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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

Då är det åter ett nytt år och jag får börja
med att önska er en god fortsättning på
2013. För dem som gillar vintersporter
och mycket snö och lite kyla som biter i
kinderna har det börjat mycket bra. För
de mer frusna som hatar snöiga, hala trot-
toarer och otympliga vinterkläder kan jag
bara ge rådet: ta på er de varmaste klä-
der ni har, sätt på er broddarna, greppa
tag i gångstavarna och ta en kort prome-
nad i solen och njut av den kyliga, friska
luften och det förunderligt vackra vin-
terlandskapet. När det är mulet och rug-
gigt stanna då inne, kura ihop er i soffan
med en kopp kaffe med något extra smas-
kigt till och njut av en bra bok.

Vi går dock mot ljusare tider och innan
vi ens fattar det är det vår igen och bl. a.
dags för Vårruset. På kvällen måndagen
den 27 maj samlas vi vid Stora Skuggan
för att springa, jogga eller promenera den
5 km långa banan. Det blir nu tredje året
som damer från SPF Jarlabanke deltar.
Hittills har vi varit endast ett lag, men ge-
nom att i år vara ute i god tid hoppas vi på
fler 6-mannalag. Är du intresserad? Kon-
takta Ing-Britt Edlund, tel. 768 83 10 eller
o.edlund@spray.se senast den 10 april.

SPF Jarlabanke har ca 760 medlemmar var-
av ca 63%  är kvinnor. Den största grup-
pen (41 %) är mellan 71-80 år och den näst

största (37 %) är mellan 81-90 år.
Under 2012 har vi tagit emot drygt 50 nya
medlemmar men vi har tappat fler (drygt
80 st.) genom flytt till andra SPF fören-
ingar, avregistreringar etc. Färre medlem-
mar betyder mindre pengar till förening-
en. Medlemsavgifterna är viktiga för att vi
ska kunna ha ett varierat utbud av aktivite-
ter, ge ut ett informativt medlemsblad m.m.

Tidigare har vi uppmanat er medlemmar
att ta med en kompis nästa gång du går
på en träff eller deltar i en utflykt. Mun
mot mun-metoden är bra både vad gäller
att få medlemmar att komma till våra
aktiviteter och att värva nya medlemmar.
Berätta för grannar och vänner om vår
förening. Lyckas du värva någon som
medlem kommer du att belönas med en
trisslott/värvad medlem. Meddela vår
rekryteringsansvariga Käthie Wernerson
e-post:  wergun@telia.com, tel. 510 503
63, när du värvat någon, så kommer hon
att skicka dig en trisslott så snart din vän
har betalt medlemsavgiften.

Gå in på vår hemsida - spfjarlabanke.se -
SENASTE NYTT/PÅMINNELSER - för
att se vad som är på gång och om det skett
några ändringar i vårt program. Har du tap-
pat bort ditt medlemsblad, så finns tidning-
en att läsa på hemsidan och under arkiv
hittar du medlemsblad ända från 1999.

Hoppas vi ses på olika evenemang och
aktiviteter under våren.

!
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Facebook? Jag? Varför?
Både nu och då stöter jag på jämnåriga av båda könen som ifrågasätter gläd-
jen/nyttan med facebook. Eller ifrågasätter facebook överhuvudtaget. Vad ska
jag där att göra? Vad ska jag skriva om? Nej, det är ingenting för mig…

Jag är själv med på facebook med mottot ”gärna personlig men inte privat”.
Motiven till närvaron redovisar jag nedan.

Facebook hör till avdelningen ”sociala
medier” och är egentligen ganska ungt
som företeelse. Webbplatsen grundades
den 4 februari 2004 av Mark Zuckerberg
och var inledningsvis till enbart för Har-
vardstudenter. Den öppnades sedan för
andra universitetsstudenter i USA och
Kanada för att sedermera bli tillgänglig
för hela världen. Användarna skapar en
personlig profil, lägger
till andra användare som
vänner och utbyter med-
delanden. Regeringar i
vissa länder har dock
blockerat tillgången till
facebook för ländernas
invånare som ett led i att
försöka strypa yttrande-
och informationsfrihet.

Jag var själv skeptisk till

ler så sökte jag själv aktivt efter vänner,
kollegor och släktingar som möjligen
också var fb-medlemmar. Min närvaro
då och nu innebär att jag då och då läg-
ger ut texter och foton - foton mest från
natur och resor och texter om vardaglig-
heter med knorr - grattishälsningar till fb-
vänner, kommentarer till andras inlägg
m.m. Jag brukar jämföra det med att gå

!

Ibland känner man för att dela med sig av foton från resor på
facebook. Här små sandpipare vid havet i södra Spanien.

facebook (fb) i början –
gick med för drygt 5 år
sedan – men datorintresset och nyfiken-
heten tog överhand. När jag anmält mig
och skapat min egen profilsida, så fick
jag inledningsvis automatiskt vänförslag
(du kanske känner den här personen?) el-

en tur till fikarummet på jobbet, träffa
några kollegor, berätta om något som
hänt eller lyssna till andras berättelser.
En stund av social samvaro.

Text och foto: Bodil Svensson
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Via facebook har jag bl.a. fått kontakt
med gamla, goda ungdomskamrater
(t.o.m. från folkskolan), jag får veta vad
som händer med en stor del av mina släk-
tingar där jag t.o.m. kan räkna in syskon-
barn och syskonbarnbarn i vänkretsen.
Jag får glimtar från deras jobb och från
andra aktiviteter. Jag har kontakt med
skidkamrater från Europa som då och då
förgyller tillvaron med bilder från snö-
klädda alper. Jag har tidigare kollegor
som vänner och kan följa deras fortsatta
verksamhet som aktiva på jobbet eller i
deras pensionärstillvaro. Jag kan följa
och kommentera debattinlägg om nutida
inrikes- och utrikesfrågor och jag får säll-
synta inblickar i vardagslivet på platser
utomlands dit jag vet att jag själv aldrig
kommer att resa. Jag får tips om musik,
böcker och intressanta artiklar. Och det
händer både nu och då att vänner lägger
upp satiriska bilder eller tänkvärda sen-
tenser. Här kommer en, av författaren
Tomas Gunnarsson: ”Ju mer tid du läg-
ger på att störas av hur andra beter sig,
desto mindre tid får du till att göra det
du själv vill.”

Jag vet att jag aldrig under de här åren
skulle ha haft telefon- eller mejlkontakt
med alla dessa människor. Den djupa
kontakten har jag givetvis även fortsätt-
ningsvis via telefon och mejl eller (själv-
klart) personliga möten, men för mig är
fb en bra metod att på ett lättsamt sätt
hålla kvar de sociala banden med vänner
och bekanta och knyta nya sociala band
med gamla kamrater som man trodde var
försvunna i fjärran.

!

Prova viner i Pfalz
29 maj - 5 juni

I Pfalz på gränsen till det franska
vindistriktet Alsace framställs
flera av Tysklands främsta viner.
Alla vingårdar vi besöker har en
erkänt hög kvalitet på sina viner
där du får möjlighet att inhandla
dessa till ett förmånligt pris. Re-
san gör vi när sommarens blom-
mor är full utslagna.  Vi gör flera
vinprovningar och du kan delta
en mycket populär vinvandring.
En av dagarna kombinerar vi tysk
emigrant- och vinhistoria med
vinprovning i vinbyn Kallstadt.
Dessutom är sparrissäsongen i
full gång. Vi ser både sparrisod-
ling och kan äta sparris. I Speyer
shoppar vi och går på museibe-
sök. Här kan du också besöka den
berömda domen som är upptagen
på UNESCOS världsarvslista.
Pris för medlemmar i SPF
Jarlabanke från 8585 kr

(ordinarie pris 8900 kr)
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Boktips
Under vinterhalvåret finns det i bokflo-
den bl.a. tre böcker som handlar om oss
seniorer och som det säkert kan finnas
intresse att ta del av:

Ann Lindgren är
journalist och var
fram till 2004 vd för
Pensionsforum, en
förening som vill
skapa kunskap om
och väcka debatt
kring pensionsfrå-
gorna i vid mening.
Ann Lindgren har nu
skrivit boken
”Handbok för resten av ditt liv” där hon
ger handfasta råd, tips och kunskap om
hur du skapar en meningsfull och posi-
tiv tillvaro under många år upp i åldrar-
na. Detta utifrån fem områden: arbete,
ekonomi, hälsa, boende och omsorg. I
boken kommer ett antal journalister, för-
fattare, politiker och debattörer till tals,
bland andra Bodil Jönsson, Berit Rollén,
Merete Mazarella och Kjell-Olof Feldt.

Inom en snar framtid är var femte invå-
nare över 65 år. Det är en stor, inflytelse-
rik och välbeställd grupp som kommer
att påverka politiken och utvecklingen i
samhället, menar Ann Lindgren i sin bok.
Hon skriver att 65-åringar generellt kän-
ner sig som högst 55, livslängden ökar

och många 65-åringar har minst 20 eller
25 år kvar att leva.

Henrik Ennart har också många år bak-
om sig som journalist och även som chef
på Svenska Dagbladet. Han är en av lan-
dets främsta journalister när det gäller
mat och hälsa och har bl.a. tillsammans
med Mats-Eric Nilsson skrivit boken ”Dö-
den i grytan – om vår rädsla för riktig
mat”. Han har de senaste åren ägnat sig åt
att granska livsmedelsindustrin, de
hälsofarliga transfetterna, matens stora kli-
matpåverkan och den offentliga matens
många problem.

Henrik Ennart har nu kommit ut med
”Åldrandets gåta. Vetenskapen som för-
länger ditt liv” där han samtalar med ett
antal av världens främsta forskare speci-
aliserade på åldrande. Alla kommer till
samma slutsats: Vi och inte minst våra
barn kommer att leva betydligt längre än
vad som är vanligt i
dag. Levnadsstan-
dard spelar in men
även livsstilen. Oli-
ka val som den en-
skilda människan
gör påverkar celler-
nas åldrande. Frågan
är – hur gamla kan/
vill vi bli?

Text: Bodil Svensson

!
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Vårlunch
hos SPF Jarlabanke

äger rum tisdagen den 4 juni.
Boka redan nu in den dagen. Mer
information i nästa nummer av
Jarlabanke, som kommer ut den
7 maj.

med sin trä-
ning och vill
ha ny inspira-
tion. Vi vill be-
rätta om så-
dant som mo-
tiverar oss
och som kan
motivera an-
dra.”

Påminnelse om
årsmöte

Årsmötet 2013 äger rum tisdagen
den 26 februari kl. 13.00

Bibliotekshusets hörsal, Biblioteks-
gången 13 eller

Attundafältet 14, plan 3

Årsmötesförhandlingar
enligt stadgarna.

Årsmöteshandlingar (föredragnings-
lista, verksamhetsberättelse,

resultat- och balansräkning m.m.)
kommer att finnas tillgängliga

på kansliet och på hemsidan fr.o.m.
den 19 februari.

Enligt traditionen bjuder föreningen
på kaffe i anslutning till mötet.

Efter årsmötet kan vi lyssna till
underhållning av  konsertpianisten
Solveig Wikman under rubriken:
Kvinnligt och manligt vid pianot

under tre århundraden
(läs mer sid. 8).

Välkommen!

Jerry Williams blir 70 år i april och gör
i år sin sista show ”Jerry – The Farewell
Show” på Cirkus i Stockholm. Men trä-
na tänker han inte sluta med. Tillsam-
mans med sin kompis Uffe Bengtsson,
kroppsbyggare och grundare av gymked-
jan World Class, har han nu gett ut en
bok – ”Det är aldrig för sent att träna”
- om konsten att hålla kroppen ung långt
upp i åren, d.v.s. hur man som 50+ trä-
nar styrka, kondition och smidighet på
bästa sätt. I boken presenteras sex kom-
pletta, rikt illustrerade träningsprogram
med coreträning och stretching. Dessut-
om ges goda råd kring kost och kosttill-
skott. Så här skriver författarna själva i
bokens introduktion: ”Vi har noga valt
ut träningsprogram så att alla kan hitta
sin nivå oavsett om man tränat mycket
tidigare, aldrig provat på eller är igång

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

!

Tisdag 26 februari - Årsmöte
(Se påminnelse sid. 7) Underhållning
av Solveig Wikman, konsertpianist:
Kvinnligt och manligt vid pianot under
tre århundraden
Solveig Wikman är verksam som solist,
kammarmusiker och ackompanjatör och
har konserterat runt om i Sverige, Norden
och utomlands. Under de senaste åren har
hon ägnat stort intresse åt kvinnor i mu-
sikhistorien.

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 Fe-
lix Mendelssohn, Knut Håkansson, Sara
Wennerberg-Reuter och Edvard Grieg.

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 Svante
Höge Josephsons vistelse i Eggedal och
hur konstverket kom till. Höge berättar
att han, när han för något år sedan stude-
rade konstverket närmare, upptäckte att
fiolen som ”strömkarlen” spelar på hade
åtta stämskruvar. Det är alltså ingen fiol
utan en hardingfela, dvs. samma instru-
ment som Höge själv spelar.

Onsdag 17 april
(OBS byte av veckodag)
Theres Bellander om ”Det var ju ett
absolut måste att skaffa sig en dator”

Theres Bellander
disputerade 2010
med en avhandling
avseende ungdomars
kommunikation via
datorer och mobilte-
lefoner. Efter dispu-
tationen började
Theres att forska

kring ett nytt projekt som den här gång-
en berörde äldres beteende i förhållande
till mobiltelefoner och datorer. Hon sök-
te via webbsidor på nätet kontakt med
organisationer eller motsvarande för pen-
sionärer och hittade då SPF Jarlabanke
via bl.a. Google och tog på den vägen
kontakt med Stig Nohrlander.

Under november/december 2011 följde
Theres Bellander hela den av Stig ledda
mobilanvändarkursen nr 5 med 14 del-
tagare och observerade ”elevernas” ut-

Träffar

Jarlabankes träffar och ett flertal av
föreningens kurser och cirklar sker i sam-
arbete med Studieförbundet

Vuxenskolan.
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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

7 mars
Aktiv och självständig hela livet.
Säker Senior med Anna Skaring, leg.
sjukgymnast, och Sofia Biderholt, leg ar-
betsterapeut.

Säker Senior berättar på sin hemsida om
föreläsningen:
För att kunna vara så aktiv och självstän-
dig man själv önskar hela livet är det
mycket viktigt att tänka till innan det sker
t.ex. en olycklig fallolycka som plötsligt
kan förändra hela livet. Tyvärr kan ett fall
vara början till att man inte längre kan leva
som man själv önskar, blir beroende av an-
dra samt blir begränsad i vad man klarar
av. Föreläsningan Aktiv och självständig
hela livet ger information, inspiration och
handfasta tips. Deltagarna får t.ex. lära sig
att se riskområden för fall och vad som är
viktigt att tänka på i vardagen. Föreläsarna
visar även många smarta produkter för en
enklare, tryggare och säkrare vardag.

veckling för att se hur personer, som lärt
sig använda digitala medier på äldre dar,
låter sitt språk påverkas av denna digi-
tala kommunikation. Theres har nu pre-
senterat resultatet av sina undersökningar
i en 90-sidig rapport med rubriken ”Det
var ju ett absolut måste att skaffa sig en
dator”. (Institutionen för nor-diska
språk, Uppsala universitet.)

Studien behandlar frågorna: Vilka vägar
finns till ålderspensionärers it-bruk? Vad
gör de med tekniken? Vilka tankar har
ålderspensionärer om sin egen och jämn-
årigas plats och roll i det digitala sam-
hället?

De intervjuade var vid intervjutillfället
mellan 66 och 87 år. Generellt hade de
en positiv inställning till it och hade svårt
att tänka sig ett liv utan tillgång till digi-
tal teknik. En del försökte begränsa ti-
den framför skärmen medan andra fann
det meningsfullt att tillbringa mycket tid
där. Bloggar, Twitter och Facebook
nämns i flera av intervjuerna även om
meningarna om dessa sociala mediers
användbarhet går isär. Att användningen
av it underlättar sociala kontakter och även
ett fortsatt aktivt liv framgick tydligt av
samtalen.

Tillgången till Internet gav gamla intres-
sen nya ramar men öppnade också upp
för nya intressen.

Om detta och mycket annat som kom-
mit fram vid undersökningen berättar The-
res Bellander vid månadsmötet i april.

Träffar

Forts. sid. 10
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12 april
Modevisning med  Sveriges Senior
Shop 14.00-15.00 (OBS! Träffen den
här gången är på en fredag.  Deltagan-
de ska anmälas och kostnaden är 60 kr
inkl. vin och snittar. Betalas på plats.)
Jarlabankemannekängerna Stella, Maud,
Birgitta och Gunnar visar vårens mode.
Efter visningen finns möjlighet att inhandla
vårkläderna. Anmälan senast fredagen den
5 april till SPF Jarlabanke 756 38 75 (tele-
fonsvarare), jarlabanke@telia.com eller
Ingegerd Isacsson 758 93 66,
ingegerd.isacsson@gmail.com

16 maj
Från Söderport till Slussen
Populäre Johan Haage, stadshistoriker,
gästar oss än en gång på Ångaren och be-
rättar mer om historien om Slussen.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare. Under
våren 2013 anordnas följande träffar.

5 mars Ångaren Olle Alvarson(sång),
Maud Bergman (piano)

9 april Allégården  Linnea Sallay, sång
och fiol (läs om Linneas besök
på Ångaren i november under
”Hänt sen sist”)

7 maj Ångaren Bruno Picano, sång
 och piano

Samtliga träffar startar klockan 14.00.
Ansvariga är
Irene Lehnberg, 073-700 05 16 och
Anita Holmberg, 070-392 21 99

LCHF-buffé
med musik

Välkommen till Jarlabankes kansli
tisdagen den 5 mars kl. 17-19 till en
LCHF-buffé med underhållning
(grammofonmusik). Vin, vatten, te och
kaffe serveras, liksom LCHF-bröd,
smör, kött, fisk, fågel, grönsaker. Du
garanteras bli mätt. Mycket god mat.
Arrangeras av medlemmarna i LCHF-
gruppen. Kostnad 90:-/person. Deltagar-
antalet är begränsat till 25 personer.
Anmälan görs till Stig Nohrlander,
stig@nohrlander.com eller
 073-736 54 27.

Träffar

Öppet hus hos
SPF Jarlabanke

tisdagarna 26 mars, 16 april och
21 maj kl. 10-12 på kansliet, Eskader-
vägen 40, Näsbypark.

 Titta in till oss och drick en kopp kaf-
fe med gott bröd (självkostnadspris)
och träffa nya och gamla vänner.

Ta tillfället i akt att prata med repre-
sentanter från styrelsen och andra
funktionärer som ansvarar för träffar,
fester, utflykter/resor etc.

Varmt välkomna!

!
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Tisdag 5 mars
Stigbergets Borgarrum
Besök på Stigbergets Borgarrum, Fjäll-
gatan 34 på Söders höjder. Vårt mål är
ett vackert beläget borgarhem från 1800-
talets mitt som inretts av Anna Lindha-
gen, som var en för sin tid känd före-
gångskvinna. Det är inrett som en tänk-
bar hemmiljö för en enkel borgare, tjäns-
teman eller handelsman. Utsikten från
Fjällgatan över stadens inlopp är också
ett stort plus. Samling vid Fjällgatan 34,
kl. 11.15. Kostnad 80 kronor.
Anmälan och inbetalning till SPF Jarla-
banke senast måndagen den 25 februari.

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:- inkl.
ett glas vitt vin/alkoholfri cider. Anmä-
lan till SPF Jarlabanke senast 21 februari.

Torsdag 11 april
Bror Hjorts konstnärsmuseum och
Steninge slott
Bussresa till Uppsala och Bror Hjorts
konstnärsmuseum inkl. guide. Efter be-
söket blir det lunch på Restaurang Ling-
on i Uppsala och därefter besök på Ste-
ninge Slotts Kulturcentrum där det ser-
veras eftermiddagskaffe. Kostnad 690
kronor. Arrangör är Sällskapsresor. Av-
resa från Cityterminalen kl.10.30 och
återkomst ca kl. 17.00.

För resor och utflykter görs anmälan
till  SPF Jarlabanke

jarlabanke@telia.com eller 756 38 75
(telefonsvarare).

För frågor kring utflykterna kontakta
Monica Rosengren,

monica.rosengren@transit.se eller
768 32 07.

Resor och utflykter
Anmälan och inbetalning till SPF Jarla-
banke senast torsdagen den 28 mars.

Veckan 22 – 29 april
Nerja - spanska solkustens pärla
Resan till Nerja, Spanien, för dem som
anmält sig.

Tisdag 14 maj
Besök på Waldemarsudde
Besök på Waldemarsudde för att se på
en utställning med verk av Bruno Lilje-
fors och div. naturfotografer. Vi samlas
kl. 13.15 för att delta i den allmänna vis-
ningen som sker varje dag kl.14.00. Kost-
nad 80 kr.
Anmälan och inbetalning till SPF Jarla-
banke senast den 6 maj.

Torsdag 30 maj
Persisk afton
Persisk afton kl 18.00 (tillsammans med
SPF Brunnsviken) Hornsgatan 94 (T-
Zinkensdamm). Samling 17.45. Maxan-
tal 15 st. Kostnad 100 kronor. Anmälan
och inbetalning till SPF Jarlabanke se-
nast den 17 maj. !
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Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri 
 provträning hos Friskis&Svettis Täby.  
Varmt välkommen! (gäller tom 2013-03-31)

Denna biljett ger dig rätt till en kostnads-
fri  provträning hos Friskis&Svettis Täby. 
Varmt välkommen! (gäller tom 2013-03-31)

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!



13

!""#$%&'()*

!"#$%&$'(')*+,')$'

-./0'#1*.(2'3

4'*3.5#.)/

!""#$%&'()+,-(./01)+/*

6'(378)*3

9.3:'0'#.)*'#

;78)*3'#<('$<4=;%.0$#./

23',43),2%&'+/5&43),(&607'3,'8$9

>?%@AB<BC<?><**<DDDE0.#$*3F#1.)E*'

-':.13G/2'3<**<H)*F)<**<4'*I'13<**<=30'J1:G)/



14

Hänt sen sist
Traditionsenligt
gästabud med gås
Långbordet på Lindholmens gård var
dukat för 56 gäster från Jarlabanke och
vänmedlemmar från Tibbleseniorerna
den 9 november. Servetterna var vackert
vikta, ljusen flammade och takkronorna
gnistrade. Stämningen steg vid bordet,
svartsoppan och de 8 stekta gässen med
sina tillbehör lovordades. Äppelkakan
med vaniljsås fanns det också plats för
liksom den avslutande kaffetåren.

Fru Viola som avtackades för dagens
gåsamiddag önskade oss välkomna till-
baka nästa år som i så fall blir 20-årsju-
bileum för Jarlabanke och Lindholmens
gård. Gåsablotet var det sista arrange-
manget för Inge-Maren Behrendt och
Lennart Linse som under många år an-
svarat för fester och aktiviteter i Jarla-
banke.

Vinglögg till svartsoppan och vin till gåsen
– kön till utskänkningsbordet ringlade.

Vad kommer då denna gåsamiddags-sed
ifrån? Jo, sägnen vet att berätta att den
11 november hände det sig att en romersk
soldat, som konverterat till kristendomen,
försökte fly undan befolkningen i staden
Tours som ville göra honom till biskop.
Själv var han inte intresserad av utmär-
kelsen. Istället försökte soldaten - Mar-
tinius eller sedermera Martin av Tours -
gömma sig för befolkningen hos gässen.
Men de arma flygfäna avslöjade honom
genom sitt kackel och som straff hamna-
de de på matspettet medan soldaten fak-
tiskt blev biskop. År 371 lär detta ha in-
träffat.

Text och foto: Bodil SvenssonAllsångsdags!

!
!
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Adventskonsert på Ångaren

Conny Österlund spelade dragspel, Mi-
kael Wernström hanterade gitarren och
ur 50-talet strupar steg kända, traditio-
nella julsånger fram – Staffan var en
stalledräng, Bjällerklang, Nu har vi ljus

Många seniorer hade infunnit sig för
småprat, fika och sång.

här i vårt hus, Gläns över sjö och
strand m. fl. Det hela tilldrog sig på Ång-
aren den andra advent dit en månghöv-
dad skara tagit sig det halkiga väglaget
till trots.

Linnéa Sallay på Ångaren
Novembers väntjänstträff på Ångaren
gick i sångens tecken. Solen sken och
lyste in genom fönstren till den fullsatta
samlingssalen. Trogna hjälpredor var på
plats och såg till att alla fick någonstans
och sitta samt kaffe med dopp.

Dagens gäst var Linnéa
Sallay, som med stor
skicklighet trakterade
både fiol och piano.
Hon dansade runt i sa-
len med sin fiol och
sjöng allt från folkvisor
till välkända operetter
och fick oss i publiken
att glatt sjunga med.

Mellan varven spelade hon en låt på pia-
not, gick runt bland gästerna, pratade och
kramade om dem. Det var en mycket nöjd

och glad publik som lämnade Ångaren
och gick ut till den något kyliga solen
med ”Storfiskarvalsen” ringande i öro-
nen. En hellyckad väntjänstträff!

Text och foto: Kerstin Persson

Många pensionärer hade mött upp på
Ångaren för  att njuta av underhållning.

Både folkvisor
och kända
operetter stod
på repertoaren.

Forts. sid. 16

Hänt sen sist
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Sällan har väl kansliet varit så inbjudande som när
Jarlabanke höll Öppet hus den 11 december med
kaffe och glögg och goda saffransbullar och kakor
därtill. Tomtar och levande ljus förhöjde stämning-
en liksom röda julstjärnor, röda dukar och rödkläd-
da damer som välkomnande tog hand om alla gäs-
ter. Tack för det Anita, Anna och Irène!

Förutom småprat Jarlabankarna emellan så fanns
vår webmaster Per Nisses på plats och berättade
om föreningens hemsida – spfjarlabanke.se – som
han väldigt gärna ser att flera hittar till. Så vill ni
göra Per glad – använd ofta länken ovan och bota-
nisera bland sidorna med information om träffar,
resor och utflykter, kurser och cirklar och frisk-
vård. Eller läs om och titta på vad vi haft för oss
under året som gått. Det senare hittar du under rub-
riken Bilder.

Text och foto: Bodil Svensson

Öppet hus med kaffe och lussebulle

Gästerna välkomnades av
vackert rödklädda Anna Björk-
man och Anita Holmberg.

Goda kakor hade Irène Lehnberg
bakat.

Nedan:  Gunilla Kinnman, medlemsbladets
layoutare, diskuterar Spanien med Bruno
Hultstrand.

Per Nisses, webmaster, pratar om hemsi-
dan och Birgitta Danielsson, Leif Larsson
och Angelica Hultstrand lyssnar…

Under föregående år dokumenterades så
många av Jarlabankes aktiviteter  i ord och
bild att alla bilder inte fått plats i tid-
ningen. 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.

Hänt sen sist
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Vintervandring
”Hej! Ulla och jag deltog i höstens sista
vandring”, skriver Lennart Linse och
skickar bilder från en strålande decem-
berdag. ”Vi var totalt sex stycken. I la-
gom kallt och fint väder gick vi längs
stranden mot Viggbyholms båthamn.
Väl där serverade Birgitta oss varm
glögg med tillbehör och hemmabaka-
de pepparkakor. En härlig promenad!”

Med på vandringen var Runo och Ingrid
Blomquist, Birgitta Danielsson. Monica
Rosengren, Ulla Linse och bakom kameran.
Lennart Linse.

(Fredagar udda veckor är det Jarlabanke-
promenad med eller utan stavar. Samling
kl.10.00 utanför apoteket i Näsbyparks cen-
trum. Se mer under ”Friskvård” sid. 24-25.)

Hänt sen sist

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
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Husmanskost – Lunchbuffé
A la carte

Asiatiska rätter
Mat för avhämtning

Catering

Fullständiga rättigheter

mån-tors 11-21    fre 11-22    lör 12-22    sön o helg 12-21
Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86

www.restaurangeskader.se

SUSHI CAFÉ

Välkommen till 
vår

nyrenoverade butik!

Näsbyparks kyrka
Lördagsmusik – varje lördag kl. 13

Påsken i Näsbyparks kyrka
Mån-ons 25-27/3 kl. 19: Andakt
Skärtorsdag 28/3 kl.19: Skärtorsdags-
  mässa
Långfredag 29/3 kl. 11: Gudstjänst, musik
   av F Mendelssohn med vokalkvartet
   kl. 18: Vid Jesu grav, Johan Blix
Påskdagen 31/3 kl. 11: Högmässa
   med musik
Annandagen 1/4 kl. 11: Högmässa
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Medicinsk fotvård

Fina Fötter
Södervägen 44 

Täby (Viggbygärdet)

08-756 79 30

Medlem i Sveriges Fotterapeuter

Medicinsk fotvård

Fina Fötter
Södervägen 44 

Täby (Viggbygärdet)

08-756 79 30

Medlem i Sveriges Fotterapeuter
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Fransk konversation
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40,
onsdagar kl. 09.30. 10 ggr/termin.  Vår-
terminen startade 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 dis-
kuterar böcker och tar en
kopp kaffe. Vårterminens
schema ser ut så här:
12 mars Johannes Anyuru

En storm kom från paradiset
16 april Lena Andersson

Var det bra så? (årets Stock-
holm läser-bok)

14 maj Göran Rosenberg
Ett kort uppehåll på vägen från
Auschwitz

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

Musikalisk salong
Vi träffas på kansliet Eskadervägen 40 kl.
19.00. Den 25 mars blir det  musik av Schu-
bert, den 15 april spelar vi Chopin och pro-
grammet den 13 maj ägnas åt Svenska vi-
sor. Mer information: Ljubinka Selin,
ljubinka.selin@gmail.com eller 768 66 57.

Schackintresserade
Många som spelat
schack saknar kanske
en motspelare. Vi tän-
ker gå vidare med vår fortsättningskurs i
vår för dem som vill träna hjärnan under
trivsamma former. Var fjortonde dag tän-
ker vi lyfta pjäser och göra nya kombi-
nationer. Intresserade inbjuds att komma
till vårt kansli, Eskadervägen 40 tisda-
gen den 19 februari kl. 14.00 för att läg-
ga upp vårens schackdagar.
Information och anmälan till Gunnar Zet-
tersten, gunnarzeta@spray.se eller
756 37 92.

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 21/2, 21/3 och 18/4.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 03 83.

Kurser och cirklar
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Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13.00. Vårterminen  star-
tade 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 starta-
de den 9 januari. Kontakta Magnus
Waller, 758 55 83.
 
Vinprovning II
Vi planerar att fortsätta även våren 2013
med vinprovning. Följande dagar är ak-
tuella: 21 februari, 31 mars och 18 april.
Start kl. 18.45. Information kommer att
meddelas dem som tidigare deltagit. Ak-
tiviteten är för närvarande 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  äger rum på tisdagar.
Aktuella datum är:  19 mars och
9 april. Start kl. 18.45.
Kontaktperson: Lars-Ove Pehrsson,
lars-ove.pehrsson@telia.com eller
070-626 92 05

För Vinprov-
ning II och III
gäller att de
hålls i Jarlaban-
kes lokal, Eska-
dervägen 40.
Terminsavgifte-
rna är 400:- att
erläggas vid första träffen.
Är du intresserad av vinprovningar an-
mäl dig till väntelista hos Lars-Ove
Pehrsson.

Pubafton med Jazz

För er med intresse för jazzmusik ord-
nar vi för 2:a gången en pubafton med
möjligheten att lyssna på lite jazzski-
vor av äldre årgång under ledning av
vår medlem Arne Forssén.

Några olika ölsorter och husets vin
finns att köpa till självkostnadspris.
Vi träffas i Jarlabankes lokaler, Eskader-
vägen 40 och håller på mellan 19.00-
21.00.

Hör gärna av er till Arne Forssén,
arne.forssen@plangruppen.se,
070-610 45 51, eller kom helt enkelt
dit!

Kurser och cirklar

tisdag 12 mars kl. 19.00-21.00
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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 konkurrenskra!iga arvoden.

Vid försäljning så bjuder vi medlemmarna i 
Jarlabanke på deklarationshjälp avseende 

kapitalvinstberäkning.

TÄBYS BÄSTA MARKNADSFÖRING

TÄBY 08732 50 00, 08768 00 80| VALLENTUNA 08511 733 55 | ÖSTERÅKER 08540 875 75
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PRIS ÅLDERSPENSIONÄRER

HERR KLIPPNING

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

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

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

DROP IN

OCH

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

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 trä-
na 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 Dan-
ce. Välkomna att ha roligt och friskvår-
da er på samma gång. Plats finns för fler.
Måndagar kl. 10-12 på Ångaren,
Eskadervägen 5. Vårterminen startade
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,
hjärtsvikt och stroke samt demens. En bi-
effekt, som uppskattas av många, är att
man normalt minskar påtagligt i vikt, om
man har övervikt eller fetma.

En LCHF-grupp på 11 personer bilda-
des i oktober 2012, och hade 3 träffar
under höstterminen 2012. Gruppen fort-
sätter nu under vårterminen 2013, och
första träffarna ägde rum 7 januari och 5
februari. De följande träffarna äger rum
5 mars, 9 april och 2 maj. Ett besök på
LCHF-restaurang skall ske i mitten av
februari, och i samband med träffen den
5 mars kommer en LCHF-buffé att an-
ordnas på kansliet (se särskild notis sid.
10). Den 12/13 april ges deltagarna till-
fälle att delta i en LCHF-kryssning på
Östersjön med Silja Galaxy. !

Friskvård
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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

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 an-
ordnar 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. Nästa vandring blir fredagen den
1 mars.

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.

!

Friskvård



26

Och på bostadsmarknaden styr järnaxlar…

!

Vårt boende kan i stort ske antingen genom
inhyrning av ett enskilt rum i någon annans
bostad, boende med hyresrätt i flerbostads-
hus, bostadsrätt i flerbostadshus/radhus e.d.,
boende i småhus, servicehus, institutionellt
äldre- eller handikappboende - eller slutli-
gen inte ha ett eget boende alls - vara bo-
stadslös. Vad som passar och/eller är möjligt
för den enskilda individen/familjen varierar
med ålder och är beroende på den privata
ekonomin, familjeförhållanden och den en-
skildes/familjens preferenser och livssitua-
tion. Förr i tiden talade man om en bostads-
trappa – en ”bostadskarriär” där man suc-
cessivt förändrade sitt boende under olika
skeden med hänsyn till den egna ekonomin
och till hur stationär man var, t.ex. som stu-
derande, som etablerad på olika arbetsorter
eller efter avslutat yrkesliv. Valfrihet i boen-
de skulle innebära att den enskilde ”fritt kun-
de välja” bland de olika boendeformerna. Så
är som vi alla vet inte fallet. Orsakerna till det-
ta är främst två; den egna ekonomin och be-
gränsningen i utbudet.

En gång på tiden fanns Byggmästare som
byggde hyreshus i vilka de sedan hyrde ut
och långsiktigt förvaltade lägenheter i egen
regi - och levde gott på det. Vissa gör så än
idag - men inte många! Det var också en gång
på tiden, för inte så länge sedan, när även
”förmöget fint folk” bodde i lägenheter i hy-
reshus till och med inom så fashionabla om-
råden som Östermalm i Stockholm.

Nu verkar det nästan vara lite ”skämmigt”
att bygga hyreslägenheter - till och med ute i
sådana perifera förorter som t.ex. Täby. Hy-
resmarknaden verkar, i den mån den över-
huvudtaget finns kvar, vara en ”marknad”

endast avsedd för dem som saknar tillgång-
ar eller socialt/medicinskt handikappade
människor där bostäder erhålls enligt särskil-
da anvisningsregler. Hyresrätten – denna
egentligen mest exklusiva form av boende
med ”all included” – är inte intressant på ut-
budsmarknaden. Varför? Standardsvaret är
att det blir för dyrt att bygga hyreslägenhe-
ter. Men en inte helt obefogad fråga är vad
och hur man bygger!

Dagens utbud på bostadsmarknaden präglas
av ständig brist. Detta är en förutsättning för
och bär upp s.k. prisbubblor och möjliggör
bostadsproducenternas enväldiga agerande
på bekostnad av konsumenternas behov och
preferenser. En marknad som kännetecknas
av oligopolistiska1)  (om inte monopolisti-
ska) förhållanden med mycket starka järn-
axlar mellan Byggare, Finanssektorn/Banker
och Mäklare, ivrigt påhejande av såväl kom-
munal- som riksdagspolitiker, vilka efter ti-
digare egna näsbrännor i stort lämnat fältet
fritt långt borta från tanken om boende som
en social rättighet –  dock med kvarlämnan-
de av snäva tvångströjor för byggandet.

Bostäder har alltmer blivit spekulativa kapi-
talplaceringsobjekt och behandlas följaktli-
gen även som sådana. För utbudet är det nu-
mera småhus, bostadsrätter eller servicehus
som gäller. Och ju starkare bostadsbehovet
är på en ort, desto starkare verkar järnaxlar-
na för detta utbud på en marknad som sam-
hällsekonomiskt handlar om gigantiska be-
lopp. Byggarna vill bygga fort och ”lyxigt”
för att sedan kunna frigöra pengar genom bil-

1) Avser marknad eller prisbildning med få-
talig grupp av säljare

Debatt
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dande av bostadsrättsföreningar med avsälj-
ning av bostadsrätter eller försäljning av
småhus - snabba cash utan en trög framtida
förvaltning. Bankerna vill naturligtvis bin-
da upp ”idiotsäkra” bolånekunder, de vill att
kundernas pengar placeras i bostads-  eller
bostadsrättslån. Bostadsmarknaden anses i
det närmaste riskfri för byggare och banker
– bostadsbrist är den säkraste garanten för
detta. De ser gärna att de gamlas pengar binds
upp på nytt, t.ex. placeras i nya bostadsrätt-
slån och att seniorerna inte försvinner, Gud
vet vart, Thailand? Mäklarna jublar då de
får ökad förmedling, inte sällan dubbel för-
medling, av såväl husen som själva bostads-
rätterna. Kommunalpolitikerna har fått en
diskret sorteringsmaskin för ”rätt” inflyttning
till kommunen. Och slutligen har vi välme-
nande släktingar som gärna ser att di gamle
återplacerar pengarna klokt och inte slösar
bort dem på sådana tokerier som nya lyxåk,
jordenruntresor eller välgörenhet!

Men de som inte har resurser till att - eller
inte vill - köpa egen bostad (villa eller bo-
stadsrätt) i storstadsområdena eller de som

successivt vill förändra sitt boende under
livstrappans olika skeden, vad ska de göra?
Ungdomar, nyinflyttade från andra delar av
landet eller från andra länder. Lyckligt lotta-
de äldre med ett boende i eget småhus eller i
en bostadsrätt som av orkes- eller medicin-
ska skäl inte vill bo kvar utan önskar avyttra
egendomen och frigöra pengar för att kunna
leva gott och tryggt på sin ålders höst och bo
utan egna bekymmer med bostaden. Var
finns det utbud som kan passa och möjlig-
göra de individuella önskemålen?

I de större tätortsregionerna är dyra bostads-
rätter vad som står till buds, så till exempel i
Täby. Detta är olyckligt eftersom hyresrät-
ten  fungerar som ett smörjmedel i den på-
gående strukturomvandlingen i samhället.
Och att ställa sig i 10-årig chimär bostadskö
är inte vare sig realistiskt eller tilltalande al-
ternativ för oss äldre – vi har inte tid längre
nu… Och det finns ju trots allt andra, roligare
alternativa sätt att spendera pengarna på un-
der vår ålders höst och i väntan på ”det slutli-
ga hemmet”.

 Erik p

Precis som Erik p säger i sin debattartikel
kan det vara ett stort problem att finna en
lämplig bostad, speciellt om man är inrik-
tad på att hitta en hyresrätt. Enligt Stock-
holms stads bostadsförmedling stod
399.000 personer i bostadskö 2012. Den
genomsnittliga kötiden 2012 i Stockholms-
regionen varierade mellan 2,3 (Handen) –
17,0 (Kungsholmen) år för hyresrätter som
förmedlades genom bostadskön. Täby kom-
mun har ingen kommunal bostadskö. Kom-
munen äger inte några egna hyreslägenhe-
ter. Det allmännyttiga bolaget såldes för
några år sedan. Istället hanteras de lägen-
heter som finns lediga för försäljning eller
uthyrning av olika bostadsbolag och mäk-
lare. Merparten av hyreslägenheterna i

Täby ägs av Akelius Fastigheter AB och
där får sparkunder förtur till lägenheterna.

Vi kommer att i ett par följande nummer
av Jarlabanke ägna oss mer åt bostadsfrå-
gan. Dels ge lite tips och råd om vad som
kan vara bra att tänka på när man går i fun-
deringar kring att byta bostad; hur vill jag
bo, vilken miljö vill jag bo i, tillgång till
affärer, kommunikationer och annan servi-
ce mm. Dels tänker vi – när det nu är ca ett
år kvar till nästa val – ställa frågan till de
politiska partierna i Täby om vilka åtgär-
der (om några) de tänker vidtaga för att för-
bättra för invånarna i Täby kommun när det
gäller tillgång till hyreslägenheter.

Red.
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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 <apoteksgruppen.se> 0771-760 760

BANK SEB <seb.se> 0771-365 365

Svenska Handelsbanken <handelsbanken.se/nasby-park> 08-544 431 80

BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek <bibliotek.taby.se> 08-555 587 34

BILAR Bilfirma Mikael Mattinson AB <bilfirmamm.se> 08-792 50 22

BILDÄCK/BILTVÄTT Täby Däck Service AB, Eskaderv. 2 i garaget <tabydackservice.se> 076-949 70 30

BILSERVICE Näsbyparks Bilservice, Eskaderv. 2 i garaget 08-758 80 10

BLOMMOR Lavendel Blommor 08-756 05 55

Näsby Parks Blomsterhandel <nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21

BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel <nasbyparksbokhandel.uis.se> 08-756 36 30

BRÖD, KONDITORI Gateau <gateau.se> 08-630 09 60

CAFÉ och SUSHI Eskader Café & Sushi <restaurangeskader.se> 08-630 09 86

DATA DataOne <dataone.se 08-756 07 00

FASTIGHETSMÄKLARE Fastighetsbyrån BM Koch <bmkoch.com> 08-756 95 19

Kerstin Nordström Fastighets AB <kerstinnordstrom.se> 08-756 30 32

Skandia Mäklarna AB Täby <skandiamaklarna.se/taby> 08-756 20 15

FRISÖR Theo Klippet 08-756 35 22, 08-756 35 23

HUDVÅRD Hudverkstan <hudverkstan.se> 08-756 76 54

HÄLSA Nature/FDA Fontana di Arome <naturebutiken.se> 08-756 01 40

KEMTVÄTT, SKRÄDDERI Näsby Park Kemtvätt, Skrädderi 08-756 32 62

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

KLÄDER BK Herr och BK Dam <bkherr.se> 08-732 50 44

Designers Wivica Oest <wivicaoest.se> 08-768 06 60

Intermezzo by Victoria <intermezzodesign.se> 08-756 92 42

KONST Konstnär Kerstin Engvall <kerstinart.se> 08-732 75 77

KYRKA Näsbyparks Kyrka <tabyforsamling.se> 08-580 035 28

LIVSMEDEL SABIS <sabis.se> 08-544 43 170

LÄKARE Aleris Husläkarmottagning Näsbypark <aleris.se> 08-544 40 920

MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskolan <ntm.se> 08-732 00 59

RESTAURANG Restaurang Eskader <restaurangeskader.se> 08-630 09 86

RÖDA KORSET Kupan Röda Korset <redcross.se/taby> 08-756 20 60

SJUKGYMN., FRISKVÅRD Eva Mårder 08-756 54 47

Ny Fysic Center <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 <johansenradiotv.se> 08-756 64 90
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Text: Gudrun Wijk

Kommunala pensionärsrådets (KPR) möte 2012-11-28
Information om ett
värdighetsprojekt
”FOU Seniorium” bevakar forskning
och utveckling inom äldrevård. Senio-
rium ska tillsammans med kommunerna
Danderyd, Täby, Vallentuna och Öster-
åker påbörja ett så kallat värdighetspro-
jekt för att hitta en lösning på problem,
som äldre upplever i samband med hjälp-
insatser från kommunen. Denna värde-
grund ska stämma överens med gällan-
de lagar och regler och skapa förutsätt-
ningar för ett gott åldrande. Äldre perso-
ner ska kunna leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande i tillvaron och där-
för måste den enskilde också ha möjlig-
het att påverka hur, när och på vilket sätt
beviljade insatser ska utföras.  Dessa ska
vara av god kvalitet, man ska få ett gott
bemötande, känna trygghet och tycka att
tillvaron är meningsfull.

Projektet startar med en konferens i slu-
tet av januari 2013 och beräknas vara
klart i december samma år.

Ny MAS (Medicinskt ansvarig
sjuksköterska) i Täby kommun
Den nya MAS:en heter Lilian Carleson.
Hennes främsta uppgift är att ansvara för
att vårdtagare i särskilda boenden får en
god och säker vård enligt Hälso- och

sjukvårdslagen. Hon ska också vara sam-
ordnare i hälso- och sjukvårdsfrågor och
är även med i kommunens tillsynsenhet.
På Ångaren har hon bildat ett kvalitets-
råd som har regelbundna möten. Där gör
man bland annat riskanalyser för att änd-
ra och stärka upp rutiner.
Lilian Carlesons, tel. 55 55 91 36

Frågor från
pensionärsföreningarna
Ett förslag finns att funktionen äldreom-
budsman ska omvandlas till äldrelots
och finnas inom den uppsökande verksam-
heten. På frågan om även denna
verksamhet omfattas av sekretess  är
svaret – ja.

På fråga om det finns en demenssjukskö-
terska i kommunen svarar avdelningschef
Susanne Rading att rekrytering pågår.

Birgitta Ingare framför önskemål om en
informationssida för anhöriga på nätet.
En sådan ska konstrueras på Täby kom-
muns hemsida efter studiebesök  i Järfälla.

Demensföreläsningar
”Forum Demens”
är en öppen mötesplats för anhöriga till
någon med demenssjukdom och kogni-
tiv svikt.

Forts. sid. 30

Äldreomsorg
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Kommunalisering
av hemsjukvården
Ett förslag ska presenteras för ett gemen-
samt projekt för landstinget och kommu-
nerna om den framtida hemsjukvården.
Idag utförs hälso- och sjukvårdsinsatser
i hemmet av personal anställd av lands-
tinget.  En förändring av hemsjukvården,
så att den istället kommer att höra till
kommunen, underlättar samarbetet mel-
lan till exempel kommunens hemtjänst-
personal och landstingets distriktssköter-
skor. Det blir bättre för den enskilde
vårdtagaren med en ökad helhetssyn,
samordning av vård och omsorg och där-
med en ökad patientsäkerhet. Inte minst
gäller det för de mest sjuka äldre. Man
räknar med att detta ska genomföras år
2015.
Protokoll från KPR och en presentation
av värdighetsgarantier finns att läsa på
taby.se

Svåra symptom och beteende-
problematik vid demenssjukdom
Tisdag den 14 maj kl. 15-17       Grindtorp-
skyrkan, Grindtorps skolgränd 4, Täby

Ingen föranmälan behövs och det är fri
entré. Föreläsare är Eva Jönsson, diplo-
merad Silviasyster från Stiftelsen Silvia-
hemmet. För mer information kontakta
Sanna Öhman, anhörigkonsulent i Täby
tel. 55 55 90 00.

!

Äldreomsorg

Välkommen till Café Opera
den 15 april 2013

SPF bjuder in medlemmar till en
mötesplats i Stockholm city.

Mellan kl. 15.00 och 17.00 bjuder
vi på musikunderhållning. Entrén,

100:-, inkluderar ett glas vin.

Ingen föranmälan!



31

Det finns anledning att oroa sig för den
framtida tillgången på läkare i Sverige.
Det finns vissa specialiteter där det rå-
der större läkarbrist än inom andra, till
exempel allmänmedicin och geriatrik*.
Det är viktigt att göra dessa specialiteter
så attraktiva att fler studenter väljer den-
na utbildning. Läkaryrket har en hög sta-
tus i samhället men inom yrket finns, lik-
som inom flera andra professioner, en sta-
tushierarki. Specialiteter som kommer
högt upp på listan är till exempel neuro-
kirurgi och kardiologi, medan geriatrik
och allmänmedicin tyvärr inte har någon
glamorös stämpel. Vi kan bara tänka på
vad det görs för TV- serier från sjukhus-
världen, så inser vi lätt vad som anses
mest spännande.

För att patienterna ska känna sig trygga
krävs inte bara fler läkare. Det krävs bra
läkare. Det finns idag bristfälliga kun-
skaper inom hälso- och sjukvården om
både geriatrik (det sjukliga åldrandet) och
gerontologi (det friska åldrandet). Da-
gens grundutbildningar tillgodoser inte
behovet av dessa kunskaper. Som exem-

pel kan nämnas att läkarutbildningen
bara innehåller några få timmars geriat-
rik och att specialistutbildningen av di-
striktsläkare, vilka ofta har ett stort an-
svar för vården av äldre, helt kan sakna
geriatrik.

Sjukvården i Sverige är inte alls anpas-
sad för att hantera komplex kronisk sjuk-
lighet och komplexa behandlingar som
är vanliga hos äldre personer. Läkare har
inte tillräckligt med tid för varje patient.
Idag måste de ägna alltför mycket tid åt
fel saker. Problemet med den korta be-
sökstiden beror i många fall inte på lä-
karbrist utan på att för mycket adminis-
tration lagts på läkarna.  Studier visar att
läkare och sjuksköterskor ägnar mindre
än halva arbetstiden åt patienten, ett för-
hållande som knappast gynnar patient-
säkerheten.

Sex namnkunniga professorer och läka-
re med lång erfarenhet från sjukvården
uttryckte sin stora oro för det nuvarande
vård- och omsorgssystemet för äldre i en

Forts. sid. 32

Varning för brist på geriatriker!
Ett stort antal geriatriker väntas gå i pension de närmaste åren. Samtidigt ut-
bildas för få specialister i geriatrik - trots att antalet äldre i befolkningen ökar.
Fram till 2035 beräknar SCB (Statistiska centralbyrån) att antalet 85-åringar
nästan fördubblas.  De omfattande problem som förekommer i dagens äldre-
vård/-omsorg är därför bara en föraning om vad som kommer.

*Geriatrik är läran om ålderdomens sjukdomar. Specialistläkare inom detta område be-
nämns geriatriker och är inriktade mot att forska i och undersöka det normala åldrandet
(gerontologi) samt undersöka och behandla åldrandets sjukdomar.

Äldreomsorg
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Forts. från sid. 31 ”Varning för brist ...”
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debattartikel i DN 28 oktober 2012.  De

skriver inte utifrån sitt yrke, utan som

medmänniskor. Efter att ha sett hur egna

närstående och vänner farit illa undrar de,

hur det kunnat bli så här.  Ett av deras

förslag - för att få ett ökat intresse, res-

pekt och yrkesstolthet för att arbeta inom

geriatriken - är att bilda Geriatriska Cent-

ra. Uppdraget för dessa skulle vara att

utveckla arbetsmetoder inom vård/om-

sorg, utbildning och forskning med sär-

skild inriktning på primärvården, som är

en del av den öppna hälso- och sjukvår-

den i Sverige.  Detta anser ovanstående

läkare är en förutsättning för att få en ökad

kvalitet inom äldrevården/-omsorgen.

På Socialdepartementet finns sedan ett

år tillbaka en nationell äldresamordnare,

Eva Nilsson Bågenholm. Hon är leg. lä-

kare och har varit ordförande på Sveri-

ges Läkarförbund under många år. En

återkommande fråga på hennes blogg är

hur äldre personer ska ha möjlighet att

påverka sin egen vård?

Hon svarar att de stora brister som finns

inom vård och omsorg ska vi ändra på!

Äldreomsorg
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Program för föreläsningsserien ”Samhället
och de äldre” i ABF-huset våren 2013
Arrangör: Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF. Entré
20 kr för medlemmar (visa medlemskort) 40 kr för övriga.
Adress: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

21 mars 13.30 – 15.00
Åldrande och äldreomsorg – vilka är dagens och morgondagens utmaningar?
Med stöd av det vi vet om utvecklingen hitintills kan man försöka göra prognoser om framtiden.
Föredraget kommer att handla om hur livslängden och hälsoutvecklingen i den äldre
befolkningen förändrats över tid och vad man kan förvänta om den framtida utvecklingen. Får vi
fler friska eller sjuka år och är det något som går att påverka? Föredraget tar också upp frågor om
hur resurserna för vård och omsorg har förändrats, vad det har medfört och vad som krävs för att
äldre ska ha tillgång till vård och omsorg i framtiden.
Föreläsare: professor Mats Thorslund

16 maj 13.30 – 15.00
Äldre och livslust
Att bli äldre behöver inte innebära att vi mår sämre än under andra delar av livet. För en del är
det tvärtom. Ändå är en hel del förändringar ofrånkomliga både kroppsligt och socialt. Hur kan vi
bäst möta livsförändringar i fråga om både lust och lidande?
Föreläsare: universitetslektor, leg. psykolog, Barbro Lennéer Axelsson
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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
Annonser, biträdande VAKANT
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
Resor/utflykter, biträdande Margareta Torstensson 768 11 32 margareta.to@telia.com
Fester Ingegerd Isacsson 758 93 66 ingegerd.isacsson@gmail.com

Christel Eborn 758 11 94 chris.eborn@hotmail.com
Britt Ahlstedt 758 71 27 brittahlstedt@yahoo.se

Klubbmästare VAKANT

SE VÅR HEMSIDA spfjarlabanke.se
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Hypotekspension® är ett livstidstryggt hypotekslån för dig som är över sex-
tio år. Med det kan du utan risk förvandla outnyttjat värde i din bostad till 
kontanter. Så länge du bor kvar betalar du ingenting, vare sig ränta eller amor-
teringar. Och du kan behålla lånet så länge du själv vill. Ring 020–586 160 
för mer information. Eller besök www.hypotekspension.se.

Arne och Evy har förstärkt pensionen!

Arne och Evy har tagit ut 545 000 kr ur sin bostad.  
Hör av dig så får du veta hur mycket du kan ta ut!


