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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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Kerstin Persson

Ordförande har ordet
Distriktets ordföran-
dekonferens ägde
rum i mitten av sep-
tember.  Konferen-
sen inleddes med ett
anförande av Bodil
Jönsson (författare

Hon beskrev två män
som sitter och fiskar.
Den ene säger till den
andre: ”En dag ska vi
alla dö” och den andre
svarar: ”Alla andra dagar ska vi det inte.”

I Bodils version av bilden säger den ene:
”En dag kan du inte längre göra så” och
den andre svarar: ”Alla andra dagar kan
jag det.” Det vill säga man ska ta ansvar
för sitt liv som det ser ut nu och inte hur
man kommer att ha det som någon kom-
mande, ännu okänd, varelse i framtiden.

Hon vänder sig också mot uttryck som
”även om man är över 90, kan man få
ett glas vin till maten” (Sveriges Radio,
P1) och ”trots  hög ålder och eventuell
sjukdomsbild, har en människa rätt till
upplevelse, förståelse och rätt till att bli
sedd och lyssnad på.” (kommunal verk-
samhet).  Om man byter ut orden även
om mot ”eftersom” och trots mot ”tack
vare” blir innebörden en annan. Man har
då rättigheter.

Hur vi själva tänker har stor betydelse.
Vi förknippar ofta allt positivt med ung-

och professor emerita och själv pensio-
när) baserad  på hennes senaste bok ”När
horisonten flyttar sig – att bli gammal i en
ny tid” (våren 2011).

domen och allt negativt med åldran-
det och ålderdomen – och säger ”trots
att jag är så gammal,…” i stället för ”Just
eftersom jag är så gammal, har jag oer-
hörda möjligheter att …”.

Det har även stor betydelse hur andra
tänker om oss. I tidningarna kunde man
läsa om en man som nekades tillträde till
en restaurang för att han var så gammal
och det berättas om äldre par som blir
hänvisade till bord där de inte syns uti-
från. I veckotidningar diskuteras huruvi-
da kvinnor över en viss ålder kan visa sig
i bikini eller ens i baddräkt.

Bodils budskap är: Dra nu för allt i värl-
den inte något gammalt över dig, sluta nu
inte visa dig bland folk eftersom du kan-
ske tror att de kanske tycker att vi är
alldeles för gamla…

Vi som är på väg att bli gamla nu känner
inte igen oss i de förebilder som finns till
hands. Flertalet äldre människor kommer,
tack vare medicinska och teknologiska
framsteg, att kunna se och höra rimligt
bra, vara rörliga, använda datorer och
mobiler, dessutom slippa ha ont. Vi kom-
mer att ha annorlunda erfarenheter och
förutsättningar än tidigare generationer
hade vid samma ålder men också andra
förväntningar. En 75-åring i dag har stör-
re likheter med en 65-åring i förra gene-
rationen än med dåtidens 75-åringar.

Om ni vill veta mer gå in på  Bodils
hemsida med blogg
www.bodiljonsson.se/blog/

Forts. sid. 18
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Text och foto: Bodil Svensson

Att följa sin lust
- möt Karin Walde, konstnär

Karin Walde, som för någ-
ra månader sedan kunde
fira sin 70-årsdag, ville re-
dan som 13-åring ägna sig
åt det konstnärliga – då var
det bildväv som lockade.
Men hon vågade inte lita
på att hon skulle kunna för-
sörja sig på konstnärskap,
så istället blev det att hon
ägnade sig åt studier i bio-
logi, zoologi och geografi.
Efter ett par år som ama-
nuens sa hon upp sig när
första barnet skulle kom-
ma, blev hemma några år
med barnen för att sedan
ta ett halvtidsjobb som

Karin Walde är en av SPF Jarlabankes brevduvor (som ser till att du får din
medlemstidning i brevlådan) men framförallt en av Täbys konstnärer, aktu-
ell under september/oktober med en utställning i Karby gårds konstcen-
trum där hon visat bildväv, datagrafik på aluminiumplåt, objekt och måleri.
Sin utställning kallade hon ”Vid tidens strand”.

En del av Karin Waldes konstverk är inspirerade
av intryck och samlande från 30 års vandringar
utmed Fårös stränder.

kyrkvaktmästare i Näsby Parks kyrka.
Där blev hon kvar i 18 år, en arbetspe-
riod som hon minns med stor glädje.

Vid sidan om kyrkjobbet fortsatte Karin
med konstnärligt skapande. Så kom en
dag då hon kände att hon ville mer - ”man
får inte gå i graven med sina dröm-

mar”. Men skulle hon våga säga upp sig?
Just när hon bestämt sig för att inte göra
det fick hon på morgonen följande dag
ett telefonsamtal – kunde hon tänka sig
att ställa ut på västkusten? Karin sa upp
sig, ställde ut och arbetar sedan 20 år till-
baka helt med konst.

Forts. sid. 27
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Full fart på Täby Seniorcenter

Torsdagstimmen och
andra nyheter

Nyheter under hösten på Se-
niorcenter är bland annat att
man infört ”Täby seniorcen-
ters torsdagstimme” där
kommunens seniorer - utifrån
givna ämnesområden - ges
möjlighet till att få information
från och ställa frågor till i
ämnet insatta och ansvariga
personer om sådant som rör
kommunens verksamhet.
Rubrikerna på november må-
nads torsdagstimme är:”Vad

Text och foto: Bodil Svensson

Täby seniorcenter fortsätter sin framgångsrika verksamhet och från star-
ten våren 2010 har antalet kurser och aktiviteter ökat. Även så har antalet
besök på centret ökat och är nu uppe i ett snittal på 460 besök i veckan,
berättar Julia Svahn, verksamhets- och utvecklingsledare, med förtjusning
i rösten. Att det här centret gått så bra är förmodligen en bidragande orsak
till att det nu är klart att ett seniorcenter till kommer att öppnas inom Täby
kommun under 2012. Var det kommer att vara beläget är dock inte klart
ännu.

och knopp, november kommer att vikas
för livsåskådning och decembers tema är
traditioner, löften och nystart.

Under november startar också en ny kurs
om personlig utveckling, en studiecirkel
som under fyra tillfällen fokuserar på den
egna personligheten. Kursledare är
Monica Ardel, som är beteendevetare.

Julia Svahn och Anne Morgan,
Täby Seniorcenter

innebär ett seniorboende?” (10/11),
”Vem får färdtjänst idag?” (17/11) samt
”Finns det olika boendeformer för
äldre?” (24/11). Tiden för torsdagstim-
men är 13.00 – 14.00.

En annan nyhet är att höstens månader
fått olika teman med föreläsningar och
workshops. September har ägnats åt
trygghet och säkerhet, oktober åt kropp
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Andra nyheter som dragit igång under
hösten och som också kommer att fin-
nas på vårterminens schema är

• Mindfulness andningsmeditation, som
beskrivs så här i seniorcentrets kurs-
presentation:
”Mindfulness innebär att vara när-
varande i nuet, med intention och
utan att döma sina upplevelser. Att
tillämpa mindfulness är ett djupt sätt
att ta hand om sig själv. Medita-
tionspassen praktiseras med hjälp
av ledaren samt en cd-skiva.”

• Sittgymnastik (träning på stol). ”Sitt-
gymnastik är en träningsform för
hela kroppen. Det handlar till stora
delar om rörlighetsträning samtidigt
som man bygger upp muskelstyrka
och smidighet. Större delen av pro-
grammet utförs sittande på stol,
några övningar utförs stående för
den som kan och vill. Denna
träningsform är särskilt bra för
personer med ledbesvär. Syftet med
sittgympa är framför allt att stimu-
lera blodcirkulationen, bibehålla
och förbättra rörligheten i lederna,
muskelfunktionen och koordina-
tionen.”

• Under hösten har också Zeniorsumba
startat – ett eget skapat tränings-
pass väl anpassat till målgruppen och
som bygger på olika latinamerikan-
ska danser – ett pulshöjande program
med mycket rörelseglädje. Kostnads-
fritt drop-in, ingen föranmälan be-
hövs.

Nytt hälsoprojekt

Ett projekt som Julia Svahn jobbade med
att få till stånd under den gångna våren
är ett hälsoprojekt i samarbete med GIH.
Det hela blev framgångsrikt och uppskat-
tat av deltagarna och projektet görs nu
om i större skala under våren 2012. Pro-
jektet går ut på att studera effekter av
fysisk aktivitet och det inleds med bl.a.
konditionstester och hälsosamtal för var
och en av deltagarna. Hälsotesterna följs
av en träningsperiod, som inkluderar styr-
ka, kondition och balans. Efter tränings-
perioden kommer deltagarnas hälsotill-
stånd att testas igen för att mäta den
eventuella effekten av fysisk aktivitet.
Som deltagare ska man närvara vid alla
test- och träningstillfällen.

Aktiviteterna leds av studenter på GIH
under handledning av läkare och lärare
och studenterna har utbildning i hälsosam-
tal, träningslära, kost och idrottsmedicin.
Man hoppas på att denna gång låta häl-
soprojektet omfatta 30-40 personer.

Projektet kommer preliminärt att
pågå mellan vecka 8 och vecka 18 och
framför allt bedrivas under måndags- och
onsdagseftermiddagar. Är du intresserad
av att vara med kan du vända dig till
Julia Svahn på Täby seniorcenter eller
till Anne Morgan som kommer att ta över
delar av Julias verksamhet när Julia går
på barnledighet någon gång i december.

Läs mer på  www.taby.se/sv/
Omsorg-och-social-hjalp/
Aldreomsorg/Seniorcenter/
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TRÄFFAR
Torsdagsträffar
Träffarna sker på Servicehuset Ångaren,
Eskadervägen 5 (samlingssalen). Är du
bilburen behövs det parkeringstillstånd för
att kunna parkera utefter muren utanför
Ångaren. Ring mig i så fall kvällen före,
så delar jag (Marianne) ut tillstånd vid
ingången till Ångaren.

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.

Två programpunkter återstår under hös-
ten – den 17 november berättar Björn
Öberg om den folkkäre poeten Nils
Ferlin och den 1 december är rubriken
”Jorden runt på 80.000 år”, Bo Hall-
mén berättar och visar bilder.

När det gäller vårens program se under
Jarlabankekalendern, sid 38.

Träffarna sker i samarbete med Vu-
xenskolan.
Ansvarig: Marianne Johansson,
756 28 05

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshin-
drade medlemmar med följeslagare.
Vårens första träff blir tisdagen 14
februari på Brobygården. För under-
hållningen svarar då Eva Blomqvist

(sång och dragspel) och Arne Nyberg
(dragspel).
Övriga träffar är 21 februari och 22 maj
på Ångaren samt 20 mars och 24 april
på Allégården.
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.
Kostnad 60:-/person.

Den närmaste månadsträffen är tisda-
gen den 15 november då Jarlabanke
gästas av Bo Heffler (f.d. universitets-
lektor och leg. psykolog) som talar över
ämnet ”Känsla och tanke i livslång
utveckling”. (Utförligare presentation
på sid. 36.)

Om nya Täby centrum är rubriken på
månadsträffen den 17 januari 2012. Fö-
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TRÄFFAR

Adventskonsert
Bjällerklang och andra traditionella jul-
sånger bjuds det på vid SPF Jarlabankes
adventkonsert söndagen den 11 de-
cember kl. 14.00 på Ångaren, Näsby
park.

Spelar och sjunger gör Eva Blomqvist
(sång & dragspel) och Arne Nyberg
(dragspel) som underhållit täbyseniorer
tidigare i år vid sina uppskattade besök
på Allégården och Ångaren.

Inträde 50:-/person och som inkluderar
kaffe & hembaka
t bröd.

Välkomna!

reläsare är Siran Aleksandrian  från
Täby kommun samt en representant för
Unibail-Rodamco, som har hand om ut-
byggnaden av köpcentrumanläggningen
Täby Centrum, anläggningen av torget
samt några av de nya parkeringsytorna.

Siran Alexandrian kommer att informera
om den del som Täby kommun ansvarar
för d.v.s. själva området utanför köpcen-
tret med vägar, cirkulationer, vatten- och
avloppsarbeten och utredningsprojektet
om ett nytt kommunhus.

På Täby kommuns hemsida presen-
teras centrumprojektet bl.a. så här: ”När
det nya Täby centrumområdet står
klart, runt år 2015, får kommunens in-
vånare tillgång till nya bostadskvar-
ter, nya parkeringsgarage, cykelvä-
gar, ett utbyggt köpcentrum och ett ef-
terlängtat torg. Täby behöver växa och
attrahera fler invånare för att bibe-
hålla en god välfärd för de som bor
här. För att kunna behålla halva Täby
grönt har Täby kommun valt att kon-
centrera utbyggnaden till redan be-
byggda områden, t.ex. Täby centrum-
området.”

Årsmöte är det tisdagen den 14
februari kl. 13.00 i Bibliotekets hörsal,
Täby C. (Se separat kallelse sid. 10.) En-
ligt traditionen bjuder föreningen på kaf-
fe i anslutning till mötet.

Efter årsmötet underhåller konsertpianis-
ten, pianopedagogen och professorn

Irène Mannheimer, som gjorde ett
mycket uppskattat gästspel vid Jarlaban-
kes årsmöte 2009. Irène Mannheimer,
som f.ö. är medlem av SPF Jarlabanke,
debuterade redan som 13-åring med
Haydns pianokonsert i D-dur i Stock-
holms Konserthus och har sedan 1944
konserterat i Sverige och utomlands som
solist och kammarmusiker.

Forts. sid. 10
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Fest med dans Tjugondag Knut

Fred Hot Peppers gjorde ett
uppskattat gästspel hos
jarlabankarna i september –
nu finns chansen att även
dansa till deras musik. Fr.v.
Göran Holmberg – trombon,
Olle Törnqvist – trumpet och
Lennart Hofdell – klarinett.

När: 13 januari 2012
Samling med drink kl 18.00
Vi slutar ca kl. 23.00

Var: Kommunalhuskällaren,
Roslags Näsby

Musik: Fred Hot Peppers

Anmälan till expeditionen  756 38 75 eller Lennart Linse 758 98 80,
ovelennart@bredband.net senast måndag 3 januari 2012.

Pris: 300 kr/person. Betalning senast 3 januari till Jarlabankes plus-
giro 84 85 34-4

Meny:
Rökt lax på kavring med
hjortroncrème fraiche

Wallenbergare med hem
gjord potatismos, ärtor och
lingon

Tårtbuffé med kaffe

Vatten och lättöl ingår
Övriga drycker finns till
självkostnad

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2012 äger rum tisdagen den 14 februari kl. 13.00

Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, plan 3

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse,

resultat- och balansräkning m.m.) kommer att finnas tillgängliga på
kansliet fr.o.m. den 7 februari.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 16  januari.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.

F
oto: K

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

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

Söndag 27 november
Adventsresa till Adelsö

Som brukligt anordnar
Pocketresor för Jarla-
banke en adventsresa, i
år till Adelsö och ett jul-
bord på sjökrogen Ny-
krog till ett pris av 650:-
vid 25 anmälda deltaga-

re, högre kostnad vid färre antal deltagare.

OBS! Svenska Kyrkan har tidigarelagt
reparationer av Munsö kyrka, så vi får
istället för Munsö kyrka besöka den ny-
restaurerade Adelsö kyrka.

Adelsö kyrka uppfördes i slutet av 1100-
talet förmodligen både som församlings-
kyrka och som gårdskyrka till kungsgår-
den. Området nordost om kyrkan är nu-
mera förklarat som Världsarv. Nykrog
vid Träkvista är en gammal sjömanskrog
och är ett arv från 1700-talet.

Buss avgår från Ångaren 08.45, däref-
ter stannar den vid Näsbydal, Grindtorp
södra, Grindtorp norra och vid Grindtorps-
kyrkans parkering. Observera att vi
stannar vid parkeringen vid Grind-
torpskyrkan i stället för busstermina-
len i Täby Centrum. Bussen avgår från
parkeringen kl. 09.00 och går via Ros-
lags Näsby ut till Adelsö kyrka.

Anmälan, som är bindande, sker till Pock-
etresor, info@pocketresor.se eller
544 726 50, senast 10/11. Betalning se-

nast 14/11 till Pocketresors plusgiro
195 85 69-4. Glöm inte att ange namn
och vad betalningen avser.

Måndag 16 januari 2012
- Inkas guld
Kl. 10.45 denna dag har vi bokat en gui-
dad visning av Inkas guld som visas i
bergrummen på Skeppsholmen. Samling
utanför bergrummet kl. 10.30.

Det är 50 år sedan föremål från Inka vi-
sades i Sverige. Vi får på denna utställ-
ning bekanta oss med det fascinerande
Inkariket, en av historiens stora civilisa-
tioner och dess mytiska relation till gul-
det. Inkariket var höjdpunkten på flera
högt utvecklade kulturer i Sydamerika
under ca 3.500 år. Fler än tio civilisatio-
ner hade före Inka avlöst varandra i de
aktuella delarna av Sydamerika. Etnogra-
fiska museet vill nu visa föremål från fle-
ra av dem. Utställningen visar 300 före-
mål - främst i guld, men även textilier,
keramik och mumier. Föremålen är inlå-
nade från ett antal av de viktigaste peru-
anska museerna.

Max antal deltagare är 15 st.
Kostnad: 300:-/person, betalas in i sam-
band med anmälan, till Jarlabankes
plusgirokonto nr 84 85 34-4. Anmälan är
bindande och skall ske senast den 25 no-
vember  till
Monica Forssén, 758 68 22,
monica.forssen@telia.com eller
Monica Rosengren, 768 32 07,
monica.rosengren@transit.se
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RESOR OCH UTFLYKTER

Tisdag 7 februari 2012
– besök på Almgrens sidenväveri
K A Almgrens sidenväveri är det enda
sidenväveriet som finns kvar i norra Eu-
ropa. Det är unikt med sina originalma-
skiner som är 140 år gamla och fortfa-
rande i bruk.  Som museum är detta
Stockholms enda fullt bevarade industri-
minne. Kvarteret Västergötland 6, nu pie-
tetsfullt renoverat, var som ett litet bruks-
samhälle i miniatyr.

Kostnad 200:-/person inkluderar entré
och guidning. Betalas på plats.
Anmälan är bindande och skall ske se-
nast 5 februari till:
Monica Forssén, 758 68 22,
monica.forssen@telia.com eller
Monica Rosengren, 768 32 07,
monica.rosengren@transit.se

Samling: Repslagargatan nr 15 (T-bana
Slussen) kl.12.50
Visningen startar kl.13.00.

Tisdag 10 – onsdag 11 april 2012
2-dagarsresa till Hornborgasjön
för att titta på trandansen
Vi har reserverat ca 15 platser med Ek-
manbuss för att göra en resa till Horn-
borgasjön. Resan startar på morgonen
kl. 06.30 från Täby.

Dag 1 åker vi förbi fågelsjön Kvismaren
för att se solande snokar och titta på tu-
sentals gäss och dricka förmiddagskaf-
fe.  Därefter åker vi ner till Hornborga-

sjöns Naturrum, där vi äter lunch och tit-
tar på tranorna. Vi besöker på nervägen
även  Dahlénmuseet, Varnhems kyrka
samt Birger Jarls grav. Middag och över-
nattning på Billingehus.

Dag 2 tittar vi på orrspel från bussen och
därefter färd till tranorna igen. Vi stan-
nar även vid Falbygdens Ost för en kor-
tare shopping och lunch. Middag på väg-
krog och hemkomst ca kl. 21.00.

Som guide medföljer Henrik Walden-
ström. Mer om denna resa i nästa num-
mer av tidningen.

Kostnad: 2.490:-/person

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.)
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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,
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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 25 januari 2012
Anmälan i förväg till Gunilla Thermae-
nius, 756 03 93.

Inwesi-gruppen
Lokal: Arbetar normalt på Internet.
Inwesi-gruppen (Intressanta WebbSidor)
är en cirkel med f n ca 140 medlemmar i
Jarlabanke. Syftet med cirkeln är att tip-
sa varandra om intressanta webbsidor,
och vi arbetar normalt helt via Internet.
Den 15 november i år kommer vi dock
att för första gången mötas ”fysiskt” vid
en träff på kansliet. Separat kallelse kom-
mer till medlemmarna via e-post.
För information kontakta Stig Nohr-
lander, stig@nohrlander.com

Litteraturcirkel
Den 29:e november kommer vi att dis-
kutera John Steinbecks böcker. I decem-
ber blir det ingen cirkel, men den 24 ja-
nuari startar vi igen och då blir det To-
mas Tranströmer. Det är tradition att vi
börjar med den aktuelle Nobelpristaga-
ren. Under de 11 år som vår litteraturcir-
kel existerat har mer än 100 författare
blivit lästa, men bara fyra poeter (Rune-
berg, Ferlin, Gullberg och Lugn) så det
skall bli roligt att läsa poesi och ägna oss
åt Tranströmer. Övriga datum för våren
är inte klara än. Information om dessa
kommer i nästa nummer av Jarlabanke
och på vår hemsida spfjarlabanke.se

Träffarna sker på Jarlabankes kansli,
Eskadervägen 40, 14.00-16.00.
Nya deltagare är välkomna. För mer info
ring  Ing-Britt Edlund, 768 83 10 eller
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91.

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet,
Eskadervägen 40
Våren 2012 kom-
mer följande träffar
att äga rum måndagar kl. 19.00-20.30

16 januari  Barocken
13 februari
12 mars
16 april

Temat för träffarna februari-april är ännu
inte fastställt utan vi återkommer till det i
nästa nummer av Jarlabanke.
För information kontakta
Ljubinka Selin, 768 66 57 eller
ljubinka.selin@comhem.se
Se hemsida spfjarlabanke.se länken
Musikalisk salong.

Musikcafé
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Under hösten 2011 har träffar ägt rum
den 4 oktober och 8 november, och hös-
tens sista träff blir tisdagen den 13 de-
cember kl. 14 – 15, som vanligt på Jarla-
bankes kansli.

Därefter kommer Musikcafé att upphö-
ra som en separat aktivitet, men Stig
Nohrlander kommer att presentera mu-
sik  i Torsdagsträffarna på Ångaren, Es-
kadervägen 5, Samlingssalen.
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KURSER OCH CIRKLAR
Den första gången under 2012 blir tors-
dagen den 12 april med start kl. 14.00.
Lokalen blir då Ångaren. Musiken kom-
mer att bestå av populärmusik från 1940-
och 50-talen, och den kommer att pre-
senteras av Stig Nohrlander.
För information kontakta Stig Nohrlan-
der, 073-736 54 27 eller
stig@nohrlander.com
Se även vår hemsida spfjarlabanke.se
länken Musikcafé.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Vårens träffar äger rum torsdagarna 26
januari, 16 februari, 15 mars och 12 april
kl. 13.00. Margareta Broberg berättar tea-
terhistoria och bakgrunden till aktuella te-
aterstycken. Margareta ordnar även bil-
jetter 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.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5. Mån-
dagar kl. 13.00. Vårstart 16 januari 2012.
Kontakta Charlotte Norrthon, 756 55 83.

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Ons-
dagar kl. 13.00. Vårstart 11 januari 2012.
Kontakta Magnus Waller, 758 55 83.

Vinprovning II
Vi planerar fortsätta även nästa termin,
våren 2012, med vinprovning i Jarlaban-

kes lokal, Eskadervägen 40, följande da-
gar, start kl. 18.45:

torsdag 19 januari
OBS ONSDAG 8 februari
torsdag 15 mars
torsdag 19 april

Närmare information kommer att med-
delas dem som tidigare deltagit. Kostna-
den är 100:- per gång och person.
Kontakta Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinprovning III
Vinprovargrupp III:s bokade tider för år
2012 är alla tisdagar. Provningen startar
kl. 18:45 i kanslilokalen på Eskadervä-
gen 40.

10 januari
7 februari
6 mars
17 april

Kostnaden är 100:- per gång och person.
Kontaktperson: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 92 05

Både Vinprovning
II och III är för
närvarande fullbo-
kade. Eventuellt
kan en ny grupp på
14 personer star-
tas om intresse
finns. Anmäl er på
en väntelista genom
att kontakta Kerstin Persson, 756 60 76
eller kerstinpers@telia.com
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Upplev det nordiska ljuset i

Skagen
3 - 6 maj 2012

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 Tilsandede Kirke. Pris: 5650 kr
För medlem i SPF Jarlabanke 5150 kr

Ordförande .... forts. från sid. 4
Till boken ”När horisonten flyttar sig –
att bli gammal i en ny tid” har hon gjort
en studiehandledning/ samtalsguide för dem
som vill studera hennes bok närmare.
www.bodiljonsson.se/pdf/Studiehand-
ledning.pdf

Är detta något för oss? Ska vi starta en
studiecirkel om ”Hur det är att bli gam-
mal i en ny tid”? Jag har läst Bodil Jöns-
sons blogg och det skulle vara intressant
att diskutera med andra Jarlabankare hur
ni ser på saken, vilka era erfarenheter är
och hur ni tacklar vardagen etc. Om ni
är intresserade av att delta i en sådan
studiecirkel hör av er till mig.

Kan du tänka dig att sätta av ett par tim-
mar i veckan för att hjälpa barn och ung-
domar som vill ha lite extra stöd och hjälp
med läxläsning?

Läxläsningen sker en gång i veckan ef-
ter ordinarie skoltid (kl. 14 – 16) och det
är frivilliga som genom Röda Korset i
Täby hjälper barnen med läxorna. F.n.
finns läxhjälpen vid Näsbyparksskolan,
Ellagårdsskolan och Viggbyholmsskolan,
men Drakskeppsskolan, Rösjöskolan och
Löttingelundsskolan är också intressera-
de, så flera frivilliga behövs.

Kontakta Barbro Norberg, 768 37 27 el-
ler Eva Brolén, 511 775 52, om du är in-
tresserad.

En intervju om hur det är att vara ”läx-
hjälpare” kommer i nästa nummer av
Jarlabanke.

del i dubbelr, enkelrumstillägg 1250 kr

TipsTipsTipsTipsTips
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Med jarlabankare i
Marabouparken
Det var en lisa för en törstig själ att en
dag i augusti få kliva in genom grindarna
till Marabouparken i Sundbyberg, en oas
fjärran från tvärbanebyggen och bilav-
gaser. Marabou, som grundades i Sund-
byberg 1916, hade en framsynt ledning
som ansåg att det var bra för arbetarna
på fabriken att ha nära tillgång till re-
kreation och man bestämde därför att an-
lägga en park i anslutning till fabriken.
Marabous grundare Henning Throne-
Holst var övertygad om att god konst och
vacker miljö ökade personalens välbefin-
nande och prestationsförmåga och under
åren har det byggts upp en fin skulptur-
samling i parken där både svenska och
utländska konstnärer finns representera-
de. Sedan 2006 ägs parken av Sundby-
bergs stad och stadens avsikt är att ska-
pa ett regionalt konst- och kulturcentrum.
En underjordisk konsthall har byggts.

Vår guide
Susanne
Vollmer
presenterar
oss för Bror
Hjorts
vackra
flicka
”Margit”.

Rune Holmberg, Monica Nilsson,
Gunilla Hedbring, Ingegerd Isacs-
son och Sigrid Ripe lyssnar till
guidens berättelser om konstverken.

Gunilla Hed-
bring och
Lennart Lundh
studerar Gustav
Vigelands
”Lekande
björnar”.

Text och foto: Bodil Svensson

Räkor intill Näsbyviken
Höstsäsongen 2011 inleddes i Näsbyvi-
kens Båtsällskaps lokal med räkor och
vin med mera. Alltså öl och snaps, diver-
se sång och ett väldigt sorl. En del av oss
påmindes om Sorlet, en uppskattad sång-
grupp inom Jarlabanke. Dessutom, väl-
digt gott, avslutades med ost och druvor,
kaffe, äppelkaka och godis.

Marshallerna lyste, rönnbärskvistarna
och den röda hagtornen glänste, det dof-

HÄNT SEN SIST
– ett axpock från höstmånaderna

Forts. sid. 20
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tade från nyrostat bröd och stora fat med
räkor skickades runt borden så att alla
kunde ta sig en eller annan grabbnäve.
Festkommittén med bl.a. Inge-Maren
Behrendt, Lennart Linse, Ulla Linse,
Ingegerd Isacsson och Barbro Landin såg
till att alla hade räkor på faten och dricka
i glasen.

Inge-Maren Behrendt bevakade
räkfrossan

Anita Tiger på
gitarr lotsade oss
genom kvällens
sånghäfte. I
förgrunden Karl-
Erik Danielsson

… och Erik Persson tog sig ton.

Text och foto: Per Nisses
och Bodil Svensson

Båttur i
Kungliga nationalstadsparken
SPF Jarlabanke och Tibble seniorerna
ordnade i september  tillsammans en båt-
tur genom Kungliga nationalstadsparken
från Nybroviken till Ulriksdals slottspark.
65 medlemmar trotsade regnvädret och
mötte upp vid kajplats 12 vid Nybroviken
klockan 10.

Mait och
Gösta
Brodd.

Sikten för Margareta och Jan Wiik
var delvis skymd av regndroppar.

Färden gick ut på Saltsjön och båten,
m/s Delfin X, rundade Södra Djurgården,
fortsatte ut på Lilla Värtan, under Li-
dingöbron,  längs Norra Djurgården, un-
der Stocksundsbron och in i Edsviken.
Efter ca en timmes båttur anlände vi till
värdhusbryggan i Ulriksdal vid Edsviken
för en promenad i slottsparken.

Och efter båttur och vandring blev det
lunch för seniorerna på Djursholms värds-
hus med vacker utsikt över Edsviken.
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Månadsträff
Vid septembers månadsträff svängde det
rejält i bibliotekets hörsal Täby C när Fred
Hot Peppers bjöd på en timmes medryck-
ande gladjazz. 8-mannabandet beståen-
de av idel ärrade, tvärrandigt kostyme-
rade gentlemän spelade upp och sjöng
välkända jazzklassiker och ”uppjazzade
gamla godingar”, vilket fick ett 40-tal
åhörare att med drömska ögon taktfast
gunga med i musiken, Basin Street blues,
Muskrat Ramble, Careless Love och
många andra evergreens. Detta ackom-
panjerat med lite musikhistoria och upp-
skattade ”gags” mellan medlemmarna.

Mera av bandet blir det f.ö. den 13 janu-
ari 2012 då Jarlabanke ordnar Tjugon-
dag Knut-fest och Fred Hot Peppers spe-
lar upp till dans. Det får ni inte missa!
(Se inbjudan på sid 10.)

Stavvandring i Näsbypark

Ulrika Svensson lyssnar intresserat
till Monica Rosengrens instruktioner
i stavgångsteknik.

Paraplyerna kom väl till pass. I
spetsen för gruppen nationalstad-
guiden Henrik Waldenström.

Fr.v. Ulf Ekberg - gitarr, P-A Egnell
– trummor och Boa Carlman – banjo.

Text och foto: Kerstin Persson

Forts. sid. 22

Så bär det av med stora steg, Ulrika
Svensson, Ilse Letsch och Per Nisses.
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Vinfest på Ångaren
Fint dukade bord med sex glas med olika
rödviner, bröd, vatten och lite olika små-
plock mötte oss i Ångarens hörsal denna
onsdagskväll i oktober. Runt 30 jarlabank-
are hade mött upp för att under Lars-
Ove Pehrssons ledning få lära oss en del
om röda viner – om utseende, doft, arom
och bouquet. Tre viner presenterades av
Lars-Ove som typiska viner för landet
de kommer från (Frankrike, Rhonedalen,
Australien och Frankrike, Bordeaux) och
tre viner var endruveviner (cabernet sau-
vignon från Sydafrika, zinfandel från Ka-
lifornien och petit verdot också från Syd-
afrika).

Anna Björk-
lund försöker
känna vad det
är för doft på
vinet.

Lennart
Öhman stude-
rar vinets
färg.

Alla sniffade och smakade och försökte
komma underfund med dofter och sma-
ker och vilken druva det möjligen kunde
vara. Var vinet kryddigt och mustigt, fruk-
tigt och smakrikt eller stramt och nyan-
serat?

Caroline
Reichenberg
gör en note-
ring.

Helt lätt är det inte att lära sig och nog
krävs det mer än ett möte för att ta till
sig kunskap. En del jarlabankare fördju-
par sig redan i vinkunskap genom att del-
taga i vinprovning II eller III i Jarlaban-
kes regi. Dessa kurser är f.n. fullteckna-
de, men om det finns intresse kan en ny
grupp på 14 personer startas. Anmäl er
på väntelista till Kerstin Persson,
756 6076 eller kerstinpers@telia.com.

Text och foto: Bodil Svensson

Fler bilder från olika evenemang hittar
ni på spfjarlabanke.se. Gå till vänster-
spalten och klicka på pilen vid Bilder.
Välj sedan evenemang från ”rullgar-
dinsmenyn” som då visas.
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På promenad längs Djursholmslinjen

Under ledning och guidning av Gunnar Marcateus gjorde 13 medlemmar
denna 7 km långa vandring från Djursholms Ösby till Svalnäs längs den ned-
lagda banan genom Djursholm onsdagen den 28 september.

HÄNT SEN SIST

Vi samlades vid Östra Station
och fick där en inledande be-
skrivning av järnvägarna norrut
mot Roslagen: Stockholm-Ros-
lagens Järnvägars AB bedrev
mest lasttrafik från Norrtälje i
norr in till Stockholm med ång-
lok. Spårvidden är vad som
kallas smalspår på 891 mm mot
de stora rikstäckande linjer-
na som har 1435 mm.

Djursholmsbanan bildades re-
dan 1890 av framsynta  mark-
exploatörer för att enkelt ord-
na transporterna till de blivan-

sin tid med ställverk och bortåt 30 an-
ställda. Stationen kunde förmedla tågbil-
jetter till hela Europa den tid SJ stod för
trafiken. Det var också hit man kunde
åka från de olika stationerna: Bragevä-
gen, Sveavägen, Restauranten (numera
Djursholms Torg), Germania och Fram-
näsviken. Linjen förlängdes 1895 till Ed-
davägen och 1912 till Svalnäs. Fram till
1895 och elektrifieringen fick man byta
tåg till Roslagsbanan för vidare resa mot
Stockholm.

På väg. Avstigning vid Djursholms Ösby,
förr en betydande järnvägsknut.

de villaområdena och var den första
som byggdes med inriktning på i hu-
vudsak persontransport.

Djursholmsbanan elektrifierades
1895 och från och med nu kunde Djurs-
holmsborna åka tåg hela vägen in till
Engelbrektsplan. För att försörja ba-
nan med ström hade man byggt ett el-
verk i Stocksunds Hamn, dit kol kun-
de fraktas båtledes.

Efter en kort resa med tåget mot Näsby
Park steg vi av vid Djursholms Ösby.
Detta var en betydande järnvägsknut på Forts. sid. 24
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Vi vandrade på den bevarade ban-
vallen längs den spikraka delen av
Valevägen och passerade sen det
gamla stationshuset vid Sveavägen,
som finns kvar i ganska förändrat
skick och nu är Montessoriskola.

Vid Framnäsviken gjorde vi en av-
stickare ner till vattnet för en paus.

Den första delen av banan följer en
ganska flack och jämn terräng. Men
efter ”Restauranten” blir det varie-
rande nivå och banan gick på upp-
fyllda banvallar eller genom berg-

läggs Djursholmsgrenen ner 1976.
Landstinget beslutar om att hela Roslags-
banan skall läggas ner 1979.

Protesterna mot nedläggningen är kraf-
tiga i Täby och Vallentuna. Föreningen
Rädda Roslagsbanan bildas 1971. I Täby
och Vallentuna genomförs folkomröstning
om nedläggningen. Valdeltagandet var
90% och i Täby ville 74% och i Vallentu-
na 90% ha kvar Roslagsbanan. Roslags-
banan blev kvar!

Trötta, men på ett intressant och livfullt
sätt informerade om den gamla bande-
lens öde, skildes gruppen vid Lahälls håll-
plats på den ännu trafikerade Näsby-
parksgrenen av Roslagsbanan.

Text: Lennart Linse
Foto: Kerstin Persson

Marianne Hammarén, Brita Kihlander
och Astor Baldesten lyssnar bekymrade
till planerna om Roslagsbanans ned-
läggning.

Hänt sen .... forts. från sid. 23

skärningar. Dessa arbeten var ju utförda
så tidigt att varken automatborrar eller
säkra sprängmetoder fanns.

Många gånger har den nuvarande Ros-
lagsbanan hotats av nedläggning. Delen
Östra Station – Engelbrektsplan lades ner
1960. Första ”avkortningen” skedde re-
dan 1934 då delen mellan Svalnäs och
Eddavägen togs ur drift.

Förstatligande föreslogs redan 1939 för
alla privatbanor, men här blev det aktu-
ellt först 1951 då SJ köpte och lade Ros-
lagsbanan i eget bolag. Detta gällde fram
till 1959 då banan ingick i SJ som egen
driftavdelning för att 1964 bli en del av
Östra Svealandsdistriktet. Det är nu som
nedläggningshotet blir akut.

1966 tar landstinget över som huvudman
för trafiken och nedläggningen skjuts på
framtiden. Men inte länge. 1971 kommer
ett nytt nedläggningshot. Som första del
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Bevingat
Dank – Slå dank, lata sig, driva omkring. ”Dank” kommer från det gamla verbet
”danka”, vars ursprungliga betydelse var ”dingla”, ”hänga” och ”slänga”. Ur denna
betydelse utvecklades sedan ”gå och slänga med armar och ben”, dvs vara
sysslolös. Från Marianne Johansson

Källa Bevingat, Albert Bonniers förlag
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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

Från början ägnade sig Karin åt bildväv,
gick vidare till akvarellmålning, grafik och
datagrafik. Hela tiden samlar Karin som
en ekorre material av olika slag till sina
verk – antingen för att tolka dem eller
för att integrera dem i sina objekt. Man
vet aldrig när en fossil eller en handfull
tagel kan komma till användning… I ett
av utställningens rum var till exempel alla
bilder inspirerade av intryck och samlan-
de från 30 års vandringar utmed Fårös
stränder.

Karin menar att man inte ska vara rädd
för att följa sin lust – själv kunde hon inte
låta bli att göra det. Oförskräckt har hon
också tagit itu med att lära sig olika ut-

trycksformer. När det gäller datorgrafi-
ken t.ex. startade hon med att för ett antal
år sedan hos KomVux lära sig hur ett
tangentbord fungerar – för två år sedan
avslutade hon en bildbehandlingsutbild-
ning med högskolepoäng.

Karin är med i föreningen Täby konst-
närer och blev för 10 år sedan även med-
lem i KRO (Konstnärernas Riksorgani-
sation). Hon är bosatt i Näsbypark och
öppnar då och då sin ateljé för konstför-
eningar och sällskap som vill se mer av
hennes konst och veta mer om hur hon
arbetar.

Karin Walde .... forts. från sid. 5

Vill du veta mer om Karin Waldes
konst – gå in på hennes hemsida
www.walde.se
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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).

Gymnastik
Gymnastiken fortsätter som vanligt på
Servicehuset Ångaren varje torsdags-
morgon kl. 8.30. Under hösten har det
inte funnits några lediga platser, varför
det är lämpligt att kontakta mig (Marian-
ne) när vårterminen börjat (torsdag 12
januari 2012) då läget kan vara annor-
lunda. Marianne Johansson, 756 28 05.

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-
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, 0708-74 75 10 eller
torbjorn.huss@telia.com

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

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 9 januari
Ring Toto Granath, 756 42 97

Squaredansarna
Nästa ”pröva på” kommer på Kvarn-
torpsgården den 11 januari 2012
kl. 12-14. Vid detta tillfälle bjuds på
kaffe och våfflor. Besök gärna Näsby
Parks Squaredansklubbs hemsida,
www.nasbysquare.se för mer informa-
tion. Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

Vandra med
eller utan stavar i Näsbypark

I samarbete med Tibbleseniorerna anord-
nar vi stavgång fredagar udda veckor
under våren 2012. Vi samlas kl. 10.00 i
Näsbyparks centrum utanför apoteket för
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att tillsammans göra en kortare prome-
nad med eller utan stavar.
Start: Fredagen den 20 januari 2012
För mer information kontakta
Monica Rosengren, 768 32 07,
monica.rosengren@transit.se eller
Birgitta Danielsson, 758 78 48,
birgitta.l.danielsson@telia.com

Vandringar

I samarbete med TibbleSeniorerna har vi
möjlighet till:
Långa vandringar (10-12 km)
Samling måndagar kl. 09.15 i Täby Cen-
trum vid rulltrappan nedre plan mot

Storstugan. Ta med matsäck, sittunder-
lag och bussbiljett.
Vårterminen startar måndagen den 16
januari.
Information: Ivor Nordström, 768 31 15

Korta vandringar (6-8 km)
Samling måndagar kl. 09.30 i Täby Cen-
trum vid rulltrappan nedre plan mot Stor-
stugan. Ta med matsäck, sittunderlag och
bussbiljett.
För information om vårens program tag
kontakt med Laila Larsson, 768 36 18.
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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.se/taby> 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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Alzheimerdiagnos kan nu ställas allt tidigare
är rekommendationer, inte bindande reg-
ler. Bland annat poängteras betydelsen
av personalutbildning, främst för vårdbi-
träden och undersköterskor. Undervis-
ningen bör kombineras med praktisk trä-
ning och handledning och bedrivas på lång
sikt. Det rekommenderas att ett demens-
boende bör vara småskaligt (6-13perso-
ner) och vara specifikt utformat för per-
soner med demenssjukdom.

Socialstyrelsen vill veta vad
allmänheten tycker om
bemanningen i demensvården.

En nyhet publicerades på Socialstyrelsens
hemsida i mitten av september i år. Myn-
digheten har tagit till sig kritiken från
massmedia att det inte finns regler för
hur stor personaltäthet det ska vara i de-
mensvården.  Men nu är bindande reg-
ler på väg. De kommer att fokusera på
kommunens ansvar och kvalitet i omvård-
nadsboenden. Det finns en enkät på So-
cialstyrelsens hemsida där anhöriga och
personal själva kan beskriva hur de upp-
fattar bemanningen i olika situationer.
Vid frågor om enkäten ring Socialstyrelsen
telefon 075-247 3000.

Källa: Socialstyrelsen,
www.socialstyrelsen.se

Gudrun Wijk

Det har hittills varit svårt att ställa diag-
nosen Alzheimers sjukdom, men idag kan
man ställa en diagnos cirka 10 år tidigare
än för bara några år sedan. Demensut-
redningar görs i första hand på minnes-
mottagningar. Om den basala utredning-
en, med bland annat minnestester och
blodprover, inte gett tillräckligt med in-
formation för att fastställa en diagnos görs
en utvidgad demensutredning och då kan
till exempel ett prov från ryggmärgsväts-
kan vara ett viktigt verktyg. Det är an-
geläget att ställa diagnos tidigt för att
kunna sätta in en medicinsk behandling.
Även om det idag inte finns något läke-
medel som botar sjukdomen, finns det
mediciner som bidrar till att uppehålla den
dementa personens intellektuella och
funktionella förmåga.

Källa: professor Bengt Winblad

Stora olikheter på vård och
omsorg vid demenssjukdom

Med hjälp av olika vård- och omsorgsin-
satser går det att förbättra vardagen och
livskvaliteten för de sjuka och deras när-
stående. Idag finns stora skillnader mel-
lan olika demensboenden. För att åstad-
komma en mer likvärdig vård och om-
sorg av hög kvalitet över hela landet har
Socialstyrelsen nyligen publicerat ”Na-
tionella riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom 2010”. Riktlinjer
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Gudrun Wijk

Alkohol används allt högre upp i åldrarna
Nya levnadsvanor, en bättre ekono-
mi och ett förändrat dryckesmönster
innebär att risken för alkoholpro-
blem hos äldre har ökat och alkohol-
problem hos äldre förefaller ännu
mer skambelagda än bland yngre och
medelålders. Kvinnorna är en ny
grupp alkoholkonsumenter om man
jämför med hur det såg ut förr.

Att dricka alkohol är för många en del
av det goda åldrandet och de positiva för-
väntningarna på alkoholens verkningar är
lika stora för pensionärer som hos yngre
och medelålders. Små mängder alkohol
hos äldre personer har också i flera un-
dersökningar haft positiva effekter, som
ett lägre antal hjärtinfarkter och även
mindre risk för stroke och åldersdiabe-
tes. Enligt Mats Berglund, professor
emeritus vid Lunds universitet, ökar där-
emot även andra sjukdomar vid små
mängder alkohol till exempel skrump-
lever och bröstcancer.

Med stigande ålder får man en ökad
känslighet för alkohol och tål den allt säm-
re. Samma mängd alkohol som man kun-
de dricka i yngre dagar leder nu till högre
alkoholnivåer i blodet.  Skälet är att krop-
pen förändras med stigande ålder. Andel
vatten i kroppen minskar vilket leder till
att alkoholen som dricks späds ut i min-
dre mängd vätska. Dessutom tar det läng-
re tid för kroppen att bryta ner alkoho-

len, något som bland annat orsakar en
större påverkan på hjärnan.

Den viktigaste riskfaktorn för alkoholpro-
blem bland äldre människor är svåra för-
ändringar i livssituationen, särskilt förlus-
ten av en partner. Sorgen efter en livs-
kamrat är omvittnat svår att hantera.
Många änkor och änkemän reser sig ald-
rig, vill inte fortsätta leva.  Utlämnad åt
sig själv och ensamheten är det nära till
hand att man ändrar gamla goda vanor.
En undersökning av änkor visade att så-
väl gamla som unga änkor ändrade såväl
dryckes- som läkemedelsvanor efter
makens död. Var tredje änka i studien
använde alkohol för att dämpa sorgen och
var femte änka tog även lugnande och
sömngivande läkemedel.

Pensionärslivet kan i sig också innebära
risker för att öka sin alkoholkonsumtion.
Rutinerna från arbetslivet försvinner och
vardagen kan präglas av ensamhet och
tristess. Männens snittkonsumtion av al-
kohol går upp när de pensioneras, kvin-
nornas när de blir ensamma. Andelen hög-
konsumenter bland kvinnor mellan 65 och
74 år tredubblades mellan åren 1997 och
2005.  Det här är riskgrupper ingen har
känt till och ingen har frågat efter.

En del sociala aktiviteter kan bidra till en
ökad alkoholkonsumtion exempelvis um-
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Matprojekt inom äldreenheten
Täby kommun och landstinget ska sam-
verka i ett matprojekt, som finansieras
genom stimulansmedel. Syftet är att iden-
tifiera och förebygga undernäring för äld-
re. Undernäring är ett vanligt problem
bland äldre vilket kan leda till medicinska
komplikationer  exempelvis fall- och
tryckskador. Undernäring är lättare att
förebygga än att behandla.

Projektledare är Karolina Snellström. Del-
tagare i projektet är ensamboende perso-
ner äldre än 70 år, som bor i ordinärt  boen-
de  och söker hjälpinsats hos kommunen.

Biståndshandläggarna har fått utbildning
för att kunna fånga upp personer med
ökad risk för undernäring.

Handläggaren rapporterar sedan vid be-
hov till en samordnande distrikssköterska
som kallar personen till ett läkarbesök och
eventuellt också till en dietist.

Hur valfri är hemtjänsten egentligen?
På  Täby kommuns hemsida är det svårt
att hitta någon upplysning om de 25 olika
utförarnas förtjänster och brister. För att
kunna göra ett medvetet val måste man
ha kunskap om vilka för- och nackdelar
ett val innebär, annars ingen verklig fri-
het. Vad ger Täby kommun för råd till
den person som fått beviljad hemtjänst,
råd som kan underlätta hans/hennes val?

Svar: Man får höra  med vänner och be-
kanta som kanske har erfarenhet från nå-
got företag. Det går bra att byta om man
inte är nöjd. Kommunen får inte rekom-
mendera ett visst företag men har en
ickevalslista. Det finns nu också en länk
till äldreguiden, Socialstyrelsen på Täbys
hemsida, där olika företag har poängsatts.
(Se högerspalt på www.taby.se/sv/Om-
sorg-och-socialhjalp/Aldreomsorg/Boen-
de/Aktiviteter-och-traffpunkter/)

Kommunala pensionärsrådets möte
14 september 2011

gänge med vänner som är positiva till alko-
hol. En rapport av Mats Berglund visar,
kanske något oväntat, att personer med
högre utbildning löper större risk än andra
måhända beroende på en alkoholpositiv
livsstil. En god ekonomi och användning
av alkohol som ett verktyg för att slappna
av kan också bidra till en ökad konsumtion.

Riskkonsumtion av alkohol definieras
som mer än 9 ”standardglas” alkohol per
vecka för kvinnor och 14 standardglas
per vecka för män. Ett standardglas inne-

håller 12 gram alkohol och motsvarar ett
glas vin (15 cl), ett glas starksprit (4 cl)
eller en flaska mellanöl (33 cl).

Prognosen för dem som fått alkoholpro-
blem sent i livet är god – om man söker
hjälp.  Metoderna som används ger fak-
tiskt bättre behandlingsresultat för äldre
än för yngre personer.

Forts. sid. 34

Källa:  Tidskriften Äldre i centrum,
nummer 3/2011, Tema: Äldres
alkoholkonsumtion
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Hur är utfallet efter Socialstyrelsens
tillsyn av Lyktan och Tibblehemmet?

Svar: Kommunen följer alltid upp och ser
till att brister åtgärdas. Det är alltid svårt
att göra om ett gammalt sjukhus till ett
sjukhem, det gäller hissar osv. Tibblehem-
met har nu en kod på hissarna och en
förlängning av deras stängningstid.

Information från socialnämnden
• Kommunen jobbar mycket med

boendefrågor för äldre och ska tidiga-
relägga ytterligare 200 platser till 2017.

• Kommunen har fått stimulansmedel

från staten att delta i ett projekt, Alert,
som är ett kvalitetsregister för att risk-
bedöma fall, trycksår och undernäring.

• Ytterligare ett Seniorcenter, förutom
det i Tibblehemmet, planeras. Flest
gamla bor i Ensta, Ella, Ellagård och
Gribbylund. Verksamheten är budge-
terad men det är svårt att hitta lokaler.

• Äldreombudsman Jenny Lundberg –
Lydka slutar sin tjänst 31/10 -11.

• Det behövs fler representanter till
”Passion för livet” där man pratar om
att ta ansvar för sitt eget liv. Anmälan
till Anne Morgan på Seniorcenter.

KPR .... forts. från sid. 33

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

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
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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



36

Bodil Svensson

Från spädbarnsår till de
äldres visdom
- Bo Heffler föreläser

tonårstid till begynnande vuxenhet. En
undersökning bland en grupp yngre med-
borgare visade att en stor procent av dem
inte uppfattade sig som vuxna trots att
de var mellan 20 – 30 år. Den situation
de befann sig i - med samhällets krav på
utbildning, ingen egen ekonomi utan ett
liv baserat på lån och en studentbostad som
tillfälligt hem - gjorde att de inte tyckte sig
kunna beskriva sig själva som vuxna.

Bo Heffler kommer också att uppehålla
sig vid de år då människan benämns som
äldre, om de äldres visdom, om lycka och
om tänkandets utveckling, om personlig-
hetsutveckling och självkänsla, om själv-
bilden och om meningen med livet.

Förmodligen kommer han också att av-
sluta sin föreläsning med en dikt av ny-
blivne nobelpristagaren Tomas Tranströ-
mer, en favoritpoet.

Bo Heffler gästar jarlabankarna tisda-
gen den 15 november kl. 13.00 i Biblio-
tekets hörsal, Täby centrum. Bo Heffler,
fil.dr och leg. psykolog,  har under många
år undervisat i utvecklingspsykologi vid
Stockholms universitet. Utvecklingspsy-
kologi är vetenskapen om människans
kognitiva och sociala utveckling. Rubri-
ken på hans föreläsning är ”Känsla och
tanke i livslång utveckling”.

Bo Heffler gör avstamp i vad som hän-
der med det lilla barnet under spädbarns-
åren, hur det då sker en väldigt tidig ut-
veckling, hur babyn kan fånga in ett ut-
tryck eller en känsla i den nära omgiv-
ningen och imitera detta. Barnet har en
talang att utan språk registrera och få en
uppfattning, en begynnande förmåga att
förstå en intention.

I småbarnsåldern är också anknytnings-
teorin aktuell, en teori som handlar om
betydelsen av nära känslomässiga rela-
tioner och samspel mellan små barn och
föräldrar. Blir barnet sett och bekräftat
känner det sig tryggt medan en desorga-
niserad anknytning kan skapa panik och
utagerande barn.

Utifrån småbarnsåren kommer Bo Heff-
ler vidare in på hur ungdomarna går från
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04negävredaksE kisumaditledeM:gnolasksilakisuM

gadsiT
00.31.lk11/51

lasröhsteketoilbiB
murtneCybäT

,"gnilkcevtugnålsvilieknathcoalsnäK".ffärtsdanåM
)63.dises(resäleröf,golokysp.gel,relffeHoB

gadsroT
00.41.lk11/71

neragnÅ
5negävredaksE .nilreFsliNmorattärebgrebÖnröjB

gadnöS
54.80.lk11/72 ösledA )21.dises(aserstnevdA

gadsroT
00.41.lk21/1

neragnÅ
5negävredaksE

hcorattärebnémllaHoB-rå000.08åptnurnedroJ
.redlibrasiv

gadnöS
00.41.lk21/11

neragnÅ
5negävredaksE )9.dises(tresnokstnevdA

gadsiT
00.41.lk21/31

teilsnaK
04negävredaksE éfackisuM

gadsroT
00.41.lk1/21

neragnÅ
5negävredaksE

ssorellåhrednunossflodAttirbnuG="naturpskisuM"
.kisumhcognåsllademretå

gaderF
00.81.lk1/31

-suhlanummoK
sgalsoR,neralläk

ybsäN
.)01.dises(sreppePtoHderFllitsnaddemtseF

gadnåM
54.01.lk1/61 nemlohsppekS )21.dises(dlugsaknI

gadsiT
00.31.lk1/71

stekeketoilbiB
CybäT,lasröh )8.dises(murtneCybäTaynmO:ffärtsdanåM

gadsroT
00.41.lk1/62

neragnÅ
5negävredaksE

edrahdav,ronurhcoreksurte,anacsoT"
hcoredlibrasivgreböjSattigriB"?tmasnemeg

.rattäreb
."negnirnareteV"moraremrofnihtorkEorbraB

gadsiT
05.21.lk2/7 51natagragalspeR )31.dises(irevävnedissnergmlA

gadsroT
00.41.lk2/9

neragnÅ
5negävredaksE

moraremrofnineruojtsiruJnårfdnulggäHnaitsirhC
."nettärstnematsethco-svrA"

gadsiT
00.31.lk2/41

steketoilbiB
CybäT,lasröh

valepstsäG.)01.diseslellakes(etömsrÅ
.remiehnnaMenèrInetsinaiptresnok

gadsroT
00.41.lk2/32

neragnÅ
5negävredaksE

rågteviL":redlibrasivhcorattärebresiaKkirE-naJ
."släråpmos

gadsroT
00.41.lk3/8

neragnÅ
5negävredaksE

rasivhcolemaRlevoPmorattärebnilemreWnafetS
.lliträdredlib

gadsroT
00.41.lk3/22

neragnÅ
5negävredaksE

ayN":moraresåknossnevSevO
."negninttäsrevölebib

gadsno/gadsiT
03.60.lk4/11-01 ybäT )31.dises(nöjsagrobnroHllitasersragad-2

JARLABANKEKALENDERN
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Sabis butik i Näsby Park hittar du här
Öppet: 

MANUELL 
KÖTTDISK

Öppet: 9 – 20 ALLA DAGAR

MANUELL 
FISKDISKVälkommen in!

Matkassen 
2 middagar för 4 personer 

289 kronor


