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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

När ni läser detta har vi lämnat hösten
bakom oss och blickar fram emot ad-
vents- och julfirandet och en förhopp-
ningsvis vit och lagom kall vinter. I SPF
Jarlabanke har det varit en händelserik
höst. Läs vidare sid. 18-23.

I början av november var det dags för
årets Gåsablot på Lindholmens gård. Den-
na gång var det 56 festglada människor som
från olika platser i Täby klev på bussen.

Det var den 19:e gången glada Jarlabank-
are och vänmedlemmar från Tibbleseni-
orerna firade Mårten Gås på Lindholm-
ens gård. Denna gång var det final för
Inge-Maren Behrendt och Lennart Lin-
se som under många år har stått för ar-
rangemanget av Gåsablotet och många
andra fester och aktiviteter i vår förening.
Vi tackar dem innerligt för detta och all den
trevnad de har gett oss genom åren.

Sedan Marianne Johansson i
våras slutade med att ar-
rangera torsdagsträf-
farna och nu även
Inge-Maren och Len-
nart tycker det är dags
att sluta måste vi hitta
en klubbmästare som
i fortsättningen håller i
trådarna vad gäller både
fester och träffar.

Tycker du att det skulle vara spännan-
de att planera och arrangera fester
och träffar?
Hör då av dig till valberedningen (se
sid. 39). Jag lovar att ni kommer att
träffa många intressanta och positiva
människor. Lägg därtill den egna till-
fredsställelsen att engagera sig och
göra nytta. Vi har många pålitliga och
duktiga medarbetare som hjälper dig
att sköta om praktiska göromål vid
våra sammankomster och som med
glädje kommer att samarbeta med dig.

Tiden går så fort och redan i början av
november hade affärerna börjat pynta för
julen och dagstidningarna svämma över
av erbjudande om julbord, det ena över-
dådigare och dyrare än det andra.

Men vi i SPF Jarlabanke har andra trev-
liga saker att se fram emot, betydligt bil-

ligare och på närmare håll. Vad
sägs om:
� Adventskonsert på Ångaren

söndagen den 9 december
(se sid. 13)

� Öppet hus tisdagen den
11 december (se sid. 7).

Till slut vill jag redan nu önska
er en God Jul och ett Gott Nytt
År 2013!

�
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Text och foto: Bodil Svensson

Om glädjen att ha katt
Får jag presentera Me-
lissa för er. Melissa kom
till oss en dag i septem-
ber för 16 år sedan. En
liten tanig tvåårsdam
med stora ögon och för-
siktiga rörelser. Hon
hade bott i familj, men
pga. sjukdom i familjen
blivit tillbakalämnad till
ursprungsägaren. Nu
bodde M i köket hos sin
gamla ägare. Huset de-
lade hon med 4 – 5 an-
dra katter och några hun-
dar. M var då inte så kax-
ig, så hon tog sin tillflykt
till ett högt kylskåp för att
sedan smyga sig ner på nätterna när de
andra katterna sov eller var ute på nattli-
ga äventyr. Då snikade hon åt sig lite mat
för att sedan återvända till sin korg på
kylskåpet.

När jag hämtade henne var hon nykastre-
rad, stygnen satt fortfarande kvar på
magen. Nu kom hon till nytt hus, nya
människor. Hon hade varit innekatt tidi-
gare, här fick hon chansen att gå ut. Men
”ut” var oprövad mark, altanen utfors-
kades försiktigt - nedhukad, på korta ben
smög hon fram efter väggarna. Ovänta-
de ljud fick henne att sprätta iväg med
buskig svans. �

Men hon vande sig snabbt, utforskade
husets alla vrår både högt och lågt och
tog tomten i besittning. Ve den grannkatt
som stoppade in ett morrhår över tomt-
gränsen. M är liten, men hon skaffade
sig en stor kaxighet med tiden och åtskil-
liga oförsiktiga katter fick se sig – skam
och nesa – bortjagade. Den ende som
hon i princip tolererade var grannens är-
rade Jansson. Han fick tillåtelse att kor-
sa tomten på väg hem – om han höll sig
efter staketet. Det var säkert hans av
slagsmål fransade öron som avgjorde den
saken.
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Ibland reflekterar jag över hur lika vi är
– jag som mänsko-senior  och hon som
katt-senior – åkommor och behov är sig
tämligen lika. Nu är det närhet och vär-
me som gäller. Sociala ”samtal” och
smekningar, god mat och mycket vatten
och sömn. Vi delar sovplats också. När
M vill. Varmt och skönt ibland, andra
gånger rätt kylslaget när man upptäcker
att hon lagt sig på tvären, ockuperar två
tredjedelar av sängen och lika mycket av
täcket. Men vår toleranströskel är hög.
Har man utgjort en kull under så många
år, så måste självklart ålderdomen få ta
plats. �

I 16 år har vi nu umgåtts och delat hus
och hem. Att det är vi som är M:s kull är
det ingen tvekan om. Vet hon inte direkt
var i huset vi är, så lockar hon. Stannar
vi någon gång borta över en natt så intar
hon fönsterbrädan vid ytterdörren för att
kolla när vi kommer och sedan blir det
en LÅÅÅNG avhyvling för att vi varit
borta. Sedan är allt bra igen. Hon är inte
långsint.

Men som många gamlingar har M – el-
ler Juventus (Den gamla damen) som hon
också benämns - börjat bli skröplig, en-
ligt omvandlingsberäkningar är hon nu
kring 90 år. Sköldkörtelproblem medför
dagliga medicineringar, artros har satt in
sedan ett par år tillbaka och det är slut
med att karta uppför tvåmetersplank för
att sedan fortsätta upp på villataket, ba-
lansera sig fram längs taknocken, hoppa
över till carporten för att sedan via bilta-
ket ta sig ner till marken. Det är också
slut på vildsinta 4 kiloshopp från mage till
mage när hon tycker att vi ligger för länge
och hon själv vill gå ut. Nu smyger hon
försiktigt ner från säng, bänk, soffa till
de pallar som finns strategiskt utplacera-
de i hela huset så att hon inte ska an-
stränga ben och leder för mycket.

För två somrar sedan trodde vi att det
var M:s sista sommar. Hon kom in uti-
från, la sig platt på magen och ville ing-
enting – inte äta, inte dricka. Vi gjorde i
ordning näringslösning som vi sprutade
in i gapet med jämna mellanrum dag och
natt. På fjärde dagen piggnade hon till
lite och lapade i sig lite kattungemat ut-
rörd i grädde. Det gick vägen.

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2013 äger rum

 tisdagen den 26 februari kl. 13.00
Bibliotekshusets hörsal,

Biblioteksgången 13 eller
Attundafältet 14, plan 3

Årsmötesförhandlingar enligt
stadgarna.

Årsmöteshandlingar (föredrag-
ningslista, verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning m.m.)
kommer att finnas tillgängliga på
kansliet och på hemsidan fr.o.m.
den 19 februari.

Motioner skall vara styrelsen till-
handa senast den 28 januari.

Enligt traditionen bjuder förening-
en på kaffe i anslutning till mötet.

Välkommen!
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Vinprovning i Toscana

Bussfärden från Roms flygplats gick
norrut genom böljande fält och kullar i
ett närmast bibliskt landskap med pinjer
och cypresser på avstånd. Kullarna blev
så småningom högre och ett flertal av dem
hade en stadsstat omgiven av en stadsmur
högst upp. Dessa var rester från 700-ta-
let före Kristus då olika stater kämpade
med varandra i området, det som då het-
te Etrurien och var etruskernas land.

Toscana är mycket mer än ett vackert
landskap. Det har ett stort antal trevliga
och mysiga vingårdar omgivna av böljan-
de vinodlingar. Tillsammans med ”vin-

bonden” Jerker Arr-
henius fick vi besöka
fem av dessa i vindi-
strikt i Italiens meller-
sta del, den kring Sien-
na och Florens. Vi
hade tur att få göra
resan med Jerker ef-

tersom han är en av de högst vinutbilda-
de i Norden. Dessutom är han både un-
derhållande och trevlig. Jerker har bland
annat i flera år ansvarat för systembola-
gets dryckesprovningar. Under bussfär-
derna mellan gårdarna informerade Jer-
ker oss om olika viner och om den mycket
komplicerade vinlagen i Italien från 1963.
Det är oerhört stränga kvalitetsregler hur
de olika vinerna kategoriseras. �

Ponte Vecchio

Lutande tornet i
Pisa.

Annonsen från Pocketresor ”Bussturer kombinerat med vinprovning i Tos-
cana” lockade ett 20-tal pensionärer, varav tre från Jarlabanke, att flyga
bort från ett regnigt Sverige i september 2012. Vilket varmt och skönt vä-
der som mötte oss svenskar då vi landade i Rom!

Att få sitta i nyblivna vänners lag i vär-
men utomhus, äta gott hembakt bröd, ost,
korv och inte minst dricka gott vin var
något vi alla uppskattade. Medan vi åt
och drack berättade ägarna hur framställ-
ningen av vin skiljer sig åt beroende av
vilken typ av vin man avser att produce-
ra. Jerker fick frågan av oss vad han
anser om boxviner. Han svarade att en
flaska är bättre på att bevara vinets kva-
litet. Boxvin försämras snabbare efter-

som perforeringen i
påsen gör att vinet
oxideras. Detta
sker även om inte
boxen är öppnad så
kolla alltid på da-
tummärkning. En
del av oss köpte
goda viner för
hemtransport trots
att detta innebar
inköp av extra res-
väska.
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Vilken kontrast det sedan blev att guidas
i Florens och Pisa och att med tusentals
andra turister trängas för att se alla dessa
vackra kyrkor och byggnader. Men det
var absolut värt besväret att få uppleva
dessa fantastiskt vackra konstskatter. De
guidade turerna i Sienna och Lucca var
betydligt lugnare och tänk att det lutande
tornet i Pisa fortfarande lutar!

Åter i regniga Sverige kan vi i alla fall
glädja oss åt ett stort antal foton som
minner oss om vår Toscanaresa 2012.

Text och foto: Bertil Wijk �

22 mars - 1 april 2013
New York

och
Chicago

Resa i
Jussi Björlings

fotspår

För mer information
kontakta

Foto: www.fotoakuten.se
Öppet hus hos
SPF Jarlabanke

Eskadervägen 40, Näsbypark
Tisdagen den 11 december

kl. 14.00-16.00

Kom in till oss och ta en kopp
kaffe med lussebullar,

pepparkakor och julglögg
(till självkostnadspris).

Ta tillfället i akt att träffa andra
medlemmar i vår förening samt
representanter från styrelsen

och övriga funktionärer.
Vår hemsida kommer att vara

uppkopplad med storbild och där
kan du bland annat se bilder från
våra utflykter, fester, träffar etc.
Kontaktperson: Anita Holmberg

08-29 96 76
elseanitaholmberg@gmail.com

VARMT VÄLKOMNA!
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Att vårda en anhörig…
Sedan 2009 är kommunerna skyldiga att
erbjuda stöd till dem som vårdar och hjäl-
per en närstående. Den hjälp man kan få
är t.ex. i form av avlösning, utbildning eller
samtal. I Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap §
10 står det konkret formulerat så här:
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för
att underlätta för de personer som
vårdar en närstående som är långva-
rit sjuk eller äldre eller som stöder en
närstående som har funktionshinder.”
(2009-07-01)

Men det är - enligt information från So-
cialstyrelsens i augusti i år - bara en fjär-
dedel som känner till den här bestämmel-
sen utav de närstående som ger omsorg.

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning
som visar att nästan var femte vuxen –
eller ca 1,3 miljoner svenskar – ger om-
sorg till en närstående. Omsorgen handlar
om att ge personlig omvårdnad och tillsyn
eller att hjälpa till med praktiska sysslor
och ekonomi. Utredningen pekar också
på att många seniorer i åldrarna 65-80 år
tar hand om sina makar.

Susanna Dellans, utredare på Socialsty-
relsen, säger: - Kartläggningen visar att
anhörigas omsorg har en samhällsbäran-
de funktion. Utan insatser från familj,
grannar och vänner skulle inte samhället
klara av att tillgodose befolkningens be-
hov av vård och omsorg.

Anhörigkonsulent i Täby kommun är San-
na Öhman, som vi presenterade i med-
lemsbladet redan när hon tillträdde sin
tjänst i augusti 2009. Sanna Öhman har
tidigare arbetat som präst för att sedan
vidareutbilda sig till samtalsterapeut. (Vill
du läsa mer om henne kan du hitta infor-
mation på spfjarlabanke.se. Gå till rubri-
ken Arkiv i vänsterspalten och klicka se-
dan på 2009 nr 5, sid 8.) Anhörigkonsu-
lenten är den som ansvarar för och bedri-
ver verksamheten för anhörigstöd. Bra att
veta är att när man har kontakt med anhö-
rigstödet, så sker ingen registrering, inga
journaler förs och alla representanter har
tystnadsplikt. Hjälpen är kostnadsfri.

Via anhörigstödet kan du få vägledning
om vilken hjälp som bäst motsvarar de
behov du har och vart du kan vända dig
för att få detta stöd. Stödet kan bestå av
olika insatser som fysiskt, psykiskt eller
socialt underlättar din situation som an-
hörig. Anhörigstödet ordnar också öppna
föreläsningar som kan tjäna som inspira-
tion och information. Det finns också mö-
tesplatser för anhöriga dit man kan vända
sig för att få kontakt med andra som befin-
ner sig i en liknande situation som man själv.
Att samtala med andra och byta erfaren-
heter kan vara värdefullt när t.ex. en an-
hörig drabbats av stroke eller demens.

Har du undringar över anhörigstödet kon-
takta anhörigkonsulenten 5555 9000 el-
ler via e-post till anhorigstod@taby.se

Text: Bodil Svensson

�
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Eskadervägen 4   Näsby Park Centrum i Täby   Tel 08-732 50 44   www.bkherr.se
Öppettider: Vard. 10-18   Lörd. 10 -15   Sönd. 12-16

10% rabattKlipp ut annonsen så får ni

10% rabatt 
på valfri vara 

(gäller endast en gång)

Snyggt klädd för jobbet, fritiden
...och alla högtidliga tillfällen
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TRÄFFAR
Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare
i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby Cen-
trum kl. 13.00. Kostnad 60:-/person.
Kontaktperson: Kerstin Persson, 756 60 76

Jarlabankes träffar och
ett flertal av förening-
ens kurser och cirklar
sker i samarbete med
Studieförbundet
Vuxenskolan.

Tisdag 22 januari  -   
Lars Wallin,
Rotary-tandläkare i Kenya
1988 började Rotarys Läkarbank att sän-
da ut läkare och tandläkare för att under
en tjänstgöringstid på sex veckor åt gång-
en arbeta i främst Kenya. Varje år väljer
nu ett stort antal läkare, tandläkare och
sjuksköterskor att på plats dela med sig
av sin tid och sitt kunnande. Detta sker
antingen på Läkarbankens fem jeepläkar-
linjer som söker upp människor i byarna
eller på något av de två sjukhus där Lä-
karbanken bemannar två tandläkarstafet-
ter. Tjänstgöringen är oavlönad men Ro-
tarys Läkarbank står för omkostnader.

En som varit i Kenya i två omgångar och
arbetat med att förbättra tandhälsan hos
de kenyanska barnen är tandläkaren
Lars Wallin från Nyköping. Under sina
senaste sex veckor på plats behandlade
han 348 patienter, men han arbetade ock-
så förebyggande via skolorna där han
undersökte barnens tänder och informe-

rade om tandhygien och goda kostvanor.
I januari får vi höra Lars Wallin berätta
om Kenya, dess stammar, religion och ut-
komstmöjligheter. Huvudsakligen kom-
mer han dock att fokusera på den tand-
vård som Rotarys Läkarbank bedriver i
staden Migori sedan 2006 med speciell
inriktning på barn.

Tisdag 26 februari -
(Årsmöte. Se kallelse sid. 5)
Underhållning av Solveig Wikman,
konsertpianist:
Kvinnligt och manligt vid pianot un-
der tre århundraden
Solveig Wikman är verksam som solist,
kammarmusiker och ackompanjatör och
har konserterat runt både i Sverige och
utomlands. Under de senaste åren har
hon ägnat stort intresse åt kvinnor i mu-
sikhistorien. Solveig Wikman är engage-
rad i föreningen Evterpe, som arbetar för
ett mer jämställt musikliv mellan kvinnor
och män. Teaterkonserten ”CLARA! – i
första hand maka och mor” är ett dra-
matiserat porträtt av Clara Schumann,
där Solveig Wikman spelade en tredub-
bel roll som pianist, skådespelerska och
manusförfattare. 2005 gjorde hon en ra-
dioserie - Året i Italien - till 200-årsmin-
net av Fanny Mendelssohns födelse.

Senast har Solveig Wikman tillsammans
med barytonen Gabriel Suovanen gett ut
en CD med verk av tonsättaren Knut
Håkanson, ”En gång i bredd med mig”,
fylld med sånger och pianostycken. Knut
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TRÄFFAR
Håkanson (1887-1929) var något av en
outsider i svenskt musikliv och verkade i
en musikalisk brytningstid mellan en sen-
romantisk och en nyklassisk stil.

Vid årsmötet kommer vi att få höra Sol-
veig Wikman spela musik av Joseph
Haydn, Maria Theresia von Paradis, Cla-
ra och Robert Schumann, Fanny och Felix
Mendelssohn, Frédéric Chopin, Cécile
Chaminade och Knut Håkanson. 

Tisdag 19 mars -
Svante Höge om Ernst Josephsons
konstverk ”Strömkarlen”
På Waldemarsudde i Stockholm finns
Ernst Josephsons verk ”Strömkarlen”,
som han målade i norska Eggedal 1884.
I ett bildspel med vackra naturbilder och
med låtar på hardingfela skildrar Svan-
te Höge Josephsons vistelse i Eggedal
och hur konstverket kom till. Höge
berättar att han, när han för något år
sedan studerade konstverket närma-
re, upptäckte att fiolen som ”strömkar-
len” spelar på hade åtta stämskruvar.
Det är alltså ingen fiol utan en harding-
fela, dvs. samma instrument som Höge
själv spelar.

Höge reste till Eggedal och följde i Jo-
sephsons fotspår. Han fann också for-
sen där Josephson placerat sin ström-
karl.

Tisdag 23 april
Information i nästa nummer av medlems-
bladet.

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
behöver inte vara medlem i SPF Jarla-
banke.
Kontaktperson: Kerstin Persson, 756 60 76

10/1 Musikkryss med trubadur Bengt
Vilhelmson - gitarrist, sångare,
kompositör och textförfattare. Till
ett program med sånger och schla-
gers löser ni ett korsord.

7/2 Populärmusik från 1960-talet med
Stig Nohrlander

7/3, 11/4 och 16/5 Information i nästa
nummer av medlemsbladet

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under vin-
tern 2013 anordnas följande träffar:
5/2 Allégården  Olle Alvarson (sång),

Maud Bergman (piano)
5/3 Ångaren Olle Alvarson (sång),

Maud Bergman (piano)

Samtliga träffar startar klockan 14.00. 
Program för senare Väntjänstträffar är
ännu inte fastställt. 

Ansvariga: Irene Lehnberg, 073-700 05 16
och Anita Holmberg, 070-392 21 99

�
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RESOR OCH UTFLYKTER
Torsdag 24 januari
Besök på Judiska muséet,
Bokad visning kl. 11.00 ca 1,5 tim. Sam-
ling senast 10.45 vid muséet, Hälsinge-
gatan 2. Kostnad 100 kr/ person. Anmä-
lan till SPF Jarlabanke senast 11 januari.
För frågor kontakta Monica Rosengren,
monica.rosengren@transit.se eller
768 32 07.

Torsdag 14 februari
Chokladprovning
Waxholms Choklad kommer till vår för-
eningslokal kl. 18.00 och vi
får prova 13 olika choklad-
sorter från vit till 99-procen-
tig choklad. Kostnad ca 275 kr beroende
på antal deltagare.  Anmälan till SPF Jarla-
banke senast 5 februari.
För frågor kontakta Monica Rosengren,
monica.rosengren@transit.se eller
768 32 07.

Torsdag 14 mars
”Röd sol över Kina”
Bildspel av Anders Hanser Produktion,
Kommendörsgatan 28, med titeln ”Röd
sol över Kina” kl. 15.00, en film som tar
1 tim. och 45 min. Kostnad 160 kr. inkl.
ett glas vitt vin eller alt. alkoholfri cider.
Anmälan till SPF Jarlabanke senast 12/2.
För frågor kontakta Monica Rosengren
monica.rosengren@transit.se eller
768 32 07.

Måndag 22 – måndag 29 april
Nerja - spanska solkustens pärla
En kulturresa i samarbete med
Aktivitetspulsen4u
Nerja ligger på spanska solkusten 55 km
öster om Malaga. Nerja med omnejd har
dokumenterat Europas bästa väder. Där-
för är det inte konstigt att Nerja har varit
bebott i mer än 25 000 år, från tiden för
den äldre stenåldern. Utöver vädret är
Nerja och närområdet fantastiskt vack-
ert och bara några km från staden finns
en i huvudsak orörd ”vildmark”. Nerja
är fortfarande en genuin spansk fiskeby
värd att besöka. Aktivitetspulsen4u har
därför skapat ett skräddarsytt program
just för  SPF Jarlabanke och ger dessut-
om genom den personliga servicen goda
förutsättningar för resan.

�

Sala de Cataclismo, Katastrofsalen,
är den mest spektakulära grottan
med en jättelik droppsten, 49 m hög
och 18 m bred.
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För resor och utflykter görs
anmälan till SPF Jarlabanke
jarlabanke@telia.com eller
756 38 75 (telefonsvarare).
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RESOR OCH UTFLYKTER
Reseprogrammet är enligt följande:
Dag 1 - Resdag
Dag 2 - Nerja och Frigiliana
Dag 3 - Comares och grottorna i Nerja
Dag 4 - Alhambra m.m. i Granada
Dag 5 - Egen tid
Dag 6 - Vandring i Sierra Almijara
Dag 7 - Fågelsjön och Picasso i Malaga
Dag 8 - Resdag

I paketresan ingår:
Flygbiljetter tur och retur från Arlanda
till Malaga; transfer till och från Mala-
gas flygplats; del i lägenhet; frukost;
lunchpaket; tre rätters middag med ett
glas vin/öl och vatten; fyra kulturella ut-
flykter; en guidad vandring i naturparken
Sierra Almijara; transporter i samband
med utflykterna och vandringen.

Vi bor på resorten Tropicana som ligger
2 km från Nerja centrum med Balkong
Europa som den mest kända platsen i
Nerja.

Priset för paketresan enligt ovan är
13.500 kr inkl. moms.
Mer information finns att hämta på
www.aktivitetspulsen4u.se

Måndag 21 januari är sista dagen för
anmälan och inbetalning av 3.500 kr för
den specialkomponerade resan.
Anmälan görs direkt till Bruno Hult-
strand, info@aktivitetspulsen4u.se eller
076-390 44 44.

Slutbetalning 1 månad före avresan.
�

Adventskonsert på Ångaren
Söndagen den 9 december kl. 14.00 bjuds det på

traditionella julsånger. Spelar och sjunger gör
Conny Österlund (dragspel) och Mikael Wernström

(gitarr) som tidigare i år underhållit Täbyseniorer vid sina
besök på Allégården och Ångaren.

Maud och Moana står för kaffe med hembakade
lussekatter till en kostnad av 60:-.

Välkomna!
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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,

Medicinsk fotvård

Fina Fötter
Södervägen 44 

Täby (Viggbygärdet)

08-756 79 30

Medlem i Sveriges Fotterapeuter
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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



17

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

Välkommen till 
vår

nyrenoverade butik!
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Pubafton med Jazz
Det svängde häftigt i SPF Jarlabankes
kanslilokal på Eskadervägen den 30 ok-
tober. Då var det premiär för Pubafton
med Jazz under Arne Forsséns eminenta

ledning. Öl, vin
eller alkohol-
fria drycker
samt snacks
serverades till
självkostnads-
pris från lokal-
ens kontors-
bord, för kväl-
len omvandlat
till bardisk.
Möteslokalen

var trevligt dukad och illuminerad med
levande ljus. 22 jazzdiggare presentera-
des jazzhistoria under två intensiva tim-
mar med endast smärre avbrott för åter-
fyllnad i glasen. Olika jazzepoker under
1930- till 1950-talet presenterades i en
kavalkad över jazzens största profiler un-
der denna guldålder med dess olika epo-
ker; traditionell jazz, swing, beebop och
cool jazz. Stora namn var Louis Arm-
strong (med Ella Fitzgerald), Benny
Goodman, Duke Ellington, Artie Shaw,
Count Basie, Stan Getz, Charlie Parker,
Dizzy Gillespie, Gene Krupa och i Sverige
Lasse Gullin och Arne Domnerus, bara

HÄNT SEN SIST

Smärre avbrott för påfyll-
nad av glasen skedde.

Deltagarna kunde lyssna till
en kavalkad över jazzens
största profiler åren 1930-50.

för att nämna några ur högen. Försiktiga
taktstamp eller rytmiska gungningar, var
och en med sina egna nostalgitrippar,
spontana utrop, glada eller svåra ihåg-
kommanden , drömska inåtvända blickar
- Kul!

Som avslutning beslutade besökarna
enhälligt att äska en vårlig upprepning
av denna genomtrevliga kväll i
nostalgins tecken.

Text: Erikp
Foto: Kerstin Persson

Under hösten har så många av
Jarlabankes aktiviteter dokumenterats
i ord och bild att alla bilder inte fått
plats i tidningen. Många fler bilder finns

att beskåda på vår hemsida
spfjarlabanke.se  Klicka på rubriken
Bilder i vänsterspalten och du får upp
ett antal evenemang att välja mellan.

�
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HÄNT SEN SIST

Forts. sid. 20

Opera på Skäret
14 jarlabankare äntrade SKÅJ-tåget den
19 augusti för resa mot det lilla sågverks-
samhället Skäret nära Kopparberg och
ett gammalt ombyggt virkesmagasin som
lockar både storpublik och världsstjärnor.
Festivalen Opera på Skäret föddes 2004.
Tre år senare hade man nått en besöks-
siffra på 10 000. När man nu är inne på
sin nionde säsong kan man räkna in en
lång rad internationella storstjärnor som
framträtt på scenen.

I år var det alltså dags för Gaetano Do-
nizettis opera Lucia di Lammermoor, en
historia om kärlek och hat, familjefejder,
svek och lögner som ändar i mord och
självmord. Vid vårt besök sjöngs den
kvinnliga huvudrollen av den kritikerro-
sade kinesiska sopranen Yitian Luan.

Bergslagens musikdramatiska kör med
31 sångare och Opera på Skärets opera-
orkester på 40 musiker fick också mycket
höga betyg: ”Årets operakör är den
bästa som hörts på Skäret. Orkestern
låter också bättre än på flera år” skrev
t.ex. Nerikes Allehanda.

Föreställningen var inte bara en fröjd för
örat utan också en glädje för ögat genom
Sven Östbergs strama, modernistiska och
avskalade scenografi blandad med Ro-
bin Karlssons körkostymer med en färg-
sättning, som förde tankarna till Rem-
brandtska målningar.

Text och foto: Bodil Svensson

1.

Stort och mäktigt reser det gamla vir-
kesmagasinet sig, akustiken är fan-
tastisk, men det kan bli dragit när
vinden ligger på.

På plats på Skäret fanns Karl-Erik
Danielsson, vår teaterkunskapsleda-
re Margareta Broberg och Solgerd
Köhler.

Med på resan var också Yvonne och
Lars-Erik Jansson.
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HÄNT SEN SIST

I svampskogen
Efter dagar av regn och gråväder
försvann molnen och en värmande
sol omfamnade oss när vi den 3 sep-
tember strålade samman ute på
Ekerö för att under svampexperten
Bo Nyléns sakkunniga ledning få
lära oss mer om arter och växtplat-
ser. Det blev en hel del godsaker i
korgarna – mest kantareller, tratt-
kantareller, rödgul trumpetsvamp
och så den där rackarn som är så svår
att upptäcka – svart trumpetsvamp!

Ulla Linse går
igenom sitt
korginnehåll.
Många fina
trattisar var
det!

Ljubinka Selin är nöjd
med sin dag - korgen är
till råge fylld.

Räkfrossan i hamn
Höstsäsongen 2012 inleddes den 4 sep-
tember i Näsbyvikens Båtklubbs lokal
med massor av räkor och vin m.m. Allt-
så öl och snaps, diverse sång och ett väl-
digt sorl. Dessutom, mycket gott, avslu-
tades med ost och druvor, kaffe och
chokladkaka.

Som vanligt hade Lennart Linse och Inge-
Maren Behrendt med medhjälparna
Barbro Landin och Maud Gustavsson

Genomgång av
svampar före start.
”Trattkantarell är
bra”, sa Bo Nylén.
”Men den ska ste-
kas i olivolja, inte i
smör…” Gunnar
Gillberg i bakgrun-
den ser lite skeptisk
ut.

jobbat hårt före och
efter räkfrossan.

Lennart och Inge-
Maren avslutar
snart sitt engage-
mang i festkommit-
tén och vi passar
här på att be villiga
Jarlabankare att an-

Inge-Maren och
Lennart.

Text och foto: Bodil Svensson

mäla sig till valberedningen.
Text och foto: Per Nisses
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Forts. sid. 22

HÄNT SEN SIST

Distriktsmästerskap i
Hjärnkoll
Under hösten (20 september) avgjordes
finalen i stockholmsdistriktets mästerskap
i Hjärnkoll. 15 pensionärsföreningar hade
anmält intresse, däribland Jarlabanke,
som representerades av Anita Holmberg,
Ing-Britt och Östen Edlund. Tävlingen
bestod av 16 frågor i olika ämnen: geogra-
fi, historia, idrott, kultur, ord m.m. Alla tyckte
det var svåra frågor vilket bekräftades att
inget lag kom upp i mer än 9 rätta svar.

Nå, hur gick det för Jarlabanke då? Jo, vi
var ett av de 4 lag som lyckades få 9 rätt,
vilket naturligtvis kändes mycket hedran-

Modevisning på Ångaren

Ing-Britt Edlund och Anita Holmberg
grubblar över hur långt bandet som
ligger inne i burken kan vara.

de. En s.k. ”utslagsfråga” fick avgöra vem
som skulle bli segrare och den gick ut på
att gissa längden på ett band som låg i en
liten glasburk och där lyckades Mälarhöj-
dens lag bäst och får då äran att represen-
tera Stockholm i Riksfinalen i november.

Text och foto: Östen Edlund

 Den 28 september var det dags för mo-
devisning på Ångaren där fem seniorer
från Jarlabanke - Anita Holmberg, Maud
Gustavsson, Birgitta Danielsson och Stel-
la och Gunnar Gillberg - var mannekänger
och visade upp ett urval av det som Vi-
beke Foltman hade att erbjuda ur Sveri-
ges Seniorshops kollektion.

Sortimentet kännetecknas av lättskötta,
bekväma kläder med god passform, sam-
tidigt som de har ett modernt snitt och
säsongens färgskala. Många av byxorna
för både damer och herrar har resår i
midjan eller utsläppbar midjelinning - bra
om man satt i sig för mycket god mat till
middagen.

Text och foto: Bodil Svensson

Gunnar Gillberg
demonstrerar en
cardigan och en
rutig skjorta.
Byxorna kom
också ur sorti-
mentet och hade
reglerbar midje-
linning.

Maud Gustavs-
son visar upp en
färgstark tunika
med vidd.
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Jarlabankare i Österled på ”vikingaskepp”
Den 22 oktober avseglade en förväntans-
full skara om 15 personer på en tre da-
gars nöjesresa till Helsingfors med Vi-
kinglines Gabriella. Huvudmålet med re-
san var att se Svenska Teaterns uppsätt-
ning av Benny Anderssons, Björn Ulva-
eus och Lars Rudolfssons musikal ”Kris-
tina från Duvemåla” byggd på Vilhelm
Mobergs utvandrarepos. Resan skedde i
båda riktningarna nattetid, vilket gav ut-
rymme för egna aktiviteter under två hela
dagar i Helsingfors samt en övernattning
på Hotel Presidentii.

Teaterns uppsättning av ”Kristina från
Duvemåla” var i sann Vilhelm Mobergs
anda. Detta gällde allt ifrån följsamheten
till ursprungshandlingen i Mobergs ut-
vandrarepos till kostymering och övrig
rekvisita (där det mesta fanns med) ner
till Finn-Kajsas slipsten.

Svenska Teatern - Finlands svenska na-
tionalscen - är som namnet beskriver, en
nationalscen som enbart spelar teater på
svenska. Den har funnits sedan 1860.
Teaterhuset ligger mitt i City av Helsing-
fors på Norra Esplanaden. Teatern, som
är nyrenoverad, erbjuder en behaglig at-
mosfär. Den har tre scener varav Stora
scenen med den ryske arkitekten Niko-
laj Benois vackra salong i guld och rött
är byggnadens hjärta. Den rymmer 700
åskådarplatser. Det var i denna ståtliga
teatersalong som vi avnjöt kvällens före-
ställning.

Svenska Teatern i Helsingfors.

I arkitekten Nikolaj Benois salong i
guld och rött avnjöt Jarlabankarna
skådespelet. Fr.v. Hans och Birgitta
Ingare, Lennart och Inger Heden-
lind.

Här väntar Ragnvald Pettersson,
Agneta Pettersson-Möller och Bertil
Wijk på att Mobergs utvandrare ska
inta scenen.

Forts. sid. 25
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Birgittasystrarna i Djursholm
HÄNT SEN SIST

En vacker fredagseftermiddag i oktober
samlades 29 Jarlabankare utanför Sank-
ta Birgittas kloster i Djursholm. Syster
Ida tog emot i sin vackra nunnedräkt och

med leende
varma, bruna
ögon. Hon
bjöd in till
välsmakande
t r e r ä t t e r s
lunch framdu-
kad på ett bord
centralt belä-

systrarnas gemensamma bön är alla som
önskar välkomna.

Efter lunchen berättade syster Ida i hu-
sets kapell på ett mycket medryckande
sätt om livet och verksamheten i klostret
varvad med roliga historier om händel-
ser, besök etc.

Besöket avslutades med en intressant
föreläsning om hur klostret kom till och
framför allt om den Saliga Moder Elisa-
beth Hesselblads äventyrsfyllda liv i oli-
ka delar i världen innan hon lyckades åter-
föra Birgittaordern till Sverige, efter att
den hade varit borta i mer än 300 år. En
ny gren av Birgittaordern i modern form
uppstod, anpassad efter den moderna ti-
dens krav med möjlighet att försörja sig
själv genom att förena klostret med gäst-
hem.

Text och foto: Kerstin Persson

Anna Björkman stäm-
mer av med syster Ida
vid ankomsten.

get i den stora
ljusa matsa-
len. Med hjälp
av syster Ve-

ronica såg hon till att alla fat var väl-
fyllda.

Birgittasystrarnas kloster i Djursholm till-
hör Vår frälsares Orden, instiftad på
1300-talet av den heliga Birgitta och av
den Saliga Moder Elisabeth Hesselblad
1911. Birgittasystrarnas kloster i Djurs-
holm grundades 1923. Dess nuvarande
byggnader uppfördes 1973.

I en anda av öppenhet och respekt väl-
komnar systrarna enskilda gäster eller
grupper i behov av andlig vila och åter-
hämtning oavsett tro eller livsåskådning.
Systrarnas första uppgift är, i enlighet
med den monastiska traditionen, den li-
turgiska bönen, tidebönen. Husets kapell
finns tillgängligt för enskild bön och till

Syster Ida i berättartagen. I mitten
Birgitta Danielsson.

(Se vidare birgittasystrarna.se/djursholm)

�
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KURSER OCH CIRKLAR
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Fransk konversation
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40,
onsdagar kl. 09.30. 10 ggr/termin.  Vår-
terminen startar den 30 januari.
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 130 medlemmar
i Jarlabanke. Syftet med cirkeln är att tip-
sa varandra om intressanta webbsidor,
och gruppen arbetar normalt helt via In-
ternet.
För information kontakta Stig Nohrlan-
der, stig@nohrlander.com

Litteraturcirkel
Vi träffas en tisdagseftermiddag i måna-
den kl. 14.00 på kansliet, Eskadervägen
40, och diskuterar
böcker och tar en kopp
kaffe.
Vårterminen börjar den
15 januari och övriga träffar blir den 12
februari och 12 mars.
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 träffas på kansliet, Eskadervägen 40,
kl.19.00 och börjar måndagen den 28 ja-
nuari då Stig Nohrlander spelar LP-ski-
vor. Vi fortsätter den 18 februari med
Schubert, den 25 mars med italiensk ope-

ra och den 15 april med Chopin. Program-
met för den 13 maj är inte fastställt.
Mer information: Ljubinka Selin,
768 66 57 eller ljubinka.selin@gmail.com

Schackintresserade
Många som spelat schack saknar kan-
ske en motspelare. Vi tänker gå vidare
med vår fortsättningskurs
i vår för dem som vill trä-
na hjärnan under triv-
samma former. Var fjor-
tonde dag tänker vi lyfta
pjäser och göra nya kombinationer. In-
tresserade inbjuds att komma till vårt
kansli, Eskadervägen 40 tisdagen den 19
februari kl. 14.00 för att lägga upp vå-
rens schackdagar.
Information och anmälan till Gunnar Zet-
tersten, 756 37 92 eller
gunnarzeta@spray.se

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.
Vårens träffar sker 13.00 - 15.30 tors-
dagarna 24/1, 21/2, 21/3 och 18/4.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 03 83
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Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13.00. Vårterminen  star-
tar den 7 januari.
Det finns plats för 1-2 nya deltagare.
Kontakta Lars-Eric Nordström, 756 37 16.

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 13.00. Vårterminen startar
den 9 januari. Kontakta Magnus Waller,
758 55 83.

Vinprovning II
Vi planerar att fortsätta även nästa ter-
min, våren 2013, med vinprovning följan-
de torsdagar 17 januari, 21 februari, 31
mars och 18 april. Start kl. 18.45. Infor-
mation kommer att meddelas dem som
tidigare deltagit. Aktiviteten är för när-
varande fullbokad.
Kontaktperson: Arne Forssén,
arne.forssen@plangruppen.se eller
070-610 45 51

Vinprovning III
Under våren hoppas vi även kunna bred-
da provningarna med viner från nya värl-
den. Provningarna kommer att äga rum
på tisdagarna 8 januari, 12 februari,
19 mars och 9 april. Start kl. 18.45.
Kontaktperson: Lars-Ove Pehrsson,
lars-ove.pehrsson@telia.com eller
070-626 92 05

För Vinprovning II
och III gäller att de
hålls i Jarlabankes
lokal, Eskader-
vägen 40. Termins-
avgifterna är 400:-
att erläggas vid för-
sta träffen.
Är du intresserad av vinprovningar an-
mäl dig till väntelista hos Lars-Ove
Pehrsson.

�

Musikalen var av hög klass. Ensemblen
bestod av 50 skådespelare plus ett 20-tal
alternerande barn, en 60-mannaorkester
och 30-mannakör. Kostymering liksom
övrig rekvisita var tidstypiskt anpassade
till de olika skeendena i handlingen; allt
från ursprunget i Korpamoens fattigdom
och tragik till avfärden, överresan på
Amerikabåten, landstigningen i USA, tåg-
resan västerut, framkomsten till Minne-
sota, uppodlingen och nybyggartiden samt
Roberts tragiska återkomst (Guldet blev

till sand) och slutligen Kristinas första och
sista astrakanäpple i det nya landet.

Teaterbesöket gav oss en minnesvärd
kväll i glada människors lag. Hela resan
som uppskattades mycket av deltagarna
präglades av god sammanhållning och
stort gemyt! Mera sånt här tack!

Erikp
Foto: Kerstin Persson

Forts. från sid. 22 ”Jarlabankare i Österled ...”
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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

Ska du sälja?
Vi på Jägholm Norrortsmäklarna erbjuder en högklassig 

mäklartjänst med konkurrenskraftiga arvoden.

Vid försäljning så bjuder vi medlemmarna i 
Jarlabanke på deklarationshjälp avseende 

kapitalvinstberäkning.

TÄBYS BÄSTA MARKNADSFÖRING

TÄBY 08-732 50 00, 08-768 00 80| VALLENTUNA 08-511 733 55 | ÖSTERÅKER 08-540 875 75
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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 de-
fibrillator.
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. Vårterminen startar
måndagen den 14 januari.
Ring Toto Granath, 756 42 97

LCHF
LCHF är en förkortning av Low Carb,
High Fat, och det är en livsstil och en
kosthållning, som kännetecknas av att
man undviker kolhydrater (socker och
stärkelse) men gärna äter fet mat (gräd-
de, smör, fet ost). Man äter detta för att
må bra och undvika diabetes typ 2 och
hjärtkärlsjukdomar, som hjärtinfarkt, hjärt-
svikt och stroke samt demens. En bief-
fekt, som uppskattas av många, är att man
normalt minskar påtagligt i vikt, om man
har övervikt eller fetma.

Under hösten har det bildats en LCHF-
grupp på 11 personer, som har haft 2
möten, den 11 oktober och den 5 novem-
ber på Jarlabankes kansli. Nästa träff blir
fredag kväll den 7 december på kansliet
kl 18-20, då vi skall äta en LCHF-måltid
i st.f. ”Öl och macka”. Även andra med-
lemmar i Jarlabanke kan efter anmälan
till Stig Nohrlander på 073-736 54 27 i
mån av plats deltaga. Kostnad 50 kr.
Första träffen under 2013 blir måndagen
den 7 januari kl. 14 – 16 på kansliet.

�



29

FRISKVÅRD
För information ring Ingrid Dahlberg på
0720-18 66 64 eller Stig Nohrlander på
073-736 54 27.

Squaredansarna
Näsby Parks Squaredansklubb finns på
Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby.
Besök gärna klubbens hemsida,
nasbysquare.se för mer information inkl.
datum för nästa tillfälle till pröva på, så
snart detta fastställts.
Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

Vandra med eller utan stavar
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. Vårens vandringar börjar freda-
gen den 18 januari.
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:
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.

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.
För information om vårens program tag
kontakt med Ivor Nordström, 768 31 15,
Kerstin Ferenius, 758 61 75 eller Maud
Andersson, 510 512 19.

�

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
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Text: Gudrun Wijk

�

ÄLDREOMSORG

Kommunala Pensionärsrådets (KPR) möte 2012-09-19

Socialnämndens penningpåse
Socialnämnden lämnar varje år ett för-
eningsstöd till pensionärsorganisationer-
na. Dessa måste dock först ansöka om
ett bidrag. En tjänsteman på administra-
tionsavdelningen tittar igenom ansökning-
arna, lämnar sedan ett förslag till sin en-
hetschef som skriver ett tjänsteutlåtande
till socialnämnden som fattar det slutgil-
tiga beslutet.

Idag finns inga direkta regler för vilka
kriterier som ska gälla då denna ”pen-
ningpåse” fördelas. Synpunkter framför-
des från pensionärsrepresentanterna på
vad man borde ta hänsyn till. Ordföran-
den Thomas Nilsonne föreslog att res-
pektive förening utser en representant
och dessa får sedan komma överens om
kriterier.

Översyn av riktlinjer för KPR
Vi fick förslag till några ändringar i de
nuvarande riktlinjerna för kommunala
pensionärsrådet. Önskemål framkom att
det istället för riktlinjer skulle bli ett reg-
lemente på samma sätt som finns i vissa
andra kommuner i Stockholm län. Det
skulle ge pensionärsorganisationerna ett
större utrymme att aktivt medverka i be-
slut som rör de äldre i kommunen.

Besvarande av inkomna frågor
från pensionärsorganisationerna
till kommunen
SPF Jarlabanke hade en fråga om det
finns meddelarfrihet (anonymitetsskydd)
för anställda på privata verksamheter i
Täby?
 - Den anställde har möjlighet att kon-
takta kommunen anonymt om missför-
hållanden på sin arbetsplats, även om
det är att föredra att man vet vem an-
mälaren är. Alla missförhållanden följs
noga upp.

Hur många Lex Sarah anmälningar res-
pektive Lex Maria ärenden har kommit
till socialnämnden 2011 respektive 2012?
(Lex Sarah handlar om fel i omvårdnad
och Lex Maria om fel begångna i sjuk-
vården. Dessa ärenden går även till So-
cialstyrelsen.)

- År 2011 kom tio Lex Sarah anmäl-
ningar och hittills i år har det inkom-
mit sex anmälningar. Inga Lex Maria
anmälningar vare sig  2011 eller 2012.
Vad ärendena handlar om är sekretess-
belagt i kommunen.

PRO frågade vad kommunen drar för
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ÄLDREOMSORG
slutsatser av det låga intresset att köpa
Trygghetsbostäder på Kanalvägen 8-14
i Roslags Näsby. Peab, byggherren, har
byggt flera 4-rumslägenheter vilka kos-
tar fyra miljoner styck. Åldersgränsen
70+ är nu borttagen och man vänder sig
även till yngre pensionärer. (Av äldrebo-
endedelegationens betänkande till rege-
ringen 2008 om en ny boendeform,
Trygghetsboende, bidde det i Täby
bara en tumme [egen kommentar].)

- En planering av trygghetsbostäder i
fortsättningen kan vara att upplåtel-
seformen även blir hyresrätter och att
dessa kan ligga i nära anslutning till
ett vård- och omsorgsboende. Det pas-
sar också bra med tanke på den nya
lagen, som ger par möjlighet att bo till-
sammans, säger Thomas Nilsonne.

Bemanning inom demensvården
1 januari 2014 börjar nya regler gälla för
bemanning på äldreboenden där det bor
demenssjuka. Reglerna kräver att soci-
alnämnderna utreder och dokumenterar
vad varje demenssjuk behöver hjälp med.
Kommunen förbereder, tillsammans med
Primärvården i Täby, hur en minnesmot-
tagning ska kunna fånga upp den de-
menssjukas behov på ett tidigt stadium,
så att personen ska kunna bo kvar hem-
ma så länge som möjligt.

De anställda på demensboenden ska få
utbildning i ”BPSD”. Det betyder Bete-
endemässiga och Psykiska Symptom vid
Demens. Personalen ska lära sig strate-

gier hur man kan bemöta den enskilde
patienten på ett bra sätt och därigenom
lindra dennes oro.

Äldreboendeberedningen
Äldreboendeberedningen, som består av
politiker från stadsbyggnadsnämnden och
socialnämnden, ska lämna en slutrapport
före årsskiftet vad gäller behov av plat-
ser, mark och typ av byggnader. Den 4
oktober var byggherrar och vårdföretag
inbjudna till ett heldagsseminarium. Det
finns ett stort intresse från olika företag.
Behovet beräknas vara 200-220 vårdplat-
ser i Täby till år 2020. Tre representan-
ter från KPR är också inbjudna att vara
med och lyssna.

Förslag om förenklad bistånds-
handläggning och rambeslut
inom äldreomsorgen
Personer som innevarande år fyller 80
år eller mer kan ansöka om vissa servi-
cetjänster, upp till sex timmar per månad,
med ett förenklat ansökningsförfarande
gällande per hushåll. Förslaget innebär
även att alla som har hemtjänst får de
första två timmarna avgiftsfritt. Man
ansöker om vissa hemtjänster av servi-
cekaraktär på en särskild blankett. Ser-
vicetjänster är: städning, fönsterputs,
tvätt/klädvård, sopsortering och inköp av
dagligvaror. Det är möjligt att byta mel-
lan olika insatser som finns upptagna på
blanketten om ett annat behov är mer ak-
tuellt vid ett enstaka tillfälle t.ex. tvätt
istället för städning.
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Forts. från sid. 31

ÄLDREOMSORG

Geriatrikflytt
Landstinget överväger att flytta Dande-
rydsgeriatriken till Sollentuna sjukhus.
Pensionärsorganisationerna i Täby har
tillsammans skrivit ett brev till bland an-
dra Stig Nyman, landstingsråd KD . Man
påpekar i brevet att denna flytt innebär
en avsevärd försämring i minst två avse-
enden. 1) Närheten till akutsjukhus för-
svinner 2) Dåliga kommunikationer för
anhöriga att göra besök.

Stig Nyman lämnade ett mycket utförligt
svar där han beskrev särskilt två skäl till
förändringen. 1) Lokalerna på Danderyds
sjukhus behövs för den växande akutsjuk-
vården 2) Geriatrisk slutenvård måste i
framtiden förstärkas med nya vårdplat-
ser i nyrenoverade sjukhus som exem-

pelvis Sollentuna sjukhus. Klart är att
geriatriken på Danderyds sjukhus kom-
mer att flyttas. Tidplanen är ännu inte
fastställd.

Inbjudan till Seniorråd
vid Seniorium
Seniorium är en regional FOU (Forsk-
nings- och utvecklingsenhet) i nordöstra
Stockholm, med syfte att främja forsk-
ning och utveckling inom vård och om-
sorg för äldre personer. Viktigt för Se-
niorium är samarbete med äldre perso-
ner. Därför ska representanter för KPR
ingå i ett Seniorråd vid Seniorium. En or-
dinarie (Gudrun Wijk) och en suppleant
(PRO) från Täby kommun, ska tillsam-
mans med representanter från varje kom-
mun bilda ett Seniorråd, som ska träffas
två gånger per termin. �
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Dags för ett hörseltest?
ÄLDREOMSORG

Vi märker inte själva när hörseln börjar
bli dålig. Det är omgivningen som märker.

Hörselskadades Riksförbund, HRF, upp-
manar alla som misstänker hörselnedsätt-
ning att testa hörseln antingen hos vård-
givare eller med HRF:s hörseltest på
webben, i telefon eller som app. HRF:s
test är utvecklade av Forskningsinstitu-
tet Hörselbron. De mäter förmågan att
uppfatta tal i brus och visar om det är
dags att uppsöka vårdmottagning för en
grundligare hörselundersökning.

Testa hörseln på webben: Ett gratis hörsel-
test på horseltest.se, där det gäller att för-
söka uppfatta ord som läses upp i ett brus.
Det behövs en dator med internetupp-

Ordlista

koppling och
hörlurar. Det
är inte svårt
att göra!

Testa hör-
seln i telefon:
Ett hörseltest på 0900-20 33 000, där det
gäller att knappa in siffror som läses upp
i brus. Det behövs en vanlig telefon med
bra ljud. Att göra testet kostar 28 kr var-
av 10 kr går till hörselforskningen.

Testa hörseln med hörselfrämjandets nya
app: Snart finns HRF:s hörseltest som
app för iPhone, iPad och Android helt
gratis. Läs mer på horseltest.se

Text: Bertil Wijk �

Vår  vardag är numera mycket influerad
av nya ord och uttryck – bl.a. olika ter-
mer som rör datorer och telefoner och
det är inte alltid man har koll på vad det
ena eller andra ordet betyder. Vad är t.ex.
app, iPhone, iPad och Android som Ber-
til Wijk nämner i artikeln ovan.

� App är en förkortning för applikation,
dvs. ett litet tilllämpningsprogram som an-
vändaren själv enkelt kan installera. Det
kan t.ex. vara en mobil app för mobila
enheter som installeras på den nya ge-
neration mobiltelefoner (smarttelefo-
ner), eller på surfplattor, det vill säga
mobila enheter som har kompletta mo-
biloperativsystem.

� iPhone är en smarttelefon. Telefonen
saknar ett fysiskt tangentbord, istället finns
ett virtuellt tangentbord på pekskärmen.

� iPad är en surfplatta, eller en portabel
pekdator/platta. En surfplatta är en
handdator med pekskärm, som styrs med
hjälp av fingertopparna. En surfplatta är
mindre än en vanlig bärbar dator.

� Android är ett öppet mobilt operativ-
system för främst smarttelefoner och
surfplattor (ej Apples produkter). An-
droid har ett stort antal tillämpningspro-
gram, mobila appar och widgets. Många
av apparna finns tillgängliga online på
Google Play, som drivs av Google.

Källa: Wikipedia
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När det ofattbara sker ....
Att betala räkningar
för ett dödsbo
När man är inne i en sorgeperiod har man
svårt att fatta beslut som är helt genom-
tänkta. Man får svårt med minnet och
koncentrationen fungerar inte som van-
ligt. Att sköta papper - det vill säga ta
hand om räkningar, avbetalningar, dekla-
rationer och andra skrivbordsgöromål -
kan många gånger kännas oöverstigligt.

I många fall löser man dessa praktiska
saker inom familjen, men ibland finns
varken tid eller ork för detta. Man kan
då få hjälp av en boutredningsman som
en auktoriserad begravningsbyrå kan för-

medla. Om det blir o-

Att förlora en anhörig eller en livskamrat
är för de flesta den mest tragiska hän-
delse som kan inträffa i livet. Trots att
man som äldre kanske är mer förberedd
på dödsfall än vad en yngre människa är,
kommer förlusten ofta som en chock.

Så länge man är frisk och mår bra vill
man tro att det en lång tid framöver kom-
mer att vara så, men vad händer när det
ofattbara sker?

Testamente
Oavsett i vilket skede i livet man än be-
finner sig i finns det anledning att börja
fundera över vem som ska ta över de
tillgångar man lämnar ef-
ter sig när man dör. An-
tingen tillfaller det man
äger någon/några enligt
lag eller så kan man själv
i ett testamente påverka
hur arvet fördelas.

För dem som inte är gif-
ta, för gifta som har sär-

�

Glasmosaik i Saltsjöbadens
kyrka. (Foto: Bodil Svensson)

enighet om dödsboet
kan utredningen istället
anförtros en boutred-
ningsman som utses av
domstol. Tala alltid med
dödsboets bank och
lyssna på vilka rutiner de
har när det gäller betal-
ningar av räkningar för
dödsbo.

Bouppteckning
En bouppteckning ska göras snarast ef-
ter dödsfallet och inlämnas inom tre må-
nader till Skatteverket. Det är viktigt att
bouppteckningen sker på ett korrekt sätt
då den har stor betydelse i framtiden. Har
man inte själv de juridiska kunskaperna
bör man ta hjälp. En bouppteckning inne-
bär att gå igenom och göra en skriftlig

kullbarn och för sambor,
kan det vara extra vik-
tigt att upprätta ett tes-
tamente, att skriva ett äktenskapsförord
eller upprätta ett gåvobrev. Biologiska
barn har dock alltid rätt till sin laglott,
oavsett vad som står i testamentet. Det
är viktigt att teckna ett skriftligt testamen-
te och inte bara berätta muntligt vilka man
vill ska ärva. För testamente uppställs
vissa formkrav, som exempelvis en be-
gravningsbyrå kan ge information om.
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sammanställning av den avlidnes och ef-
terlevande makes skulder och tillgångar.

Om man anlitar exempelvis en begrav-
ningsbyrå får man hjälp av dem och be-
höver inte beställa broschyr eller blan-
ketter från Skatteverket.

Ekonomiska frågor
Det är vanligt att man känner behov av
att rådgöra om sin ekonomi efter ett döds-
fall. Man kan få rådgivning av sin bank,
men man ska tänka på att banken är ett
vinstdrivande företag och därmed inte
helt opartisk. Det kan vara bättre att kon-
takta en opartisk rådgivare.

Som nybliven ”ensamstående” är det
vanligt att man oroar sig för sin ekonomi,

sitt boende och arvsfrågor. Man behö-
ver all hjälp man kan få – både med prak-
tiska frågor och med sitt sorgearbete.
Täby församling inbjuder den som förlo-
rat en anhörig eller vän att vara med i en
sorgegrupp. Att möta andra med liknan-
de upplevelser kan vara ett stort stöd.
Men viktigast ändå, för att kunna hante-
ra sin nya livssituation, är kanske stödet
från nära och kära.

www.domstol.se om arv och dödsfall
www.skatteverket.se/privat om
boutredning
Anita Edberg diakon i Täby
församling, tfn  58003641

Text: Gudrun Wijk

�

Täby Begravningsbyrå
H A L L S É N I U S

BEGRAVNINGAR          FAMILJEJURIDIK
Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884

I december flyttar vi till våra nya lokaler på  
Stockholmsvägen 132

(gångavstånd från Täby Centrum)

Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. 
Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller 

begravning, testamente och bouppteckning. 
Vi gör även hembesök.

Tel. 08-544 732 80 www.hallsenius.se
Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode
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digt som man kraftfullt ska arbeta för att
minska överkonsumtion och missbruk i
hela befolkningen, bör även information
om att lätt till måttligt dagligt alkoholintag
hos medelålders och äldre personer kan
minska risken för att drabbas av flera av
våra folksjukdomar.

Måttligt intag av alkohol
minskar risk för folksjukdomar
Missbruk och överkonsumtion av alkohol förorsakar stora mänskliga pro-
blem i vårt samhälle. Forskning visar dock att ett lätt till måttligt intag -
som sker regelbundet - hos medelålders och äldre människor, kan minska
risken att drabbas och dö av flera av våra vanliga folksjukdomar.

Forskning tyder på att vissa folksjukdo-
mar hos medelålders och äldre personer
får en klart skyddande effekt av alkohol-
haltiga drycker. De flesta forskningsrap-
porterna rör hjärt-kärlsjukdomar,  men
även vid åldersdiabetes, reumatiska be-
svär och demens har alkohol i måttliga
mängder visat sig ge gynnsam effekt.
Alkoholkonsumtion hos personer yngre
än medelålders har däremot inte visat sig
ge någon positiv påverkan vare sig på den
sjuka eller friska kroppen.

När man diskuterar alkoholens olika ef-
fekter på kroppen är det naturligtvis an-
geläget att fastställa var gränsen mellan
”skadlig” och ”nyttig” konsumtion går.
Studier visar att en konsumtion av 1-2
enheter/dag för kvinnor och 2-3 enheter/
dag för män, inte medför några mätbara
organskador. En enhet motsvarar unge-
fär 4 cl starksprit, eller ett glas vin eller
35 cl starköl, lite beroende på alkohol-
halterna i de olika dryckerna.

Det är denna lätta till måttliga, relativt
regelbundna konsumtion som rekommen-
deras. Drickande av en stor mängd al-
kohol under en begränsad tid, till exem-
pel en helg, har enbart negativa effekter.
Ovanstående fakta innebär en besvärlig
balansgång för folkhälsoarbetet. Samti-

Källa: www.lakartidningen.se
Läkartidningen NR 42/2012 Professor
emeritus Bengt Fagrell och professor
Rolf Hultscrantz; båda vid Karolinska
universitetssjukhuset och Karolinska
institutet

Text: Gudrun Wijk

Titta vad jag hittat!
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DebattDebattDebattDebattDebatt
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. 39).

Hej Erikp,
Du beskriver i föregående nummer av
medlemsbladet pensionärens liv som lite
väl standardiserat och auktoritetsbundet,
tycker jag.

Nu har vi chansen att följa våra egna
drömmar, tycka vad vi vill och möblera
som vi behagar. Vi kan skaka på oss, se
oss omkring och pröva på något nytt. Det
finns ett liv utöver barnbarn och hunden.
Låt andra sköta om huset och bo där. Ge
bort saker.

Vi skall berätta om våra yrken och vad
vi uträttat, men viktigare är vilka vi är nu

och vad vi kan bidra med. Vi kan till och
med göra bort oss lite ibland. Och bar-
nen kommer om dom vill.

Den som säger att - ”jag har jobbat så
hårt så nu skall jag vila mig” - finner att
åtminstone huvudet skall hänga med. En
sak är klar, hur pensionsåren blir beror
på oss själva.

Mitt förslag är förstås att du skall läsa,
skriva, blogga och vara aktiv i Jarla-
banke.

Deppa inte - Kom igen!
Per N

ZZZzzzzzzzzzzzzBäst att sticka!
Aktör: Bamse (Lagotto Romagnolo)

Foto: Gunilla Kinnman
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DU VET VÄL OM ATT DU KAN 
VÄLJA OSS?
HSB Omsorg erbjuder dig hemtjänst med hög kvalitet och kompetenta 

medarbetare. Vår värdegrund ETHOS, engagemang, trygghet, 

hållbarhet, omtanke och samverkan, präglar vår verksamhet och vårt 

dagliga arbete.   

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mera! 

RING: 08-638 80 80 eller 08-638 89 32 
www.hsbomsorg.se




