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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

Kära Jarlabankare!

När ni läser detta är det redan septem-
ber och vi kan bara konstatera att som-
maren 2012 redan är förbi. Det har varit
en fin sommar för oss i Täby och även
för mördarsniglar och myror som hela
sommaren har kalasat i vår trädgård.  Nu
ser vi fram emot en varm brittsommar,
vackra höstfärger och rikligt med svamp.

Programkommittén började redan i maj
att planera höstens program och som ni
ser i Jarlabankekalendern har den inte le-
gat på latsidan. En del nyheter kan vi bjuda
på. Både spansk och engelsk konversa-
tionskurs finns nu med på utbudet. Ing-
Marie Lund, en nyinflyttad medlem, star-
tar kurserna den 25 september. Hon har
undervisat i engelska, spanska och fran-
ska på en högstadieskola i Göteborg och
tycker det ska bli roligt att undervisa  igen
och träffa nya vänner i sin egen ålder.
För schackintresserade börjar Gunnar
Zettersten en fortsättningskurs redan den
11 september.

För första gången ordnar vi modevisning
på Ångaren i samarbete med Sveriges
Seniorshop och med Jarlabankes egna
mannekänger. Efter visningen kan man
inhandla kläder ur deras höst & vinter-
kollektion. Nytt är också Pubafton med
jazz på kansliet med Arne Forssén som

förutom att han är en god vinkännare
även kan en hel del om jazz.

Kampanjen »SPF slår ett slag för det fris-
ka« är en del av SPF:s arbete med Euro-
paåret för aktivt åldrande och solidaritet
mellan generationerna 2012.

.

EU-kommissionen beskriver sitt initiativ
såhär. ”Livet slutar inte vid 60 – och
samhället värdesätter i allt högre
grad det som de äldre kan bidra med.
Aktivt åldrande handlar om just det-
ta: att få ut mer och inte mindre av
livet när du blir äldre – på jobbet, i
hemmet och i samhället”.

SPF lyfter fram ”Det goda åldrandets
fyra hörnpelare”.

1. Fysisk aktivitet
2. Bra matvanor
3. Social gemenskap
4. Meningsfull sysselsättning

Våra aktiviteter innefattas i dessa hörn-
pelare. Vi bjuder på stavgång, vandring-
ar, dans etc, en studiecirkel om Low Carb
High Fat (LCHF), litteratur, teater, träf-
far med intressanta föreläsare, fester  etc.
Meningsfull sysselsättning kan vi erbjuda
genom engagemang i SPF Jarlabanke.
Du behövs! Vi behöver hjälpredor vid
våra träffar, några som tar ansvar, pla-
nerar och genomför aktiviteterna av oli-
ka slag. Hör gärna av dig till oss om du
tycker något skulle passa dig eller om du
har egna idéer.
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Text: Bodil Svensson

Gladare och starkare seniorer
– effekt av Seniorcenters hälsoprojekt

Under hösten 2011 och våren 2012 har Täby
seniorcenter i samarbete med Gymnastik-
och idrottshögskolan (GIH) genomfört två
olika hälsoprojekt som båda uppvisat ett an-
tal positiva effekter.

I det första projektet hösten 2011 deltog
12 personer – nio kvinnor och tre män -
som före testet ägnat sig åt viss vardags-
motion - promenader och/eller gympa –
med skiftande aktivitet. Hypertoni (högt
blodtryck), ryggbesvär och övervikt lik-
som artros, astma, diabetes typ-II och an-
gina pectoris (kärlkramp) var sjukdomar
som förekom bland deltagarna, som hade
en genomsnittsålder på 71,9 år.

Det andra hälsoprojektet som genomfördes
under den gångna våren omfattade 13 senio-
rer med en medelålder på 77 år – elva kvinnor
och två män - från Täby kommun. Deras häl-
sostatus var ungefär lika med den tidigare
gruppens. Upplägget för båda projekten om-
fattade två förtester, en träningsperiod på åtta
veckor och ett eftertest.

Under träningsperioden ägnade man sig i det
första projektet åt två ledarledda tränings-
pass i veckan – ett som huvudsakligen var
ett styrke- och balanspass – samt ett stav-
gångspass. Båda passen var vardera 60 mi-
nuter. Det andra projektets träningsperiod
omfattade två träningspass i veckan á 105
minuter. De redskap som deltagarna använt
har varit stolar, mattor, balansplattor/kuddar,
balansbollar (pilatesbollar) och gummiband
med varierande motstånd.

Syftet med projekten har varit flerdelat. Ett
har varit att ”planera, genomföra, och leda
hälsotester och fysisk aktivitet, samt att ut-
värdera effekterna av träningsperioden, sett
till mätbara fysiologiska hälsovariabler,
såsom styrka, balans och kondition, men
även beträffande deltagarnas mentala häl-
sa och upplevda livskvalitet och livsstil.
Syftet har därmed också varit att bidra till
att förbättra samtliga deltagares fysiska och
psykiska välbefinnande, men även att öka
deras kunskap om kost, hälsofrämjande fy-
sisk aktivitet och kroppskännedom, samt
försöka få dem motiverade att i fortsättning-
en vilja bibehålla en regelbunden aktivi-
tetsgrad.

Båda projekten har efteråt kunna visa att del-
tagarna åtskilligt förbättrat sin fysiska kon-
dition, men också att deras psykiska hälsa
påverkats positivt.

Fysiska förbättringar
I det första projektet visade t.ex. alla en vä-
sentlig förbättring i ryggmuskelstyrkan i rygg-
testet ”Belly back” som testar styrkan i länd-
ryggen. Där uppvisades en genomsnittsför-
bättring på 156% när det gällde den tid man
orkade hålla ryggen i horisontalläge med res-
ten av kroppen t.o.m. höftkammen vilande på
en stadig plint. Buk-/höftböjtestet, ett styr-
ketest som mäter styrkan i bukmuskler och
höftflexorer, visade en förbättring på i snitt
140% tidsmässigt sett och när det gällde ben-
test/jägarvila (som mäter styrka i benmuskler

Forts. sid. 6
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framförallt i framsi-
dan av låret) kunde
deltagarna uppvisa
ett förbättrat medel-
värde på 103% gäl-
lande det antal
sekunder deltagar-
na orkade sitta med
90 grader i höft- och
knäleder, hela ryg-
gen och huvudet
mot väggen och
händerna i kors över
bröstkorgen.

Likaså i vårens pro-
jekt uppvisades po-
sitiva siffror vid
samma test: ”Belly
back” – 76% längre
tid, buk/höftböj –
41% ökad tid och i jägarvilan 26% ökning. De
här nämnda är bara en del av de tester delta-
garna gick igenom före och efter den åtta
veckor långa tränings-perioden. Testerna som
gjordes omfattade kondition, styrka, rörlig-
het och balans samt funktionstester.

Aldrig för sent att börja träna
I en kommentar till Jarlabanke om projekten
säger handledaren Eva Andersson, läkare och
lektor, GIH: - Fysisk aktivitet och ökad fysisk
kapacitet är således av stor vikt då dessa
parametrar är positivt korrelerade med en
mängd effekter såsom förbättrade blodfetts-
nivåer; sänkt blodtryck; förbättrad kondition
(syreupptagningsförmåga); förebyggande/
minskad sjuklighet av ett flertal ohälsotill-
stånd såsom vissa cancersjukdomar, depres-
sion, hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ-II (ål-
dersdiabetes) och benskörhet. Vidare erhålls
(i samband med ökat välbefinnande) förhöj-
ning av vissa hormoner (serotonin, dopamin,

Om man tränar och rör på sig minskar riskerna för fallolyckor. Gör
det som känns lockande – även den kortaste promenad och
enklaste övning är bättre än inget alls. SPF Jarlabanke erbjuder
olika trevliga alternativ – läs under Friskvård sid. 28-29.

noradrenalin, endorfin) samt sänkning av
stresshormonet kortisol - därutöver fler blod-
kärl i skelettmuskulaturen; förbättrad sömn;
sänkt pulsfrekvens i vila och vid submaxim-
alt arbete; ökad muskelstyrka; ökad bentät-
het och hållfasthet i senor och ligament; för-
bättrad balans; ökat fysisk och psykisk häl-
sa; minskad benägenhet för blodkroppsbild-
ning; bättre blodsockernivåer för personer
med typ-II diabetes; ökad muskelmassa; bätt-
re förmåga att utnyttja fett vid förbränning i
arbetande muskler; minskad ansträngnings-
känsla under arbete vid given belastning;
samt ökad tolerans för värme.

- Störst förbättringspotential ses speciellt hos
dem som tidigare varit mycket lågt fysiskt
aktiva, fortsätter Eva Andersson. - Intressant
är dock att vi har sett i hälsoprojekten genom
åren, att trots att vissa äldre har deltagit i
fysisk aktivitet på olika sätt under längre pe-

Forts. från sid. 5
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1) Metabola syndromet är ett samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken för insjuk-
nande i hjärt- och kärlsjukdomar. De olika komponenterna i det metabola syndromet är var för
sig oberoende riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, men kombinationen av dem ökar den
sammanlagda risken.

rioder än under bara en termin, så ses van-
ligtvis framsteg även hos dessa mer aktiva
individer vid ett flertal olika tester av kondi-
tion, styrka i rygg-, buk-, ben- och armmus-
kulatur, samt rörlighet och balans.

Projektledarna Carolina Wierbecki och Sofi
Smedberg, GIH, skriver i sin rapport över vå-
rens hälsoprojekt: ”Studier har visat att de-
sto starkare man är, ju lägre risk har man
att drabbas av det metabola syndromet1).
Eftersom våra deltagare har hög förekomst
av bukfetma, högt blodtryck mm, ligger de i
riskzonen. Därför borde vi genom vår styr-
keträning inom gympapasset även kunna
bidra till att minska deras risk att drabbas
även i detta avseende. Vi tror också att vårt
gympapass kan minska fallolycksrisken för
våra deltagare. Statistiskt sett drabbas var
tredje person över 60 år av en fallolycka
per år. Detta är naturligtvis intressant ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv att förebyg-
ga. Forskning har också visat att fallolyck-
or går att förebygga med fysisk träning –
eftersom fallolyckor ofta sker på grund av
dålig balans, styrka och kroppskontroll.”

Motverka fallolyckor ren samhällsvinst
Projektledarna trycker på den samhällseko-
nomiska vinst som ligger i att kunna minska
antalet fallolyckor och där motion som hjälp
till bättre styrka och balans borde vara något
för samhället att satsa på. Av de äldre perso-
ner som årligen drabbas av fallolyckor så re-
sulterar 59,4 % i lindriga skador, 39,6 %  i svåra
skador och 1 % i dödsfall. Lindrig skada orsa-
kad av fallolycka kostar samhället 2 700 kr/
individ, svår skada kostar 112 500 kr/individ
och dödsfall 35 000 kr/individ.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) pekar också, på sin hemsida, på
problemet med fallolyckor bland äldre – fall-
olyckorna är den vanligaste orsaken till att
äldre skadar sig och ca 70 000 behöver årli-
gen sjukhusvård efter en sådan olycka. Under
2010 omkom närmare 1 600 personer i fallolyckor
och statistik från MSB visar att olyckorna kos-
tade samhället ca 22 miljarder för 2010.

MSB presenterar statistik från 2010 över an-
talet slutenvårdade (som varit inlagd på sjuk-
hus minst 24 timmar) personer 65 år eller äld-
re läns- och kommunvis och med förändring-
ar (%) åren 1998 – 2010.

2010 var för Täbys del antalet män i sjukvård
per 1 000 invånare 18,3 % och andelen kvin-
nor 29,9 %. Ökningen för männen var 36,4 %
(1998-2010) och för kvinnorna 18,7%. I re-
ella tal var 95 män och 189 kvinnor föremål
för sjukhusvård 2010 på grund av fall-
olyckor..

Att motionera och att träna balans och muskel-
styrka, är ett par av de råd som MSB ger. ”Om
man tränar och rör på sig minskar riskerna för
fallolyckor. Utgå från dina möjligheter och vad
som känns lockande. Tänk på att även den kor-
taste promenad och enklaste övning för oträna-
de muskler är bättre än inget alls.”

Inger Mörk, handläggare i äldresäkerhet på
MSB, säger på hemsidan bl.a.: ”Det handlar
inte bara om att göra hemmen säkrare och
tryggare genom att ta bort lösa sladdar och

Forts. sid. 35
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Pensionsbluffen – bok om pensionerna
Dahlberg påpekar
att skillnaden i pen-
sion mellan dem
som arbetat i 30 –
40 år och dem som
inte alls förvärvsar-
betat kan bli myck-
et liten då den sena-
re har rätt till garan-
tipension och i vissa
fall även bostadstillägg till pensionärer
(BTP). Det är riktigt att det kan bli så
men det är inte något nytt. Sådant upp-
kom även i det tidigare ”systemet” (ATP,
folkpension med pensionstillskott och
bostadstillägg) och nuvarande pensions-
system innehåller mer av ”morötter” att
förvärvsarbeta än det tidigare gjorde.

Dahlberg skriver (s. 16) att den som ar-
betat heltid i 30 år fick pensionen beräk-
nad på de 15 bästa inkomståren. Det är
sant, men även deltidsarbete i 15 år och
15 år med heltidsarbete gav samma re-
sultat. Den som arbetade mer än 30 år
fick inte högre pension om inte dessa yt-
terligare år medförde att de 15 bästa blev
”bättre”. Inkomster efter det 64:e lev-
nadsåret gav ingen pensionsrätt till skill-
nad mot vad som nu gäller. Denna skill-
nad återfinns i boken (s. 66 – 67).  Dahl-
berg tar där upp skillnaden med att fort-
satt förvärvsarbeta efter 65 år jämfört
med att gå i pension före 65 år.

På Täby bibliotek finns två exemplar av
”Pensionsbluffen”, ett i Täby C och ett
i Näsbypark.

Text: Leif Larsson

Ekonomjournalisten på Svenska Dagbla-
det Joel Dahlberg har författat boken
”Pensionsbluffen – tryggheten som
gick upp i rök” (Ordfront förlag, Stock-
holm 2012). Som titeln antyder är boken
en kritisk granskning av det allmänna
pensionssystemet sådant det blev efter
förändringarna på 1990-talet. Mycket i
boken finns också i den rapport som
de rikstäckande pensionärsorganisa-
tionerna gav ut i mars 2011, ”Pensions-
systemet, blev det som tänkt?” Boken
är mer lättläst även om faktauppgifterna
inte är så systematiskt återgivna som i
rapporten.

Dahlberg ägnar ett särskilt kapitel åt den
s.k. bromsen (s. 31f), som vi ju upplevt.
Vad som är tillgångar och skulder i den-
na beräkning beskrivs på s. 33. Dahlberg
ställer frågan ”Är systemet underfinan-
sierat?” till en politiker (s. 44). Det svar
han får är att höjda pensionsavgifter ock-
så skulle medföra att ”den framtida
skuldsidan” ökar, dvs. att de nu för-
värvsarbetandes pensionsrätt höjs. Sva-
ret är i och för sig riktigt men det är inte
hela sanningen, vilket inte framgår i bo-
ken. Den avgiftsnivå som nu gäller för
inkomstpensionen (16%) motsvarar vad
de förvärvsarbetande tjänar in i pensions-
rätt – bortsett från premiepensionen.
Kommande inbetalningar på denna av-
giftsnivå är dock inte tillräckliga för täcka
kommande utbetalningar av sådan pen-
sionsrätt som intjänats enligt reglerna för
ATP (pensionärsorganisationerna rapport
avsnitt 6). Systemet är med andra ord
underfinansierat.
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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!

Modevisning på Ångaren med Sveriges Senior Shop

Pubafton med Jazz
Tisdagen 30 oktober

Visning av mode blir det fredagen den 28 september.
14.00-15.00 i Församlingssalen med mannekänger från
SPF Jarlabanke: Anita Holmberg, Maud Gustavsson,
Birgitta Danielsson samt Stella och Gunnar Gillberg.

Vi serverar mousserande vin med snittar till en
kostnad av 75 kr som betalas på plats. 

Försäljning 15.00 -16.30 av kläder
från Sveriges Senior Shop.

Anmälan senast fredagen den 21 september till Ingegerd Isacsson, 758 93 66,
 ingegerd.isacsson@gmail.com

För er med intresse för jazzmusik ordnar vi på försök
en pubafton med möjligheten att lyssna på lite jazzskivor av
äldre årgång under ledning av vår medlem Arne Forssén.
Några olika ölsorter och husets vin finns att köpa till själv-
kostnadspris.

Vi träffas i Jarlabankes lokaler, Eskadervägen 40 och håller på mellan 19.00-21.00.
Hör gärna av er till Arne Forssén, 070-610 45 51, arne.forssen@plangruppen.se
eller kom helt enkelt dit!
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TRÄFFAR
Torsdagsträffar
Träffarna sker på Ångaren, Eskadervä-
gen 5 (samlingssalen) och inleds med
kaffe och dopp kl.14.00 följt av någon
programpunkt. Kostnaden är 40:-/person.
OBS! Alla pensionärer är välkomna, du be-
höver inte vara medlem i SPF Jarlabanke.
Kontaktperson: Kerstin Persson, 756 60 76
4/10 Populärmusik från 1950-talet. Stig

Nohrlander
1/11 Alice Tegnér & Elsa Beskow i

våra hjärtan. Kåseri baserat på boken
”Nu ska vi sjunga”, som vi alla kän-
ner från tidiga skolår. Kåserar gör Alf
Berglund, underhållare och mångsidig
dragspelsmusikant.

29/11  ”Det var bättre förr! säger Mar-
git Larsson som en gång i tiden arbe-
tade på sitt kära Epa i Stockholm. Hon
förfärar sig över allt nytt, när hon gör
sina guidade turer i stan. Hon känner
knappt igen sig längre. Vart tog t.ex.
Sidenhuset vägen?” Cecilia Walden-
sten, alias ”Margit”, bjuder på sång och
underhållning tillsammans med pianis-
ten Jan-Erik Sandvik.

9/12 Adventskonsert. Söndagen den 9
december  bjuds det på traditionella
julsånger. Conny Österlund (dragspel)
och Mikael Wernström (gitarr) står för
musiken.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare. Under
hösten anordnas träffar på Allégården
9/10 Linéa Sallay (sång och fiol) och
4/12  Conny Österlund (dragspel) samt
på Ångaren 6/11  Linéa Sallay (sång och
fiol).
Samtliga träffar startar kl. 14.00. Ansva-
riga är Irene Lehnberg, 073-700 05 16,
och Anita Holmberg, 070-392 21 99.

Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare
i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby Cen-
trum kl. 13.00. Kostnad 60:-/person.
Kontaktperson: Kerstin Persson, 756 60 76

Tisdag 18 september -
Hyllning till Monica Zetterlund av Åsa Bergh.
Fria associationer med avstamp i Värm-
landsmylla och utvandrarseriens ”Ulrika
i Västergöhl”. (Se föregående nummer.)

Tisdag 16 oktober
Mindfulness - att landa i nuet är stresshan-
tering. Reidun Nyborg, kognitiv beteende-
terapeut, leg sjuksköterska föreläser.
Mindfulness är att närvara i stunden och
att ta fasta på ögonblicket, fånga nuet.
Det är nuet som vi missar om vi bara
ägnar oss åt att tänka på framtiden och
oroa oss för den. Eller om vi går omkring
och grämer oss över saker som hänt.

Mindfulness är ett verktyg som har sitt ur-
sprung i zenbuddismen för över 2000 år
sedan, men som på kort tid nu också blivit

Jarlabankes träffar och
ett flertal av förening-
ens kurser och cirklar
sker i samarbete med
Studieförbundet
Vuxenskolan.
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Tisdag 13 november
Bruno Hultstrand, från Aktivitetspulsen 4U,
berättar om och visar bilder från den span-
ska orten Nerja.
Nerja, som ligger i provinsen Malaga, har
blivit en populär turistort och är bl.a. känd
för ”Balcón de Europa” och ”Cueva de
Nerja”, Europas största grottsystem - en
magisk upplevelse med stora salar och
bl.a. världen största kolonn. Här har grott-
målningar hittats som förmodligen är över
20 000 år gamla. I Nerja härskar vit-
slammade husväggar, palmer, blomster-
grupper och smidesjärn. Nerja är alltså fort-
farande en genuin, liten och vacker anda-
lusisk stad. Området runt Nerja är gynnat
av vad meteorologer brukar kalla en mik-
roklimatisk bubbla. Med det mäktiga Sier-
ra Nevada i bakgrunden och med Almi-
jarabergen precis bakom och som här skär
ner till havet skyddas Nerja effektivt från
nordliga vindar.  Bergskedjan Sierra Almi-
jara ger vandrare stora möjligheter till mer
eller mindre avancerade utflykter.

TRÄFFAR
ett viktigt inslag i hälso- och sjukvård och
som kan minska flera olika kliniska och
icke-kliniska problem inklusive stress. Stu-
dier på friska personer har också visat att
mindfulnessträning medför positiva psyko-
logiska effekter och reducerar stress.

Reidun Nyborg har jobbat i 25 år med
brottsoffer och sett hur mindfulness kan
hjälpa människor att förändra sin livskvali-
tet. Hon framhåller den amerikanske pro-
fessorn i medicin, Jon Kabat-Zinn, som en
viktig person när det gäller stresshantering
och nämner hans stressreduceringspro-
gram, Mindfulness Based Stress Reduc-
tion (MBSR), som en teknik för att hjälpa
människor att hantera stress, ångest, smärta
och sjukdom. Reidun Nyborg visar bl.a.
bilder på en rädd hjärna och berättar vad
som händer i hjärnan när den utsätts för
stress – de negativa tankarna får förtur,
förnuftet försvinner, varje negativ tanke
skärper stressberedskapen och hjärnan är
beredd på kamp eller flykt.

RESOR OCH UTFLYKTER

Torsdag 13 september -
utlovat reprisbesök på Sven-Harrys

museum

I mitten av september besöker vi på nytt
Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmanvä-
gen 10, Vasaparken (gångavstånd från
Odenplan). Museet, inrymt i takvåning-
en på ”guldhuset”, är en kopia av nedre
våningen av Sven-Harrys tidigare hem,
1700-talsgården Ekholmsnäs på Lidingö. Forts. sid. 12

I genuin hemmiljö visas en av Sveriges
största privata samlingar av Carl Fredrik
Hill, sammanlagt 27 verk – både måleri
och teckningar. Den guidade turen börjar
kl. 11.00 (samling 10.45 i receptionen) och
pågår en timme.
Ansvarig: Monica Rosengren, 768 32 07
eller monica.rosengren@transit.se
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(f.d. ladugården från 1735) pågår Höst-
salong – utvalda konstnärer från Skandi-
navien.
Entreavgift, som gäller för båda hallar-
na, är 80 kr för pensionärer. Kl 13.00
samling för lunch (frivilligt) i Kafé alke-
misten, 85 kr för Dagens rätt. Vi kan
också titta på parken, men slottet är
stängt. Där pågår undervisning för
Kungl.Musikhögskolan.
Buss 627 från Täby, närmare beskrivning
i samband med anmälan till Anna Björk-
lund, 755 09 89 eller per e-post
bastad.anna@gmail.com senast den 10
november.

Söndag 2 december (första advent)
Första advent firas med gudstjänst i Ten-
sta Kyrka och julbord på Gammel Tam-
men i Österbybruks herrgård.

Program
07.45 Avresa från Täby C
10.00 Högmässa i Tensta Kyrka
11.15 Kyrkkaffe med underhållning

av spelmansgille
12.00 Komminister Johan Lautmann

guidar i Tensta Kyrka
13.00 Julbord på Gammel Tammen,

Österbybruk
15.00 Återresa till Täby
17.00 Åter Täby C

Pris vid minst 30 deltagare ca 700 kr inkl.
julbord. Bindande anmälan till Monica Ro-
sengren, monica.rosengren@transit.se  el-
ler 768 32 07 senast 15/11. Betalning
senast 15/11 till Jarlabankes pg 84 85 34-4.

Fredag 5 oktober
Birgittasystrarna i Djursholm
Blir säkert ett mycket intressant besök
hos Birgittasystrarna i deras kloster och
gästhem. Dess nuvarande byggnader
uppfördes 1973 men klostret grundades
redan 1923. Vi får lunch kl. 12.00 och
sedan information om livet och verksam-
heten i klostret. Kostnad 150:- som beta-
las till Jarlabankes pg-konto. Vi samlas
utanför i god tid före kl. 12.00. Adressen
är Burevägen 12, buss 601, avstigning
Framnäsviken. Det går att åka tåget från
Näsbypark och stiga av vid Altorp, däref-
ter ta buss 601H till Framnäsviken.
Anmälan senast 23/9 till Anna Björk-
lund, 755 09 89 eller per e-post
bastad.anna@gmail.com.

Måndag 22 oktober
- Helsingfors och Kristina från Duvemåla

Som meddelats i förra medlemsbladet
planeras en resa till musikalen Kristina
från Duvemåla. Information för dem som
anmält sig: Samling i terminalen den 22
senast kl. 16.00. Hyttuppdelning kom-
mer att ske ombord vid incheckning. Gil-
tig ID-handling skall medtagas.

Fredag 16 november
Edsviks Konsthall och Edsbergs slottspark

Det är ekonomibyggnaderna till slottet
som blivit konsthallar -  vi möts på gårds-
planen mellan Konsthallarna 11.30.
I Konsthall Öst (f.d. logen från 1835) kan
vi avnjuta Yrjö Edelmann och hans spe-
ciella ”paketmålningar”. I Konsthall Väst

Forts. från sid. 11
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Tensta kyrka
”I förnäm avskildhet i tusenårig upp-
ländsk kulturbygd, långt ifrån stor-
stadslarm och brus, där åker och skog
möter himmelen ligger Tensta kyrka –
en plats för människors möten i gläd-
je och sorg, en plats för livsvandrare
att dröja vid, en plats för vila och
kraftsamling.”  Så inleds beskrivningen
i boken ”Himlaporten” med underrub-
riken ”möte med Tensta kyrka” av Tord
Harlin (foto) Bengt Z Nordström (text).
Kyrkan uppfördes huvudsakligen av te-
gel omkring åren 1270 – 1290. Ursprung-
ligen var valven av trä men ersattes under

Gåsablot för 19:e året på Lindholmens gård
Fredagen den 9 november är det dags
för den traditionella gåsamiddagen på
Lindholmens gård. Gåsamiddagen kos-
tar 600:-. I priset ingår bussresa, väl-
komstdrink, svartsoppa (eller grönsaks-
soppa), nystekt gås med tillbehör, äp-
pelkaka med vaniljsås samt kaffe. An-
dra drycker finns till självkostnadspris.

Festlokal i historisk miljö
God mat och trevligt bemötande i his-
torisk miljö gör att vi Jarlabankare år
efter år gärna återkommer till Lindhol-
men, som ligger på den avstyckade de-
len från Lindholmens slott och slottspark.

Abonnerad 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.

Anmälan
Anmäl dig gärna så snart som möjligt,
dock senast 25 oktober till Lennart Lin-
se, 758 98 80,  ovelennart@bredband.net
eller till Jarlabankes kansli 756 38 75
(telefonsvarare).
Avgiften betalas senast 25 oktober till
Jarlabankes pg 84 85 34-4.

1400-talet av ett tegelvalv under det ur-
sprungliga trävalvet. Det nya tegelvalvet
försågs 1437 av målningar av konstnären
Johannes Rosenrod.

Gammel Tammen
Wärdshuset Gammel Tammen i Öster-
bybruks herrgård ligger mitt i ett klassiskt
vallonbruk med brukslängor, smedja och
med en rik historia. Gammel Tammen
erbjuder ett dignande julbord med julens
alla delikatesser. All mat och alla bak-
verk är producerade av restaurangens
kök. Råvarorna är närproducerade och
många av dem från eget orangeri.
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VÄLKOMMEN!

www.tabygymmix.se

MOTIONERA MED TÄBY GYMMIX

03.90.lkgadnåM apmygttäL orbraB,3llaHelbbiT,

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

00.90.lkgadsnO apmygttäL orbraB,3llaHelbbiT,
00.81.lk apmygttäL annA,naloksnegahnE,

00.90.lkgadsroT apmygttäL annA,3llaHelbbiT,

54.90.lkgaderF apmygttäL ttirB,3llaHelbbiT,
00.31.lk +56apmygttäL atirB,retnecroineS,
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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 010-450 90 35

Välkommen till lunchsim, vattenträning och 
aftonsim. Med denna kupong får du 50% rabatt 
på 1 engångsentré.

Klipp ur annonsen! Erbjudandet gäller 1 gång/person och hushåll tom den 31 dec 2012.

 * 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* .......................................................................................................................................................................................
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3 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.

Nära till bussar och Roslagsbanan.

- 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

DATA DataOne <www.dataone.se 08-756 07 00

FASTIGHETSMÄKLARE Fastighetsbyrån BM 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 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

KIOSK MYWAY <www.myway.se> 08-756 47 20

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 Aleris Husläkarmottagning Näsbypark <www.aleris.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

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
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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 Inga-Maria Bergkvist, tel. 070-546 00 45,  Röda Korset, Täbykretsen

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
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DebattDebattDebattDebattDebatt

Äro vi alla pensionärer?
Alla kommer vi till världen lika nakna och
som oskrivna blad. Därefter formas och
danas vi individuellt helt olika; utifrån med-
ärvda anlag, av omgivningen, genom egen
vett och vilja och av slumpens skördar.
Vi lever och utvecklas i mer eller mindre
nära gemenskap med andra, men mog-
nar till särpräglade enskilda individer. Så
till en dag när - om vi har tur – vi blir
pensionärer!

Då ”föds du på nytt”, du är pensionär,
med nya spelregler! Du förväntas pre-
sentera dig som pensionär för din om-
givning. På olika frågeformulär och an-
sökningsblanketter förväntas du kryssa i
den förtryckta titeln ”pensionär”. Du är
inte egen individ längre - du är helt en-
kelt bara pensionär som precis alla an-
dra pensionärer. Du är inte pensionerad
lastbilschaufför, pensionerad legitimerad
läkare eller pensionerad hemmafru. Du
är helt enkelt pensionär - basta. Vi har
åter uppnått sann ”jämlikhet” igen!

Nu skall du passa in i förväntade beteen-
den och krav som andra - av olika skäl,
inte minst ekonomiska - funnit vara mest
lämpliga för dig, pensionär. Normer stöpta

i enkla likabeteendemönster. Inte minst
av vällovliga jämlikhetsskäl, kryddade
med säkerhetsaspekter och ”ekonomis-
ka överväganden” förstås.

Du skall vara tacksam för att andra tän-
ker på din omsorg - åt dej. Men du mås-
te slåss för att kunna behålla din egen-
het, dina tidigare rättigheter, preferenser
och för dej givna självklarheter.

Du möter nya människor i skilda miljöer;
i umgängeslivet, inför myndigheter, hos
läkare osv. Du är pensionerad charkute-
rist, pensionerat kommunalråd (om du
törs presentera dej då!), etc. Vägra pre-
sentera dej som pensionär. Var individ,
bli intressant, du är unik. För att citera
Bodil Jönsson. ”Just genom att jag är
så gammal kan jag göra på detta sätt”
Jag är intressant för att jag har en unik
bakgrund, jag är ett levnadsöde, en uni-
kitet! Även inom SPF Jarlabanke har alla
olika individer sina unika levnadshistori-
er, säkert väl värda att lyssna till och att
lära känna - likaväl som du är intressant
för andra i en berikande samvaro på vår
gyllene ålders höst.

Erik p  

Håller ni med Erik om hans synpunkter nedan? Eller tycker ni att det är skönt att ”bara”
få vara pensionär och slippa kopplingar till arbetslivet? Vi vill gärna ha in synpunkter
på vad ni tycker är viktigt eller roligt i denna seniortid, vad ni upprörs över – orättvis
behandling i affärer, på sjukhus, på resor t.ex.som har relation till att ni är äldre – eller
något annat som ni gärna vill skapa en debatt kring. Skriv till SPF Jarlabanke och märk
kuvertet Debatt eller skicka e-post till tidningens redaktör (se adresser sid. 38).
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Brevduvelunchen
Duvhöken Lars Gustafsson hade fått in sina
25 brevduvor till duvslaget den 10 maj.

Som vanligt var det i Kvarntorpsgården
och solen sken och alla fåglar kvittrade.

Det blev en pratsam och glad vårfest med
många godsaker på borden. Inkokt lax,
sallader och röror som jag inte kan nam-
net på. Jag vet dock att vi har en mycket
bra festkommitté med Inge-Maren, Len-
nart och Ingegerd och hjälpsamma da-
mer därtill.

Text: Per Nisses
Foto: Per Nisses och Kerstin Persson

Brevduvorna Arne Borg, Lisbet Stein-
man och Kerstin Mårs samt Maud
Gustavsson.

Rune Holmberg med brevduvorna
Sol-Britt Riesel och Margareta Kranz.

Brevduvan Lars
Hansen i samtal
med Erik Persson.

Håkan Holm-
beck, brevdu-
va i Kyrkbyn.

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

Forts. sid. 20
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En julitur på Göta kanal
Sommarens utfärd den 18 juli hade dess-
värre inte lockat fler än sex deltagare
från Jarlabanke trots att det var en tur
på Göta kanal som var målet för utfär-
den. Kanalturen, som sträckte sig över
fyra timmar och gick de två milen mellan
Borensberg och Bergs slussar, var en
kontemplativ färd mellan betande får och
hästar, blommande rallarrosor och gul-

16 olika regementen, men också bl.a.
ryska desertörer från 1809 års krig – ar-
betade med kanalen som tog 22 år att
gräva.

Av sträckan på 190 km är 87 km grävd
kanal! Man grävde – för hand med plåt-
skodda träspadar - sprängde och mura-
de. Hela Göta kanal stod klar för invig-
ning 1832. Dock fick inte von Platen själv
vara med om invigningen, han hade avli-

dit tre år tidigare. Tio år hade
man räknat med att det skulle ta
att bygga kanalen till en kostnad
av 2,4 miljoner. I själva verket tog
bygget 22 år och kostade 14 mil-
joner kronor.

Tanken från början var att kana-
len skulle bli betydelsefull trans-
portled rakt igenom Sverige, men
när bygget var klart var järnvä-

nande sädesfält, vinkande cykelturister
och nyfikna skrattmåsar. Nio slussar och
två akvedukter blev det för vår del – hela
sträckan av Göta kanal från Sjötorp vid
Vänern till Mem vid Slätbaken, (190 km)
har 58 slussar.

Lite historik: Planer på ett kanalbygge
fanns redan på 1500-talet, men det var
Baltsar von Platen som lyckades få ige-
nom projektet och första spadtaget på
kanalen togs för 201 år sedan. 58.000
man – i huvudsak indelta soldater från

Wasa Lejon hette båten som vi äntrade vid
Borensberg.

garna på väg att ta över. Nu är
kanalen en attraktion för semest-

Det är ganska slitsamt att vara
slussvakt och för hand öppna och
stänga slussportarna.

rande småbåtsägare och turistande ång-
båtsresenärer.
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Kändes lite konstigt att med båt fär-
das över bilarna vid akvedukterna. Text och foto: Bodil Svensson

Bergs slussar framför oss.

Vårruset
Sju spänstiga damer från SPF Jarlaban-
ke hade samlats vid starten vid Stora Skug-
gan i den sköna majkvällen den 30 maj.

Britt Ahlstedt och Ing-Britt Edlund be-
stämde sig att ”jogga fort” (se bild nedan)
de fem kilometrarna runt i naturskydd-
sområdet Stora Skuggan, medan vi an-
dra fem valde att strosa och lunka och
tog extra lång tid på oss vid vätskekon-
trollerna. Men alla kom i mål och fick sina medal-

jer och efteråt väntade picknicken.

Det var sju trötta  men mycket nöjda
damer som senare på kvällen tog Ros-
lagsbanan hem till Täby, medan lugnet
åter sänker sig över Stora Skuggan.

Text och foto: Kerstin Persson

PS. I Svenska Mästerskapen i friidrott för vete-
raner i Kil i Värmand i början av augusti blev
Ing-Britt Edlund, som debuterade på 100 m i
K75, tvåa med en överraskande god tid, 21.53
sek. bara drygt 3 sek. efter ettan som satte ett
nytt mästerskapsrekord för åldern 75 - 79 år.

Birgitta Danielsson, Kerstin Persson,
Monica Rosengren, Yvonne Larsson
och Ingegerd Isacsson bestämde sig
för att strosa och lunka.
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Historisk vandring
Den 16 maj gjorde ett antal jarlabankare
med Gunnar Marcateus som kunnig ci-
ceron en ca 7 km lång vandring längs en
del av korvlinjen, norra yttre försvarslin-
jen, som byggdes i början av 1900-talet
för att förstärka försvaret av Stockholm.
Vandringen gick från Gribbylund via tre
fort – bl.a. Gribbylundsfortet och Gull-
sjöfortet - upp till Täby kyrkby.

Text och foto: Kerstin Persson

Inger Wilöf, Eva Nylén, Ann-Marie
Rodell och Ljubinka Selin traskade
längs korvlinjen.

Inger Wilöf och Eva Nylén inne i
Gullsjöfortet.

Annika och Lars Gustavsson  lyss-
nar på Gunnar Marcateus.

Vårens stavgång
avslutades den 11 maj med en vandring
från Djursholms Ösby till naturreserva-
tet Ekebysjön.

Fr.v: Inger Roos, Runo Blomquist
och Ilse Letch.

Vid Ekebysjöns östra strand intogs mat-
säcken. Fr.v.: Ingbritt Edlund, Monica
Rosengren, Ingegerd Isacsson, Birgitta
Danielsson och Mait Broodh.
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Ekebysjöns naturreservat, ca 41,6 ha, bil-
dades 2008 med syfte att bevara biolo-
gisk mångfald, vårda och bevara värde-
fulla naturmiljöer och tillgodose behov av
områden för friluftsliv. Ekebysjön tillhör-
de från början en vattenled som sträckte
sig i öst-västlig riktning och delade nuva-
rande Danderyd i en nordlig och en syd-
lig del.  Det var tack vare den leden som
de första bosättarna kom till trakten.
Landhöjningen har medfört att Ekebysjön
blivit grundare och den är idag en grund
slättsjö med en naturlig igenväxning.

Vi vandrade medsols längs Södra kyrk-
stigen genom den rika sumpskogen och
tog en paus på bryggan där den röda
näckrosen normalt kan beskådas i bör-
jan av juni. På försommaren täcks hela
vattenytan av vita näckrosor. Vid den
östra stranden slog vi oss ner för att äta
en välförtjänt matsäck.

Ett varmt tack till Birgitta Danielsson och
Monica Rosengren för de trevliga vand-
ringarna de har anordnat.

Till hösten ses vi igen fredagen den 14
september kl. 10.00 utanför apoteket i
Näsbyparks centrum.

Text och foto: Kerstin Persson  

HÄNT SEN SIST

Vill du ta del av viktiga nyheter för och
om oss veteraner – gå till veteranen.se/
nyheter/ Läs t.ex. veteranen.se/nyheter/
vi-vill-ha-halsan-och-hjarnan-i-trim/

22 mars - 1 april 2013

New York
och

Chicago

Resa i
Jussi Björlings

fotspår

För mer information
kontakta

Foto: www.fotoakuten.se
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KURSER OCH CIRKLAR
Engelsk konversation – Ny kurs
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40,
tisdagar kl. 11.30-13.00. Tio ggr/termin.
Höstterminen startar tisdagen den 25/9.
Information och anmälan till
Ing-Marie Lund, 437 405 40 eller
mimmie_lund@hotmail.com

Fransk konversation
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40,
onsdagar kl. 09.30. 10 ggr/termin. Höst-
terminen startar onsdag 26/9.
Anmälan i förväg till Gunilla Ther-
maenius, 756 03 93.

Inwesi-gruppen
Lokal: Arbetar normalt på Internet.
Inwesi-gruppen (Intressanta WebbSidor)
är en cirkel med f.n. ca 130 medlemmar i
Jarlabanke. Syftet med cirkeln är att tipsa
varandra om intressanta webbsidor, och
gruppen arbetar normalt helt via Internet.
För information kontakta Stig Nohr-
lander, stig@nohrlander.com

Litteraturcirkel
Vi träffas en tisdagseftermiddag i måna-
den kl. 14.00 på kans-
liet, Eskadervägen
40, och diskuterar
böcker och tar en kopp
kaffe. Vi börjar hösttermi-
nen den 25 september med Lena Einhorns
”Siri” för att få Siri von Essens version av
äktenskapet med Strindberg. Det vore ro-
ligt om flera vill komma med i vår bok-
cirkel.

Är du intresserad hör av dig till Ing-Britt
Edlund, o.edlund@spray.se, 768 83 10
eller Inge-Maren Behrendt, 732 45 91.

Musikalisk salong
Vi börjar måndagen den 24 september
och temat är musik av Haydn och Gluck.
Därefter har vi salong den 22/10,
19/11 och 3/12 med tonsättare från den
romantiska epoken. Vi ser också  fram
emot en soppkonsert under hösten på
Konserthuset.
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40,
kl. 19.00.
Mer information: Ljubinka Selin,
768 66 57 eller ljubinka.selin@gmail.com

Schackintresserade – Ny kurs
Många som spelat schack saknar kan-
ske en motspelare. Vi tänker starta en
fortsättningskurs i höst för dem som vill
träna hjärnan under trivsamma former.
Var fjortonde dag tänker vi lyfta pjäser
och göra nya kombinationer. Intressera-
de inbjuds att komma till
vårt kansli, Eskader-
vägen 40, tisdagen 11/9
kl. 14. 00 för att lägga
upp höstens schackdagar.
Information och anmälan till
Gunnar Zettersten, 756 37 92  eller
gunnarzeta@spray.se

Spansk konversation – Ny kurs
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40,
tisdagar kl. 09.30-11.00. Tio ggr/termin.
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KURSER OCH CIRKLAR
Höst te rminen
startar tisdagen
den 25 septem-
ber. Information
och anmälan till
Ing-Marie Lund,
437 405 40 eller
mimmie_lund@hotmail.com

Studiecirkel - ”Att bli gammal i
en ny tid” – Ny studiecirkel
Vi läser Bodil Jönssons bok ”När hori-
sonten flyttar sig – att bli gammal i en ny
tid” och träffas för att prata om vad  hon
skriver och hur vi själva upplever att bli
gammal i en ny tid. Vi möts torsdagen
13/9 kl. 14.00 på kansliet, Eskadervägen
40, för att planera höstens träffar. Om ni
vill veta mer gå in på Bodils hemsida med
blogg bodiljonsson.se/blog/
Information och anmälan till Kerstin Persson,
756 60 76 eller kerstinpers@telia.com

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Margareta  berättar teaterhistoria och ger
bakgrunden till aktuella teaterstycken.
Hon ordnar även biljetter till Dramaten
och Stadsteatern och efteråt blir det dis-
kussion kring pjäserna. Om tillräckligt
många är intresserade startas en ny
grupp.
Höstens träffar sker 13.00 - 15.30 tors-
dagarna  27/9, 18/10, 15/11 och 6/12.
Är du intresserad ring och tala med
Margareta Broberg, 732 03 83

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13.00. Höstterminen star-
tar den  10 september. Kontakta Lars-
Eric Nordström, 756 37 16.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar  kl. 13.00. Höstterminen star-
tar den 5 september. Kontakta Magnus
Waller, 758 55 83.

Vinprovning II
Vi fortsätter med vinprovning följande
torsdagar med start kl. 18.45: 20/9,
18/10, 15/11 och 6/12. Information kom-
mer att meddelas dem som tidigare del-
tagit, aktiviteten är för närvarande full-
bokad. Kontaktperson: Arne Forssén,
070-610 45 51 eller
arne.forssen@plangruppen.se

Vinprovning III
Under hösten kommer vi att prova häfti-
ga ekologiska viner, viner från Etnas slutt-
ningar, Neapel och Piemonte. Som ter-
minsavslutning ger vi oss i kast med su-
per toscanska viner. Våra provningar äger
rum på tisdagarna 11/9, 2/10, 6/11 och
4/12 med start kl. 18.45. Kontaktperson:
Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

För Vinprovning II och III gäller att
de hålls i Jarlabankes lokal, Eska-
dervägen 40. Terminsavgifterna är
400:- att erläggas vid första träffen.
Är du intresserad av vinprovningar an-
mäl dig till väntelista hos Lars-Ove
Pehrsson.
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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
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FRISKVÅRD

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).

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 defib-
rillator.
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. Kostnad
20:- inkl. kaffe eller te.
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. Höstterminen startar
måndagen den 10 september.
Ring Toto Granath, 756 42 97

LCHF
LCHF är förkortning av Low Carb, High
Fat, och det är en kosthållning, som kän-
netecknas av att man underviker kolhy-
drater (socker och stärkelse) men gärna
äter fet mat (grädde, smör, fet ost). Man
äter detta för att må bra och undvika dia-
betes typ 2 och hjärtkärlsjukdomar, som
hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. En bi-
effekt, som uppskattas av många, som
har besvär med vikten, är att man nor-
malt minskar påtagligt i vikt.

Kom till kansliet torsdagen den 11 okto-
ber kl. 14.00 - 16.00 för information. Vi
bjuder på kaffe med tilltugg. Enda kost-
nad 10:- per person för lokalavgift. Om
intresse finns, så startar vi en LCHF-
grupp med ett antal möten under hösten.

Anmälan om deltagande till Stig Nohr-
lander, 073-736 54 27 eller Ingrid Dahl-
berg, 0720-18 66 64. Deltagarantalet är
begränsat till 25 personer.
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Vandringar
I samarbete med TibbleSeniorerna har vi
möjlighet till:

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 höstens program tag
kontakt med Laila Larsson, 768 36 18.

Långa vandringar (10-12 km)
Samling måndagar kl. 09.15 i Täby Cen-
trum vid rulltrappan nedre plan mot

Storstugan. Ta med mat-
säck, sittunderlag och

bussbiljett.
För information om

höstens program
tag kontakt med

Ivor Nordström,
768 31 15,
Kerstin Fere-

nius, 758 61 75 eller Maud Andersson,
510 512 19.

Squaredansarna
Näsby Parks Squaredansklubb finns på
Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby.
Besök gärna hemsida, nasbysquare.se för
mer information. Nästa pröva på-tillfälle
blir torsdagen den 20 september 2012 kl.
12.00 - 14.00. Vi bjuder på kaffe och
våfflor.Välkommen!
Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

Vandra med eller utan stavar i
Näsbypark
I samarbete med Tibbleseniorerna
anordnar vi stavgång fredagar udda veck-
or. Vi  samlas kl. 10.00 i Näsbyparks cen-
trum utanför apoteket för att tillsammans
göra en kortare promenad med eller utan
stavar.
Höstens vandringar börjar fredagen den
14 september.
För mer information kontakta Monica
Rosengren, 768 32 07,
monica.rosengren@transit.se eller
Birgitta Danielsson, 758 78 48,
birgitta.l.danielsson@telia.com
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Text: Gudrun Wijk

ÄLDREOMSORG

Anteckningar från vårens sista KPR-möte 2012-05-28
Syftet med Kommunala pensionärsrå-
det (KPR) är att rådet ska vara ett fo-
rum för kontakter mellan Kommunen/
socialnämnden och Pensionärsorga-
nisationerna i frågor som rör pensio-
närer. Rådet är ett referensorgan som
finns och fungerar på politikernas vill-
kor och som har möte fyra gånger per
år. Jarlabanke har två ledamöter och
en ersättare i rådet.

Täby kommuns nya jämförelse-
verktyg vid val av leverantörer
för olika tjänster
Anders Holmin från planeringsavdelning-
en presenterade verktyget och visade hur
det fungerar. Man kan nu jämföra den
kommunala servicen i Täby där det rå-
der fritt val, som exempelvis inom äldre-
omsorgen. www.taby.se/hemtjanstaldre
(se även artikel på Jarlabankes hemsida
och sid 32 i detta nr).

Information från
Äldreboendeberedningen
Äldreboendeberedningen är en parlamen-
tariskt tillsatt grupp med alla partier re-
presenterade liksom i stadsbyggnads-
nämnden. I en 10 års-plan finns tomter
planerade för vård-, omsorgs- och trygg-
hetsboenden. Det som ligger närmast i

tid att bygga är ett boende framför Park
hotell och ett vid Enhagsslingan.

Aktuell information
från Socialnämnden
• På ett sammanträde i juni 2012 (änd-

rats till septembermöte) kommer kom-
munen att behandla ett ärende om
”ramtimmar” inom hemtjänsten.
Ramtimmar innebär att brukaren själv
kan ändra sina beviljade service-
insatser med upp till 6 timmar per
månad. Som serviceinsatser räknas
exempelvis städning, tvätt, inköp och
måltider.

• Avvecklingen av den kommunala
hemtjänsten har gått ganska smidigt.
Brukarna lotsas vidare till nytt
hemtjänstföretag med hjälp av kom-
munen. Många väntar för att se till
vilken verksamhet  just ”deras” per-
sonal tagit vägen

• Ångaren är nedgånget och ska så
småningom byggas om.

• Vem som vunnit upphandlingen av
Tibblehemmet är nu officiellt. Det
blev Attendo. Kostnaden var given
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Forts. sid. 32

ÄLDREOMSORG
så det var kvaliteten som var avgö-
rande. Upphandlingen var vetenskap-
ligt gjord och utvärderades i blindo ef-
tersom hela förfrågningsunderlaget var
anonymiserat.  Ett visst antal frågor
besvarades av det sökande företaget
och grundkravet var att man hade god
ekonomi och betyget AAA i rating.

• Eva Kohl har slutat som MAS (medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska). An-
nons har gått ut. Tillförordnad MAS
är Mary Ann Engström.

• Birgitta Eriksson, nämndsekreterare,  är
äldreombudsman tills annan finns.

• Äldrekontakt är en ideell förening
som Sören Gyll nu startat i Täby. 10
gånger per år bjuder volontärer hem
äldre på kaffe. Chaufförer skjutsar.
Alla som hjälper till är volontärer som
ställer upp gratis. Alla är granskade.

• År 2012 är ett äldreår. I höst blir det
en temadag i Grindtorpskyrkan med
föreläsningar och bord med info om
vad som finns i Täby. Annika Ajeenah
som håller i uppsökande verksamhet i
kommunen  kommer att arbeta med
denna dag.

• Under våren har det startat en utbild-
ning utifrån den nationella värde-
grunden inom äldreomsorgen. Mål-
gruppen är enhetschefer, bistånds-
handläggare, medicinskt ansvariga
sjuksköterskor och medicinskt ansva-

riga för rehabilitering. En grupp från
Täby kommun går denna utbildning i
Uppsala.

• Täby kommun ingår i ett nationellt
kvalitetsregister, Senior alert, som
arbetar för att förebygga vårdskador.
Viktiga områden är undernäring, fall,
trycksår och munhälsa.

Besvarade frågor från
Pensionärsorganisationerna
PRO
• Angående bemanningen inom

demensboenden. Alla boenden utom
Lyktan, har en nattpersonal på sin en-
het/våning som inte lämnar enheten på
natten. Dagtid har man en bemanning
på 2-3 st. Det kan finnas en extra in-
satt personal eller löpare beroende på
vårdtyngd.

• Angående krav vid upphandling.
När det gäller HSL (hälso- och
sjukvårdslagen) är den lagstyrd. Vi
ställer krav på omvårdnaden. Då pen-
gen redan är satt så är det kvaliteten
vi tittar på.

• Använder kommunen demens-
förbundets kravspecifikation?
Den finns på kommunen. Vid senaste
upphandlingen använde vi oss av
demenssjuksköterskans kompetens för
att ställa krav och också se på hur
anbuden besvarade våra krav.
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Ny metod hjälper dig välja vårdföretag
Nu kan du jämföra den kommunala servicen i Täby där det råder fritt val.
Med en enkel sökning kan du numera få fram fakta och omdömen inom
följande områden: Barn och utbildning, Äldreomsorg, Omsorg om perso-
ner med funktionsnedsättning, Familj och relationer samt Kultur. Både kom-
munala och privata verksamheter finns med i jämförelsen.

Forts. från sid. 31

ÄLDREOMSORG

SPF  Jarlabanke
• Angående IT och teknikstöd.

Hjälpmedelsinstitutet har genomfört en
nationell kartläggning av it och tekniska
stöd inom äldreomsorgen. Hur ser det
ut i Täby?  Det finns inte så många
tekniska lösningar i Täby. Det ska
komma ett nytt IT stöd som heter Pul-
sen Combine. (Detta är en modern
webbaserad tjänst som effektivt kny-
ter samman medborgare, myndighet
och utförare).

• Vad gäller nycklar för hemtjänst-
personal planeras låsfria nyckel-
system, men Täby avvaktar Pulsen
Combine.

• Planeras för ”Nattfrid” en övervak-
ningstjänst  med kameror som gagnar
dem som har behov av nattillsyn?
Nej, de 200 000 kronor som kommu-

nen fick från Hjälpmedelsinstitutet  se-
dan de besvarat  frågorna till kartlägg-
ningen,  ska användas till tekniska lös-
ningar som gagnar fler i kommunen.

SPF  Tibbleseniorerna
• Hur kontrolleras att de olika ut-

förarna gör vad de lovat?
Kontroller görs årligen.Oanmälda be-
sök skedde även före 2011 men de var
mer kontinuerliga och inlagda i Tillsyn-
ens årsplan.

• Hur många fel och brister har
rapporterats?
Fel och brister skall anmälas enligt Lex
Sarah och det är bara dem som Soci-
alnämnden får kännedom om.  Inkom-
mande klagomål och synpunkter be-
svaras av berörda parter.

Nästa KPR möte blir 20 september
kl. 17.00 i Kommunhuset.

Täby kommun har nu en tjänst på sin
hemsida för dig som ska välja bland an-
nat  Hemtjänst, Vård och omsorgsboen-
de eller demensboende. Det är en neu-
tral och oberoende information som finns
på ett ställe. Den som fått stöd och hjälp

beviljad av kommunens biståndshandläg-
gare har även tidigare kunnat välja leve-
rantör, men har haft svårt att veta vilket
företag man ska anlita. Biståndshandläg-
garen har lämnat den som fått beviljad
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Ta dig gärna tid att läsa informationen
överst på sidan. Där beskrivs utförligt hur
du ska gå vidare för att göra dina jämfö-
relser.

För varje utförare visas information som
syftar till att ge en bild av verksamhetens
kvalitet och utformning. Denna informa-
tion uppdateras minst en gång per år.

Tanken är att du enkelt och överskådligt
ska kunna jämföra olika utförare för att
bilda dig en egen uppfattning om kvalitet.
Du finner mer information om en utförare
om du klickar på det valda namnet.

Alla personer har naturligtvis inte tillgång
till internet. En biståndshandläggare på
kommunen, tel. 5555 90 45, kan hjälpa
till att välja leverantör utifrån detta nya
jämförelseverktyg.

Lycka till!

insats en lista på alla leverantörer, men har
inte haft juridisk rätt att ge något förslag.

Här nedan ska jag försöka lotsa dig till
det jämförelseverktyg, som ska hjälpa till
att göra ett medvetet val inom äldreom-
sorgen (se även bild ovan).
• Adressen du ska gå in på är

www.taby.se/hemtjanstaldre

• Klicka på jämför ”olika leverantö-
rer inom hemtjänsten”. Du ser den
texten till höger på skärmen under rub-
riken Relaterade länkar.

• I en inramad ruta på skärmen du nu
fått fram kan du välja på Hemtjänst,
Vård och omsorgsboende eller
Vård och omsorgsboende-De-
mens.

• Klicka på valt område.  Nu får du
fram en lista på samtliga leverantörer
inom det område du valt.
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Hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen
Hälsan är vår nya religion – vi vill må bra här och nu, hela tiden. Att gå på
hälsokontroll är för många människor lika självklart som att lämna bilen
på bilprovning. Men värdet av vissa hälsoundersökningar kan ifrågasät-
tas. Misstänkta fynd leder ibland till mer skada än nytta.

ÄLDREOMSORG

Hälsokontroll innebär att man undersö-
ker en person som inte har några symp-
tom och det finns heller ingen misstanke
om sjukdom. På internet, under sökordet
”hälsokontroll”, finns hundratals företag
bara i Sverige som erbjuder olika hälso-
kontroller som kostar mellan 8oo och
5.000 kronor. Konkurrensen är betydan-
de och ett företag bjuder till och med på
en liten frukost efter första stora kontrol-
len. Marknadsföringen ger läsaren den
uppfattningen att undersökningen alltid är
till nytta för hälsan och ju tidigare signa-
ler på ohälsa desto större möjligheter finns
att förändra till det bättre. Men så är inte
alltid fallet. Ett exempel är sjukdomar där
det saknas effektiv behandling. Att man
lever med kännedom om sin diagnos är
inte detsamma som att man lever längre.
Till exempel har upphostningsprov och
lungröntgen i stora studier visats ge tidi-
gare upptäckt av lungcancer, men detta
har ändå inte påverkat patientens livs-
längd.

Falsk säkerhet
En hälsokontroll garanterar inte att man
är frisk. Den kan till och med ge en falsk
känsla av trygghet. En läkare berättade
på en föreläsning för sina studenter om
en patient vars prover var helt perfekta,
men som ändå dog när han lämnade lä-

karmottagningen. Om man känner sig
frisk före kontrollen mår man troligen
betydligt sämre om ett prov avviker från
det normala.  Ett vanligt argument mot
att använda vissa hälsokontroller är där-
för att de skapar en onödig oro hos dem
som undersöks. Det finns även en risk
för falskt alarm vilket leder till onödiga
utredningar och behandlingar. Dessa kan
vara både riskabla och obehagliga för
patienten.

Ta hand om egen hälsa
Vi kan själva göra många egna aktiva
insatser för att ta hand om vår hälsa. Att
äta bra kost, att motionera och att ha so-
ciala kontakter hjälper till att hålla oss
friska och uppleva att vi har ett bra liv.
Man kan själv också ge akt på hudför-
ändringar, knölar i bröstet och andra för-
ändringar i kroppen. Det är givetvis inte
heller bra att bortse från att hjärtat ger
sig tillkänna i form av andfåddhet och
hjärtklappning.  Att kontrollera blodtryck
och blodsocker hos sin husläkare när man
blir äldre och att besöka tandläkare för
att få sina tänder undersökta minskar
också risken för ohälsa.

Referenser: SBU Kunskapscentrum
för hälso-och sjukvården
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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

halkiga mattor. Det är minst lika viktigt att
aktivera de äldre med motion och hjärngym-
pa för att de ska få ett rikare liv samtidigt
som riskerna i deras vardag minskar.”

Hälsoprojekten fortsätter
 -Täby seniorcenters samarbete med GIH är
gynnsamt ur många aspekter, säger Anne
Morgan, hälsopedagog och verksamhetsans-
varig på Täby seniorcenter. - Vi lär oss av
varandra. Eleverna får möjlighet att ta del av
en kommunal verksamhet som arbetar hälso-

Forts. från sid. 7 främjande fullt ut. Från Täby kommuns sida
är det värdefullt att bidra till verklighetsnära
forskning och utbildning. Vinsterna för både
GIH och Täby seniorcenter är att äldre män-
niskor mår bättre och förbättrar sin hälsa!

 - Personalen på Täby seniorcenter är själva
utbildade på GIH och driver idag verksamhe-
ten utifrån egna erfarenheter från hälsopro-
jekten, men i större skala och som handledare
åt eleverna. Ambitionen är att hälsoprojekten
ska återkomma varje år (i första hand våren
2013) och förhoppningsvis möjliggöra för fler
seniorer att stärka sin hälsa.
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1/9 – 16/9 Utställning på Karby Gård; Agneta Wallerman o Kaisa Essén, bild
och skulptur (www.karbygard.se)

5/9 kl. 1900 Karbykväll på Karby gård; ett program om kärlekens lust och plåga
i Edit Piafs liv och sånger med Eva Lagerheim och Bengt Höglund.
(www.karbygard.se)

28/9 kl. 1830 Konsert på Näsby Slott; Stockholm Barock Ensemble spelar verk
av Bach, Telemann, Haydn, Benda och Boismortier
(www.nasbyslott.se)

22/9 – 7/10 Utställning på Karby Gård; Karl Mårtens, grafik.
(www.karbygard.se)

2/10 kl 1900 Visafton på Karby Gård; trubaduren Johan Taube m. fl. sjunger
visor. Publiken är välkommen att sjunga med (www.karbygard.se)

6/10 - 7/10 Kulturdagar i Täby; Täby Centrum. Programmet inkluderar även
utdelning av årets kulturpris (i övrigt se www.taby.se)

6/10 – 7/10 Konst i Roslagen – öppna ateljéer
(www.taby.se, www.karbygard.se, www.roslagsmalarna.se)

26/9 kl 1900 Karbykväll på Karby Gård; En inspirerande kväll med Karl Mårtens
som berättar om sin konst och hur han arbetar.
(www.karbygard.se)

13/10–28/10 Utställning på Karby Gård; Figur och Landskap av Sofia Malone
(www.karbygard.se)

17/10 kl 1900 Karbykväll på Karby Gård; Isländska folksagor, berättarkväll med
Anna Agoston från Art of Storytelling. (www.karbygard.se)

7/11 kl 1900 Trubaduren Ivan Dittmer framför visor av Allan Edwall m. fl.
(www.karbygard.se)

3/11-18/11 Utställning på Karby Gård; Då och Nu, Gunilla Görnerup o Ulla-Britt
Hansson

24/11-9/12 Julmarknad på Karby Gård (i övrigt se www.karbygard.se)

Kulturevenemang i Täby hösten 2012

Välkommen till Träffpunkt Café Opera!
SPF bjuder in medlemmar till en mötes-
plats i Stockholm city.
Mellan kl. 15.00 och 17.00 bjuder

Tyresö Jazz på musikunderhållning.
Entrén, 100 kronor, inkluderar ett glas vin.
Ingen föranmälan!

Träffpunkt Café Opera 23 oktober!

Om du har frågor om ovanstående evenemang eller kanske t.o.m. tips,

är du välkommen att kontakta Johan Taube, e-post jgtaube@mail.com
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SPF Jarlabanke i Täby Exp. öppen torsdagar kl. 10-12 tel. 756 38 75
Eskadervägen 40
183 58 Täby PlusGirokonto 84 85 34-4

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

STYRELSEN
Ordförande, info.ansv. Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Vice ordf./ordf. pr.kom. Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com
Sekreterare Birgitta Danielsson 758 78 48 birgitta.l.danielsson@

  telia.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 768 83 10 o.edlund@spray.se
Medlemssekr., inköp Gunnar Wernerson 510 503 63 wergun@telia.com
Medlemsrekrytering Käthie Wernerson 510 503 63 wergun@telia.com
Övrig ledamot Barbro Herrmann 768 38 67 barbro.herrmann@

  hotmail.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 Béatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Hemsidan, Webmaster Per Nisses 756 66 71 per.nisses@comhem.se
Utskick, brevduvor, medl. Lars Gustafsson 758 96 98 lassegustafsson@telia.com
Syn-Hör.Begravningar Bertil Wijk 732 74 32 blmw@ownit.nu
Väntjänst Irène Lehnberg 756 36 81 irene.lehnberg@yahoo.se
Väntjänst, bitr. Anita Holmberg 29 96 76 elseanitaholmberg@

  gmail.com
Resor/utflykter Monica Rosengren 768 32 07 monica.rosengren@transit.se
Festkommittén Lennart Linse 758 98 80 ovelennart@bredband.net
Festkommittén Inge-Maren Behrendt 732 45 91
Festkommittén Ingegerd Isacsson 758 93 66 ingegerd.isacsson@gmail.com
Musiksalongen Ljubinka Selin 768 66 57 ljubinka.selin@gmail.com
Övrig ledamot Anna Björklund 755 09 89 bastad.anna@gmail.com

SE VÅR HEMSIDA spfjarlabanke.se
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Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri 
 provträning hos Friskis&Svettis Täby.  
Varmt välkommen! (gäller tom 2012-10-31)

Denna biljett ger dig rätt till en kostnads-
fri  provträning hos Friskis&Svettis Täby. 
Varmt välkommen! (gäller tom 2012-10-31)

NAMN:

E-POST:

NAMN:

E-POST:

taby.friskissvettis.se    08-753 60 10 taby.friskissvettis.se    08-753 60 10 

PROVA-PÅ-JYMPA PROVA-PÅ-GYM

SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY
Viktig och kul träning, anpassad till dig som är äldre. 
Att röra på sig stärker inte bara hjärtat. Sömnen 
 förbättras, självkänslan stärks och viktigast av allt,  
du blir pigg och glad.  
Varmt välkommen till vår seniorträning!
Besök vår hemsida för tider och priser.

LET’S
PARTY!
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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


