e-post info@spfstockholm.se
Vänligen lämna återbud vid förhinder!

Program
09.30  Välkomsthälsning Mats Danielson
09.35-10.50  Demenssjukdom, behandling och Prof. Bengt Winblad

 förebyggande åtgärder.
10.50  Kaffepaus
11.15-11.45  Demenssjuksköterskans roll i kommunen Sjuksk. Lena Nylund
11.45-12.30  Förbättringsarbete på demensboende Personal från Hornskro-

kens demensboende
Välkomna!
Eva Sahlin Mats Danielson
Ledamot i samhällsutskottet KPR Sthlm, läkemedelsansvarig

SPF-FÖRELÄSNINGAR
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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
Inköpsansvarig Gunnar Wernersson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Dataansvarig Lennart Linse 758 98 80 ovelennart@bredband.net
Syn-, hörselombud, begrav-
  ningsfrågor 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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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


