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Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri 
 provträning hos Friskis&Svettis Täby.  
Varmt välkommen! (gäller tom 2013-10-31)
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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 taby.friskissvettis.se för tider och priser.

LET’S
PARTY!
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Vill du tjäna en trisslott?
Lyckas du värva nya medlemmar till Jarla-
banke får du en trisslott/ny medlem. Med-
dela Käthie Wernerson, wergun@telia.com,
510 503 63, namn och adress så skickar hon
inbetalningskort m.m.  och du får trisslott/er
så snart medlemsavgiften är betald.
OBS! Om avgiften 2013 betalas efter den
1 oktober gäller den även 2014.
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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

Viktig nyhet till alla medlemmar!
Har du e-postadress? Har du lämnat den
till Jarlabanke? Om inte, så gör det sna-
rast! Jarlabanke har numera har en
grupputsändningslista vilken gör det
möjligt att snabbt skicka ut information
om t.ex. nyinsatta informationsmöten el-
ler ändringar av tidigare publicerade
evenemang. Därför ber vi medlemmarna
skicka ett mejl till jarlabanke@
telia.com och uppge sin e-postadress för
uppdatering av medlemsregistret.

Hoppas ni har haft möjlighet att njuta av
denna i särklass vackra och sköna sommar.
Den har som vanligt gått alldeles för fort men
det känns ändå bra att hösten är här och att
få träffa vännerna i SPF Jarlabanke igen.

En del funktionärer har trots det vackra
vädret varit aktiva under sommarmånader-
na. Vår webmaster Per Nisses har gett
SPF Jarlabankes hemsida ett nytt utseen-
de och förenklat för oss att ta del av dess
innehåll.  Kom på månadsträffen ti 17/9 kl
13.00 i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby C
då Mats Strandberg presenterar ”30 gub-
bar på 45 minuter” (se sid. 10). I samband
härmed kommer Per att informera om hem-
sidan och visa oss var vi kan läsa om det
som är på gång i föreningen. Våra duktiga
medlemssekreterare, Gunnar Wernerson
och Lars Gustafsson, har sammanställt e-
postadresser för våra medlemmar och gjort
en grupputsändningslista för snabb infor-
mation och tips om nyinsatta aktiviteter. (Se
nedanstående upprop.)

 I det här numret finner du många goda
tips och artiklar om hur du ska leva och
vad du kan göra för att hålla dig frisk. Du
ska motionera regelbundet, äta rätt, träffa
vänner, gå på teater o.s.v.  Men varför
händer det så ofta att vi inte klarar av att
leva upp till våra goda föresatser? Läs
Gudruns debattinlägg på sidan 30 om hur
svårt det är att ändra sitt beteende. Där
kanske du får inspiration till att komma till

rätta med din tröghet. Och glöm inte – det
är aldrig för sent att prova något nytt!

Det är mycket du kan förändra själv för
din hälsa. Läs t.ex. Anna Skarings hand-
fasta enkla tips på sidan 21 om vilka små
förändring du kan göra i ditt eget hem för
att t.ex. förebygga fallskador! Du kanske
känner att du vill veta mer om dina läke-
medel och vilken hjälp du kan förväntas få
i vården. Gå med i studiecirkeln ”Kloka rät-
tigheter och kloka frågor” som bygger på ett
lättillgängligt material om hur man kan
förbättra sin egen läkemedelsbehandling.

Varför inte utmana hjärncellerna och ”prova
på” en surfplatta. Vi börjar med att testa en
iPad genom att göra ett studiebesök i Täby C.
Kontakta Kerstin Persson, 756 60 76,
för vidare information.

Sköt nu om er på bästa sätt så ses vi på
olika aktiviteter under hösten. Glöm inte
att bjuda med en kompis!
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Text och foto: Bodil Svensson

Om återseendets glädje…
- Men vad roligt, säger rösten i telefonen när jag berättar vem det är som
ringer. Rösten som jag inte hört på 60 år. Snart ska vi ses. För första gången
sedan dryga halvseklet. Rösten tillhör fröken Ann-Marie, nu 86 år gammal.
Men när vi träffades första gången var hon betydligt yngre och nyutexami-
nerad lärare. Hon kom till Skeppsta skola i Sörmland och vi – B2-elever i
klass 3 och 4 - var hennes första elever.

Forts. sid. 6

Nu ska det bli ett återseende. Tre av oss
flickor, nåja, numera kanske damer, hade
sedan en tid tillbaka återuppväckt bekant-
skapen via facebook och en av oss kom
upp med idén om ett återseende för klass
3 och 4 – fröken Ann-Maries förstling-
ar!  Vi andra hängde på - visst, det vore
roligt!

Jag hade kvar skolkortet från 1951/52 och
hade, med en insikt om glömska, skrivit
ner vad alla hette. Vi tre damer jobbade
på olika håll med att försöka spåra kam-
raterna – via personliga kontakter, via
eniro.se, hitta.se och birthday.se. Av den
ursprungliga gruppen på 24 elever lyck-
ades vi spåra 17 (två fanns inte längre
bland oss). 14 anmälde sitt intresse. Plus
fröken Ann-Marie själv.

Så var dagen inne. Jag skulle hämta upp
fröken Ann-Marie på vägen till Skepp-
sta. Mycket hos henne var sig likt, det
härliga leendet, det vackra håret och
skrattet.  Dryftade den tid som gått un-
der vår resterande färd. Anlände sedan
de flesta andra kommit. En stor grupp

stod och väntade. Få se nu – vem är det
där i röda tröjan? Och hon i blommiga
blusen? Det där måste vara Björn… och
Janne… och Eva… De flesta gick att
identifiera snabbt, lite mera tveksamt när
det gällde ett par andra. Men så såg man
leendet och tjuvpojksglimten i ögat på dem
som var klassens frön, de såg ut att fort-
farande ha ett eller annat pojkstreck på
lut. Då var identifieringen helt klar. Ing-
en kändes som en främling, de var ju
gamla kamrater, och kramarna blev spon-
tana och varma.

Uppställning för nytt klassfoto, Sörmlands
Nyheter på plats. Rundvandring i gamla
skolan, numera utställningslokal för konst
bl.a. De höga gamla kaminerna, som förr
var vinterns värmekälla och som vi elev-
er fick bära ved till och elda i, var borta.
Inte heller utrymmet som förr utgjorde
skamvrån fanns kvar. Skamvrån mindes
grabbarna, förlåt, herrarna – de var väl
de som mest frekventerade den… En
trappa upp var det gymnastiksal – och
matbespisning  –  förr. Det enda som nu
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Forts. från sid. 5

Ända in på 1940-talet arbetade man med att vas-
ka malm i Skottvångs gruva. Ett av de fruntimmer
som vaskade var Lova Spångberg, här gestaltad
av Kerstin Landin, elev från Skeppsta skola.

påminde om gymnastiken var
två sparade stapelbara plintar.

Kaffe med fralla i det lilla ka-
féet uppfört ungefär på den
plats där torrdassen förr låg.
Mycket prat om skoltiden, an-
dra kamrater och vad man
gjort under åren som gått.
Många hade blivit bygden
trogna, yrkena varierade.
Egna företag, läraryrken, vård
och omsorg, ingenjörer...

Jag har märkt att för en del av
oss seniorer känns det angelä-
get att återse den bygd man vuxit upp i, där
barn- och ungdomsminnen finns. Men ock-
så att gå längre bakåt och se och lära och
påminnas om hur våra förfäder byggde
landet.

Ett par av de forna skolkamraterna från
Skeppsta är engagerade i hembygden och
jobbar för att bevara minnet av det som
varit och göra informationen tillgänglig för
andra. Skottvångs gruva är ett exempel
på en sådan kultursatsning. Skottvångs
gruva blev målet för dagens gemensam-
ma lunch, med besök på det nya gruv-
museet och information om årets kolmi-
la. För att föra kunskapen vidare har näm-
ligen Östra Sörmlands Gruvförening se-
dan 1990 byggt och kolat en mila varje
sommar vid Skottvång. Årets kolmila tän-
des den 13 juli och kolningen pågick dyg-
net runt under ett antal dygn. Som van-
ligt fick milan ett fruntimmersnamn – den
här gången Louise.

Museet har en permanent utställning som

berättar om gruvans historia, om arbetet
i gruvan och om livet för dem som bodde
och levde i Åkers bergslag för hundra år
sedan. Där finns föremål och bilder från

Tips:
Man behöver inte vara uppvuxen i
Sörmland för att göra ett besök vid
Skottvångs gruva, som är ett trivsamt
utflyktsmål. Varför inte till Gruvans
dag som ordnas av Gruvföreningen
sista lördagen i augusti varje år. Då
är det hantverksmarknad och guid-
ning på gruvområdet, det bakas i den
gamla ugnen i torpet Lövstugan och
det hörs dragspelsmusik i buskarna.
Tjärdalen i gruvhagen ryker när den
kådrika tjärveden bränns till en tjock
svart tjära som rinner ut i burkar. El-
ler gör ett besök under kolarveckan
som äger rum i juli månad. Läs mera
på osgf.se/index.html  och
skottvangsgrufva.se/historik.html



7

  
Biljetter: Boka via hemsidan taby.symfoniorkester.org  eller köp hos Musikpunkten Täby C , Näsby Parks 
Bokhandel eller Tibble kyrkas reception  från 12 oktober eller 1 tim före konserten i kassan i mån av plats. 

Pris 180 kr kontant (ej kort). Ungdom under 20 år 100 kr. 
Arrangör: Täby Orkesterförening och Täby Församling 

Dirigent: Georg Lidström 

Täby Symfoniorkester, Sångsällskapet DS, sångare från körer i Täby församling, 
samt Täby Musikklassers Ungdomskör 
 
Lena Nordin, sopran 

Matilda Paulsson, mezzosopran (26/10) 

Ingrid Tobiasson, mezzosopran (27/10) 

Mats Carlsson, tenor 

Johan Erik Eleby, bas (26/10) 

Nils Gustén, bas (27/10) 

 

 Lördag 26/10 kl 17:00 Tibble kyrka, Täby 

Söndag 27/10 kl 17:00 S:ta Clara kyrka, Stockholm 

 

 

Pubafton
med jazz
För er med intresse för jazz-
musik ordnar vi för 3:e
gången, tisdag 29 oktober
kl. 19.00-21.00, en pubafton med möjlig-
heten att lyssna på lite jazzskivor av äld-
re årgång under ledning av vår medlem
Arne Forssén.
CD-skivor med 40-50-talsjazz från inköp
i Frankrike kommer bl.a. att spelas.
Några olika ölsorter och husets vin finns
att köpa till självkostnadspris.
Vi träffas i Jarlabankes lokaler, Eskader-
vägen 40 och håller på mellan 19-21.
Hör gärna av er till Arne Forssén,
arne.forssen@plangruppen.se,
070-610 45 51
eller kom helt enkelt dit!

gruvarbete och kolning och vardagsliv. I
den nyrenoverade gruvlaven hänger sto-
ra bilder från gruvarbetet och i ena hör-
net står tryckluftsborren undanställd ef-
ter sista skiftet. Gruvbrytningen upphör-
de i början av 1940-talet. Ett av de frun-
timmer som arbetade med att vaska malm
ända in på 40-talet var Lova Spångberg.
Lova brukar återuppstå under somma-
ren och tillsammans med gruvfogden
berätta för besökare om livet och vask-
ningen. Vi hade tur denna dag. Lova åter-
uppstod även för oss. Naturligtvis, efter-
som hon är en av oss – en av de gamla
skolkamraterna.

Det blev en dag med många intryck –
kamraterna, återseendet, samtalen, lands-
bygden, minnena, historiken…  En rik
dag. En glädjens dag.

pernisses
Cross-Out

pernisses
Text Box
Butiken har upphört
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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

TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner <johansenradiotv.se> 08-756 64 90
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Adventsutflykt
med julbord

1 december 2013

I förra numret av
medlemsbladet pu-
blicerade vi bilder
på styrelse och
funktionärer 2013.
Dock saknade vi
då ett foto på Mar-
gareta Torstensson, som är biträdande
när det gäller resor och utflykter. Men
här kommer en bild på Margareta.

Modevisning på Ångaren
Nu är det dags
att förnya sin
höstgarderob
och Vibeke Folt-
man från Sveri-
ges Seniorshop
kommer till Ångaren fredag 27 septem-
ber kl. 14.00 med det bästa av höstens
nyheter. Jarlabankemannekängerna Stel-
la, Maud, Birgitta, Anita och Gunnar kom-
mer på sitt proffsiga sätt att visa upp ett
urval av kläderna. Efter visningen kan den
som vill inhandla plagg ur Vibekes rika
sortiment. Det går bra med kreditkort.

Vi serverar mousserande vin och läckra
snittar till en kostnad av 75 kr som beta-
las på plats.

Anmälan senast fredagen den 20 sep-
tember till SPF Jarlabanke 756 38 75
(telefonsvarare), jarlabanke@telia.com
eller till Kerstin Persson 756 60 76,
kerstinpers@telia.com
I samarrangemang med SPF TibbleSe-
niorerna.

Resor och utflykter

Adventsutflykt med julbord och
skönt ljudande musik i Tveta kyrka
är vad SPF Jarlabankes med-
lemmar och deras vänner får
uppleva när de anmäler sig till det
traditionella julbordet som i år
avnjutes på Torekällbergets
värdshus i Södertälje.
Julbord inklusive busstransport
kostar endast 700 kr.

Avresa kl.09.20 från Näsbypark
Ångaren mot Täby centrum
(Grindtorpskyrkans parkerings-
plats). Avresa från Grindtorps-
kyrkans parkeringsplats kl. 09.40.

Anmälan senast 15 november till
Monica Rosengren, 08-768 32 07,
monica.rosengren@transit.se

Inbetalning sker till Jarlabankes
plusgiro 848534-4 senast den
15 november.

Foto: © Hans Malmborg
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Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare
i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby Cen-
trum kl. 13.00. Kaffe och enkel smör-
gås. Underhållning. Kostnad 60:-/person.
Aktuell information från föreningen. Vin-
lotteri.

Kontaktperson: Christel Eborn, 758 11 94

Tisdag 17 september
”30 gubbar på 45 minuter”

Mats Strandberg,
känd från Radio-
sporten, är inte
bara sportjourna-
list utan också ko-
miker och imita-

tör. I programmet ”30 gubbar på 45 mi-
nuter” får vi stifta bekantskap med bl.a.
Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Jonas
Gardell, Mark Lewengood, Kungen, Leif
GW Persson, Björn Ranelid, Mikael
Persbrandt och Janne Josefsson.

Tisdag 15 oktober
Ryssland före och under Putin
Jan Blomgren är en av Sveriges främsta
kännare av dagens Ryssland. Han börja-
de på Svenska Dagbladet 1975 som sport-
reporter och kom till Moskva första gång-

Träffar

Jarlabankes träffar och ett flertal av
föreningens kurser och cirklar sker i
samarbete med Studieförbundet

Vuxenskolan.

en 1976 för att skriva om ishockey. Han
bodde också fyra månader i Moskva hös-
ten 1979 för att förbereda sig inför som-
mar-OS i Moskva 1980. Blomgren bytte
sedan till utrikesredaktionen och arbetade
som SvD:s korrespondent i Moskva under
åtta år, 1993 till 2001, med hela det forna
Sovjetunionen som bevakningsområde,
men med en stark tonvikt på Ryssland.

Efter 2001 har Blomgren varit hemma-
baserad utrikesreporter, men regelbundet
gjort reportageresor till bland annat Ryss-
land och på nära håll följt utvecklingen
under de senaste tjugo åren, men har
också egen erfarenhet av villkoren un-
der Sovjettiden.

Blomgren kan på ett lättsamt och förkla-
rande sätt berätta vad som hände under
det stormiga 1990-talet när Ryssland tog
sina första steg mot demokrati och skul-
le införa marknadsekonomi. Och om hur
Vladimir Putin tog makten 2000 och där-
efter med ett auktoritärt styre har fört
landet tillbaka mot villkor som påminner
om Sovjettiden.

För två år sedan
skrev Jan Blom-
gren boken
”Moskva tror
inte på tårar”
som fått ett posi-
tivt bemötande
av kritiker och
läsare.
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Träffar

Torsdagsträffar
Träffarna sker på Ångaren, Eskader-
vägen 5 (samlingssalen) och inleds med
kaffe och dopp kl.14.00 följt av någon
programpunkt. Kostnaden är 40:-/pers.
OBS! Alla pensionärer är välkomna. Du
behöver inte vara medlem i SPF Jarla-
banke.
Kontaktperson: Lena Sandström,
510 104 80.

3 oktober
Berndt Mannhagen, författare till ”Kvar-

Tisdag 12 november
Mitt ”bella” Italien

Roland Ekström -
konstnär, sångare
och musiker från
Eskilstuna,  bosatt
och verksam i Ita-
lien sedan 1982

och  aktuell med måleri/ konstutställ-
ningar, konserter, kulturutbyten och kul-
turresearrangemang i Italien och Sverige
– besöker Hörsalen i Täby och under-
håller om sitt  ”bella” Italien. Kåseri,
bilder och sånger med ”friska italienska
fläktar”! En svensk berättelse om 30 år i
det fantastiska Italien. Under sin 20-åri-
ga musikkarriär har Ekström bl.a. spelat
med jazzpianisten Reinhold Svensson,
grupperna Sven-Ingvars, Öijwinds och
Eldorados samt internationella musiker
från Italien, Latinamerika och Nordeuro-
pa. Numera bor och arbetar han vid den
vackra Turanosjön  i provinsen Rieti,
Italien.

teret Glöden – Vasa-
stan i Stockholm på
1940-talet”, berättar
nostalgiska minnen
från 1940-talets
Stockholm och spe-
lar musik från den pe-
rioden.

31 oktober
Den välkände SPF-medlemmen Stig
Nohrlander spelar populärmusik från
1960-talet.

28 november
IDLATRION underhåller med trevlig
musik. Gunilla Malmberg (fiol), Anna-
Brita Barter (piano) och Ulla Drossel
(cello).

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under hös-
ten 2013 anordnas följande träffar:
24/9 Allégården Conny Östlund

Dragspel och sång
1/10 Ångaren Alf Berglund

Blandad underhållning
5/11 Allégården Program ej fastställt
3/12 Ångaren Tomas Edström

Gitarr och sång
Träffarna på Ångaren startar  kl. 13.30.
På Allégården startar de kl. 14.00.
Ansvariga är Irène Lehnberg,
073-700 05 16, och Anita Holmberg,
070-392 21 99.
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TipsTipsTipsTipsTips Välkommen till 
vår

nyrenoverade butik!

Gåsablot för 20:e året på Lindholmens gård

Ångaren, Täby Centrum, hållplats-
erna Grindtorp södra, Grindtorp
norra, Gribbylund södra eller Täby
Kyrkby.

Anmälan
Anmäl dig gärna så snart som möjligt,
dock senast 31 oktober till Christel
Eborn,  chris.eborn@hotmail.com,
070-397 25 84,  eller till Jarlabankes
kansli,  jarlabanke@telia.com,
756 38 75 (telefonsvarare).
Avgiften betalas senast 31 oktober
till Jarlabankes pg 84 85 34-4.

Fredagen den 8 november firar SPF Jarlabanke
och Tibbleseniorerna tillsammans Mårten Gås på
Lindholmens gård. Gåsamiddagen kostar 600
kronor. I priset ingår bussresa, välkomstdrink,
svartsoppa (eller grönsakssoppa), nystekt gås med
tillbehör, äppelkaka med vaniljsås samt kaffe.
Andra drycker finns till självkostnadspris.

Festlokal i historisk miljö
God mat och trevligt bemötande i
historisk miljö gör att vi Jarlabankare
år efter år gärna återkommer till
Lindholmen, som ligger på den
avstyckade delen från Lindholmens
slott och slottspark.

Abonnerad buss hämtar
Abonnerad buss avgår från Ångaren
16.00 och från Täby Centrum (Grind-
torpskyrkans parkering) 16.10.
Hemfärden är beräknad till 21.00.
Meddela om du vill stiga på vid
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För resor och utflykter görs anmälan (om
inget annat anges) till  SPF Jarlabanke,

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

Jarlabankes pg: 84 85 34-4

Resor och utflykter

För frågor kring utflykterna kontakta
Monica Rosengren, 768 32 07,

monica.rosengren@transit.se eller
Margareta Torstensson, 768 11 32,

Söndag 22 september –
måndag 23 september
Vi besöker Gränna och Visingsö

Avresa från Cityterminalen
söndag kl.07.30 (Sällskapsre-
sor). Åter Stockholm mån-
dag ca 19.30. (Anmälnings-
tiden har gått ut.)

Tisdag den 22 oktober
Besök på Svenska Akademien
Mitt i Nobel-tider kommer en kunnig guide
(Odd Zschiedrich) att visa oss runt och berät-
ta om Akademiens verksamhet, ett spännan-
de inslag i Jarlabankes höstverksamhet och
då speciellt för alla läsintresserade.

Rundvandringen sker kl. 17.00-18.30, men vi
träffas utanför ingången Källargränd 4 se-
nast 16.40. (Den som kommer för sent kan
inte beredas inträde för porten låses.) Vi kom-
mer att befinna oss två trappor upp och tyvärr
är den gamla byggnaden inte handikappan-
passad. Kostnad 100:-. Anmälan och inbetal-
ning till Jarlabankes plusgiro senast 8/10.

Oktober månad
TV-inspelning för TV4
Om någon är intresserad av att som pub-
lik besöka en TV4-inspelning på Hangö-
vägen 18 i Stockholm under oktober
månad kontakta ELK Production,
0725-06 68 85, för ytterligare information.

Tisdag 19 november
Besök på Polismuséet
Ett spännande besök där vi kommer att få
ta del av gammal polishistoria, titta på gamla
uniformer och få information om kriminal-
teknik. Vi får också hjälpa till att lösa ett
brott. Kostnad för besöket är 100:- och vi
vill ha din anmälan och även inbetalning till
Jarlabankes plusgiro 84 85 34-4 senast den
31 oktober. Samling utanför muséet senast
kl. 10.45, visningen börjar kl. 11.00. Polis-
muséet ligger på Museivägen 7 (intill
Tekniska muséet). Buss 69 mot Blockhus-
udden.

Söndag 1 december
Adventsutflykt med julbord
Adventsutflykt med julbord och skönt ljudan-
de musik i Tveta kyrka är vad våra medlem-
mar och deras vänner får uppleva när de an-
mäler sig till SPF Jarlabankes traditionella jul-
bord som i år avnjutes på Torekällbergets
värdshus i Södertälje. Julbord inklusive buss-
transport kostar endast 700 kr.

Avresa kl. 09.20 från Näsbypark, Ångaren
mot centrum. Avresa från Täby C (Grindtorps-
kyrkans parkeringsplats) kl. 09.40. Anmälan
senast 15 november till Monica Rosengren,
monica.rosengren@transit.se,  768 32 07. In-
betalning sker till Jarlabankes plusgiro
84 85 34-4 senast den 15 november.

margareta.to@telia.com
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MOTIONERA MED TÄBY GYMMIX
Vecka 36 - 50

03.90.lkgadnåM apmygttäL orbraB,3llaHelbbiT,

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

00.90.lkgadsroT apmygttäL 3llaHelbbiT,
00.91.lk apmygttäL iaM,nalokskrapybsäN,

00.90.lkgaderF apmygttäL regnI,3llaHelbbiT,

VÄLKOMMEN! www.tabygymmix.se
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Hänt sen sist
Theres Bellander om seniorer
och datorer

Theres Bellander
gästade Jarlabanke
den 17 april och redo-
gjorde för sitt genom-
förda projekt om äld-
res beteende i förhål-
lande till datorer och
mobiltelefoner. Un-

der november – december i fjol följde
hon den mobilanvändarkurs som leddes
av Stig Nohrlander. Bl.a. studerade The-
res hur personer som lärt sig använda
digitala medier på äldre dar låter sitt
språk påverkas av den digitala kommu-
nikationen.  Vid de intervjuer hon gjort
med äldre personer konstaterades bl.a.
att man ansåg att användningen av it un-
derlättar sociala kontakter och ett fort-
satt aktivt liv. Tillgången till it gav gam-
la intressen nya ramar och öppnade dör-
rar för nya intressen.

Text: Bodil Svensson
Foto: Stig Nohrlander

Resan till Nerja

Lyssnade på Theres erfarenheter gjorde
Per Nisses, webmaster för Jarlabankes
hemsida, och Bodil Svensson, redaktör för
medlemstidningen.

Vi som for till Nerja.
(Foto: Bruno Hultstrand)

Tio Jarlabankare var vi som sista veckan
i april tog flyget till Spanien för att under en
vecka vistas i Nerja med omgivningar.
Resan, som gjordes i samarbete med
aktivitetspulsen4U, gav oss mängder med
intryck och positiva upplevelser och kän-
netecknades av glada skratt och berikan-
de samvaro. På agendan fanns besök på
marknader, Picassomuseet, droppstens-
grottan Cuevas de Nerja med upp till 130
m i takhöjd, flamingosjön Laguna de Fu-
ente de Piedra, Alhambra och Granada,
besök  på vinodling inkluderat vinprovning,
vandring i Rio Seco-dalen och utfärd till
byn Comares på 735 m höjd och byn Fri-
giliana, bl.a. utsedd som Spaniens vack-

Vi bodde på Resort Tropicana, ett lugnt
och fint område 2 km väster om Nerja.
(Foto: Bruno Hultstrand)
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Forts. sid. 18

Hänt sen sist

Gunilla E, Anita, Birgitta, Monica och Jan
Olof lyssnar intresserat till det Alicia har
att berätta om vinodling.

Jan Olof och Monica idkar barhäng medan
de väntar på att paellan ska bli färdig.

raste by. Lägg därtill god mat och gott vin
eller öl, så förstår ni att vi var helnöjda.

Text och foto: Bodil Svensson
(om ej annat anges)

- Har du allt som behövs? Anita kollar
Gunilla E:s packning inför vandringen i
Rio Seco-dalen.

Rio Seco (Den torra floden) var inte
alltigenom torr. Det fick bl.a. Kerstin
erfara.

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



18

Under våren dokumenterades så många
av Jarlabankes aktiviteter  i ord och bild
att alla bilder inte fått plats i tid-
ningen. Fler bilder finns att beskåda på vår
hemsida spfjarlabanke.se. Klicka på
rubriken ”Hänt sen sist” i vänsterspalten
och du får upp ett antal evenemang att
välja mellan.

Hänt sen sist
Funktionärer
fick fiffiga frågor
Bogesund var målet för Jarlabankes
funktionärer den 10 maj, en strålande
vårdag med späd grönska, mängder av
vitsippor och fågelsång. Där möttes vi –
ett 50-tal brevduvor och andra funktio-
närer - i ädel tävlan i naturkunskap och
kunskap om egna föreningen. Kluriga
frågor en del - vet ni t.ex. varför en duva
rör huvudet knyckigt fram och tillbaka
när hon/han spankulerar omkring? Jo, för
att kunna fokusera bättre! Lunch fick vi
också och en guidad visning av Boge-
sunds slott, byggt av Per Brahe omkring
1640. 1946 exproprierade staten slottet
och dess mark på grund av vanvård.1949
blev slottet förklarat som byggnadsmin-
ne. Slottet ägs nu av Statens fastighets-
verk och är öppet för visningar för all-
mänheten.  En alltigenom trevlig och lyck-
ad dag, som vi tackar arrangörerna för –
ingen nämnd och ingen glömd!

Text: Bodil Svensson
Foto: Per Nisses och Bodil Svensson

.

Vi delades in i grupper och sedan bar det
iväg på tipspromenad i den stora parken..

Sol-Britt Riesel,
brevduva,
fotograferade
flitigt slottet
med sin surf-
platta.

Fotograferade gjorde också Rune Holmberg,
medhjälpare, och Iréne Lehnberg, väntjänst.

Lisbet Steinman, brevduva, och Kerstin
Mårs, även hon brevduva.
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Hänt sen sist

Vårrusiga damer
I år var det tio Jarlabanke-damer som
ställde upp på startlinjen i Vårruset den
27 maj i Stora Skuggan. Gruppen blir
större och större, vad kan Jarlabanke räk-
na med nästa år? Uppvärmning med Fris-
kis & Svettis, 5 km att avverka i egen
takt, medalj och picknickkorg -  när da-
merna mätta och belåtna gav sig iväg mot
Roslagsbanan hade mörkret och regnet
lägrat sig över området och endast en-
staka sophämtare höll på med de sista
sopsäckarna.

Text: Kerstin Persson
Foto: Britt Ahlstedt, Kerstin Persson

Medalj efter genomfört lopp – här till
Béatrice, Britt J och Marianne H.

Béatrice blev årets champagneöppnare,
Yvonne och Ingegerd övervakar.

Vårlunch
på Näsby slott
Ett 50-tal Jarlabankare hade an-
mält sig till vårlunchen på Näs-
by slott den 4 juni där borden var
fint dukade i den vackra vinter-
trädgården. Lunchen avnjöts un-
der trevligt samspråk och det
glada sorlet från Jarlabankarna
steg upp mot kristallkronorna.
Under ledning av Anita T och
Erik P varvades tuggorna med
vårvisor dagen till ära.
Text och foto: Kerstin Persson Forts. sid. 20

Gästerna togs emot på
slottstrappan av dagens
värdinna Christel Eborn.

Gudrun och Bertil
W såg fram emot
vårlunchen.
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Persisk afton på Söder
En grupp på 15 personer från Jarlaban-
ke invaderade Kina Jacobssons inred-
ningsaffär på Söder tillsammans med
SPF Brunnsviken den 30 maj, åt persis-
ka läckerheter och presenterades ett an-
tal fina mattor. Informationen om mat-
torna blandades med lottdragning där
vinsterna bl.a. utgjordes av mindre mat-
tor. Jarlabankarna hade tur - vi var några
stycken som kunde traska hem med fina
mattvinster och annat. Naturligtvis stod
det alla fritt att göra inköp - och varför
inte? En fin och färgstark matta kan för-
visso lätta upp både en mörk hall och ett
något dystert sinne.

Kina Jacobsson har ett alldeles eget kon-
cept när det gäller att marknadsföra sina
mattor. Hon lägger inte stora pengar på
annonser och reklam - istället tar hon fyra
dagar i veckan emot ca 30 gäster från
konstföreningar, pensionärsgrupper etc.
och berättar om Iran och tillverkningen
av mattor där samt serverar persiska spe-
cialiteter.

Hänt sen sist
Kina Jacobsson
berättade engage-
rat och livfullt om
mat- och mattill-
verkning på
persiskt sätt.

Alla lät sig väl smaka av de persiska
läckerheterna.

Handla eller inte handla? Ordförande
Kerstin i valet och kvalet.

Text: Bodil Svensson
Foto: Anna Björklund och

Bodil Svensson
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Förebygg fallskador!
Text och foto: Bodil Svensson

- Låt inte dina anhöriga eller hemtjäns-
ten passivisera dig. Fortsätt göra allt
du kan, fortsätt vara aktiv.

Andra enkla saker att göra:
- Skaffa nattlampa.
- Skaffa antihalksockor med antihalkyta.
- Ha inte för mycket möbler i trånga
boenden, risken att snubbla över stols-
ben och annat är stor.
- Skaffa långt och bra skohorn.
- Känner du dig ostadig på benen – sitt
ner och ta på dig strumporna.
- Skaffa elastiska skosnören till snörskor-
na, de behövs bara knytas en enda gång,
eftersom snörena är elastiska ger de efter
när du sedan sätter ner foten i skon.
- Ha telefonen bredvid sängen så du
slipper störta upp för att svara om du
gått till sängs.

Ett bra sätt att förebygga fallolyckor på är
också att ägna sig åt fysisk aktivitet, träna
sin balans, använda broddar på vintern, ha
halksäkra mattor, se till att det inte finns
lösa sladdar ringlande runt i rummen m.m.

Vill du läsa mer om preventiva åtgärder
gå in på www.sakersenior.se eller
msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-
hem—fritid/Aldres-sakerhet/ eller
vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Om-
raden/Sjukdomar-och-besvar/Fallskador-
hos-aldre/

- Förvånansvärt hur lite som publiceras om fallolyckor, sä-
ger Anna Skaring, när hon kommer störtande till vårt möte
från en fallsäkerhetsgenomgång hemma hos en privatperson.
– Trafikolyckor får stor uppmärksamhet vilket gör att folk
tror att den typen av olyckor skördar flest offer, medan det
faktiskt förhåller sig tvärtom, framhåller Anna.
Anna Skaring, leg. sjukgymnast och So-
fia Biderholt, leg arbetsterapeut, driver
tillsammans Säker Senior, ett ungt före-
tag här i Täby som fokuserar på fallföre-
byggande åtgärder och fallpreventiva
hjälpmedel. De håller även föreläsningar
– många pensionärsföreningar (såsom SPF
Jarlabanke) anlitar dem – de ordnar utbild-
ningar och gör fallsäkerhetsbesiktningar
och de har en webbutik med hjälpmedel.

För att återvända till fallolyckorna, så vi-
sar svensk statistik från MSB (Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap)
att antalet fallolyckor fortsätter att öka.
300.000 skadas varje år och behöver akut
sjukhusvård. Under 2010 dödades ca
1.600 personer i fallolyckor. Sju gånger
fler svenskar behöver sjukhusvård till följd
av fallolyckor jämfört med dem som be-
höver vårdas p.g.a. olyckor i vägtrafiken.
Främst drabbas äldre och sköra perso-
ner och fler kvinnor än män.

Anna Skaring framhåller tre områden
som hon noterat och som är lätta att åt-
gärda för att minska risker.
- Klättra inte upp på stolar för att hämta
ner saker ur skåp eller för att byta lam-
pa. Anpassa aktiviteten efter förmåga,
stolsklättring kan vara alltför utmanande.
- Gå inte i strumplästen eller barfota
hemma. Halkrisken är stor!
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BERGTORPSVÄGEN 45, 183 64 TÄBY    TEL: 756 12 51

Öppettider Måndag – Torsdag 9-17, fredag 9-16
www.gravvard.se

Näsbyparks kyrka

GRAVSTENAR
I EGEN VERKSTAD,
STOR UTSTÄLLNING .

TEXTKOMPLETTERING
,
OMFÖRGYLLNING OCH
RENGÖRING .

Lördagsmusik – varje lördag kl.13
Lördagarna 5 och 12 oktober med

tema Världens Barn, extra musik,
utställning m.m.

Lördag 16 november internationell
dag, info om SKUT, Svenska Kyrkan
i UTlandet

Lördag 23 november Retreat, ingen
lördagsmusik. Föranmälan krävs.

Kulturtimmar – se kommande
affischer/annonser

Öppet hus varje måndag kl.11-15
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Inwesi-gruppen
Inwesi-gruppen har upphört. Dels har Per
Nisses skapat Öppet Forum på vår hemsida
där kan vi publicera t.ex. tips om intressanta
webbsidor, en del av Inwesi-gruppens verk-
samhet, dels kan Jarlabanke via SPF:s med-
lemsregister skicka ut viktiga, snabba infor-
mationer genom gruppsändningslistor, den
andra delen av Inwesi-gruppens verksamhet.
Därmed har Inwesi-gruppen spelat ut sin roll
som en egen, separat cirkel, och Inwesi-grup-
pen upphörde därför den 1 juli i år med sin
egna verksamhet. För information kontakta
Stig Nohrlander, stig@nohrlander.com

Kloka rättigheter och Kloka frågor
I föregående medlemsblad fanns en artikel
om hur man ska förbättra äldres läkemedels-
behandling. Bl.a. togs frågan upp hur man själv
som patient kan agera.
Under hösten kommer att ges en kort studie-
cirkel på tre träffar där vi gemensamt går ige-
nom broschyrerna Kloka rättigheter och
Kloka frågor, diskuterar de synpunkter som
kommer fram samt utbyter erfarenheter från
egen läkemedelsbehandling.
Efter studiecirkeln kommer du att veta
1. vilka mediciner som är olämpliga för äld-

re och vad du skall göra om du eller en
anhörig har en sådan medicin.

2. vilka rättigheter du har som äldre att få
en läkemedelsgenomgång gjord kring alla
dina mediciner och du vet att du skall be-
gära en sådan genomgång vid besök i vår-
den.

3. och du har lärt dig att ställa bra frågor vid
besök i vården så att du får bästa nytta
av dina mediciner.

Vi startar tisdagen den 1/10  kl. 10.00 på kansliet
då ni får de två broschyrerna samt en studie-
handledning. De två återstående träffarna
bokar vi in vid första sammankomsten.
Anmäl ert intresse till Kerstin Persson
756 6076 kerstinpers@telia.com senast mån-
dagen den 23 september.

Litteraturcirkel
Vi träffas en tisdagseftermiddag i månaden
kl. 14.00 på kansliet, Eskaderv. 40, och disku-
terar böcker och tar en kopp kaffe. Höstter-
minen startar den 10/9, då vi kommer att sam-
tala om boken ”Innan floden tar oss” av He-
lena Thorfinn. Övriga träffar blir 8/10, 5/11
och 3/12. Vilka böcker vi då skall läsa be-
stämmer vi gemensamt på första träffen. Är
du intresserad och vill vara med kontakta 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, mån-
dagar kl. 19.00. I höst har vi den första träffen
den 23 september och lyssnar då till ryska
tonsättare. Därefter har vi träffar den 21 ok-
tober och 18 november med Brahms, Schu-
mann, Mendelsohn och Dvorak och avslutar
den 9 december med nordisk romantik. Mer
information, ljubinka.selin@gmail.com
eller 7686657.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Margareta berättar teaterhistoria och   ger
bakgrunden till aktuella teaterstycken. Hon
ordnar även biljetter till Dramaten

Kurser och cirklar
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Kurser och cirklar
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 13.00. Höstterminen startade
den 4 september. Kontakta Magnus Waller,
758 55 83.

Vinprovning II
Vi planerar att fortsätta även hösten 2013 med
vinprovning. Följande dagar är aktuella: tors-
dagarna 19/9, 17/10, 21/11 och 19/12. Start kl.
18.45. Information  meddelas dem som tidi-
gare deltagit. Aktiviteten är f.n. fullbokad.
Kontaktperson: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinprovning III
Under hösten fortsätter vinprovningarna där
vi kommer att jämföra viner från både gamla
och nya världen. Och varför inte viner från
norra halvklotet med viner från det södra. Akt.
datum är 24/9, 15/10, 12/11 och 10/12. Start
kl. 18.45. Kontaktperson: Lars-Ove Pehrs-
son,  lars-ove.pehrsson@telia.com eller
070-626 92 05

Vinprovning II och III  hålls i Jarlaban-
kes lokal, Eskaderv. 40. Terminsavgif-
terna är 400:- erläggs vid första träffen.
Är du intresserad av vinprovningar anmäl dig
till väntelista hos Lars-Ove Pehrsson.

och Stadsteatern och efteråt blir det diskus-
sion kring pjäserna. Om tillräckligt många är
intresserade startas en ny grupp.
Höstens träffar sker 13.00 - 15.30 torsdagar-
na 26/9, 17/10, 14/11 och 5/12. Är du intresse-
rad ring och tala med Margareta Broberg,
732 03 83.

Sällskapsbridge
För oss som inte är så vana bridgespelare och
andra som vill spela i ett lugnare tempo än
tävlingsbridgens startar vi en grupp onsdagen
den 18/9. Vi använder kort med större siffror
för att underlätta för alla med nedsatt syn. Vi
spelar onsdagar mellan kl. 09.00 -12.00.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Är du intresserad av att vara med eller vill ha
ytterligare information kontakta  Lena Sand-
ström, lena.sandstrom39@gmail.com,
076-780  58  59 eller Christel Eborn
070-397 25 84, chris.eborn@hotmail.com

Adventskonsert på Ångaren
Söndagen den 8 december kl. 14 bjuds det på traditionella julsånger.
Underhåller gör den Täbybaserade kören Guld i Mund. Vi återkommer

 på hemsidan och i nästa medlemsblad med körens repertoar
vid  Adventskonserten. Vid frågor kontakta Lena Sandström,

 510 104 80 eller lena.sandstrom39@gmail.com

Kaffe med hembakade lussekatter serveras. Kostnad av 60:-.

Välkomna!

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13.00. Höstterminen  star-
tade den 9 september.
Det finns plats för några fler nya delt.
Kontakta Lars-Eric Nordström, 756 37 16.
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Badminton
Tisdagar och fredagar
kl. 9-11 i Täby racketcen-
ter, Flyghamnsv. 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 ige-
nom hur man använder en defibrillator.
Inom SPF Jarlabanke arrangerar vi kur-
ser för grupper om 8 personer. En kurs
tar ca 2,5 timmar där vi får teorin och
övning på docka. Har du gått kursen för
mer än 1-2 år sedan kan det vara dags
att träna på handgreppen igen.

Kursen äger rum den 11/10 kl. 14.00 på
Eskaderv. 40, Jarlabankes kanslilokal och
tar ca 2,5 timme inklusive kafferast.

Kostnad 120:- inkl. kaffe eller te.

Vid fler än 8 anmälda väntelistas dessa i
turordning för kommande tillfälle.

Sista anmälningsdag (bindande anmälan)
4/10.

För intresseanmälan kontakta
Torbjörn Huss, 0708-74 75 10 eller
torbjorn.huss@telia.com

Jarlabanke golfare
Årets säsong nalkas sitt slut men under
vintern finns alltid möjligheten till träning
i Golfpunkten vid Rosenkälla. Senaste
nytt finns på hemsidan.
Frågor kan ställas till Per Jödahl, 7562325

LCHF
Du som är rädd om din hälsa och ditt ut-
seende, du som vill aktivt påverka  ditt liv
som gammal, som säger ja till kombina-
tionen gammal och frisk men absolut inte
gammal och sjuk, den tyvärr vanliga ord-
kombinationen, som tror att det går att
påverka din framtid positivt, du skall ab-
solut komma till Jarlabankes kansli på Es-
kadervägen 40 torsdagen den 24 okto-
ber 14.00 – 16.00 för att tala med min
sambo Ingrid Dahlberg och mig, Stig
Nohrlander.

Det vi skall berätta om är hur du skall
undgå att drabbas av välfärdssjukdomar
som fetma (definieras nu som sjukdom),
diabetes, stroke, hjärtinfarkt och demens,
vilka var ovanliga så sent som i min barn-
dom men vilka nu är epidemiskt vanliga.
Vet du t.ex. att en majoritet av svenska
vuxna män, 53 %, är överviktiga eller feta
och att demens under förra året skörda-
de fler dödsoffer i Sverige än hjärt/kärl-
sjukdomar?

Ingrid och jag tänker starta en ny kurs i

Friskvård
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Squaredansarna
Näsby Parks
Squaredans-
klubb finns
på Kvarn-
torpsgården,
Näsby Allé
72, Täby.

Nästa tillfälle att pröva på  är den 19 sep-
tember kl. 12 - 14. Besök gärna klub-
bens hemsida, nasbysquare.se för mer in-
formation.
Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

Vandra med eller utan stavar
I samarbete med TibbleSeniorerna anord-
nar vi stavgång fredagar udda veckor. Vi
samlas kl. 10.00 i Näsbyparks centrum
utanför apoteket. Promenad ca 1 timme
i lugn takt som passar alla. Startar freda-
gen den 13 september.

För mer information kontakta Monica
Rosengren, monica.rosengren@transit.se
768 32 07 eller Birgitta Danielsson,
b i rg i t t a . l .dan ie l sson@te l ia .com
758 78 48.

Vandringar
I samarbete med Tibb-
leSeniorerna har vi
möjlighet till:
Korta vandringar
(6-8 km)
Samling måndagar kl.
09.30 i Täby Centrum

vid rulltrappan nedre plan mot Storstu-
gan. Ta med matsäck, sittunderlag och
bussbiljett.

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

Långa vandringar (10-12 km)
Samling måndagar kl. 09.15 i Täby Cen-
trum vid rulltrappan nedre plan mot
Storstugan. Ta med matsäck, sittunder-
lag och bussbiljett.

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

Friskvård
teori och praktik med LCHF, (Low Carb,
High Fat), antingen som en vanlig cirkel
eller som en distanscirkel på dator. Kur-
sen är kostnadsfri och beräknas pågå
hösten 2013 och våren 2014.
I samband med träffen kommer vi att
redogöra för utvärderingen av motsva-
rande kurs under verksamhetsåret 2012/
2013.

För ytterligare information ring Ingrid
Dahlberg på 0720-186664 eller Stig Nohr-
lander på 0737-365427 eller mejla till
ingrid.dahlberg31@gmail.com resp.
stig@nohrlander.com.

Café Opera
Höstens datum för Café Opera är
tisdag den 22 oktober klockan
15.00-17.00. Kostanden är 100 kro-
nor, vilket inkluderar 1 glas vin och
underhållning.
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Debatt
Svårt att ändra sitt beteende
Hur vi ska äta, träna och arbeta blir
vi ständigt informerade om - men var-
för gör vi då inte så som vi blir upp-
manade? Vi vet hur vi borde leva, men
det är svårt att ändra vanor vi haft un-
der kanske hela vårt vuxna liv efter-
som vårt beslutsfattande är känslostyrt
och inte så rationellt som vi vill tro.

Eftersom ohälsosamma levnadsvanor
skapar ohälsa och kostar samhället stora
summor har Socialstyrelsen utarbetat
riktlinjer om sjukdomsförebyggande me-
toder, vilka utlöst en högljudd debatt från
läkarhåll (Dagens Medicin). Kritiken har
gått ut på att vårdpersonal uppmanas att

ställa frågor om tobak,
motion och kost till varen-
da patient och vid alla upp-
tänkliga tillfällen. Vissa
landsting belönar vård-
centraler som frågar sina patienter om
deras levnadsvanor och registrerar sva-
ren. Om bara själva frågandet premie-
ras och man sedan inte erbjuder hjälp,
blir det mycket byråkrati och läkarna
menar då att deras arbetstid kunde an-
vändas bättre. Många som arbetar med
hälsovägledning upplever också hur svårt
det är att motivera personer att ändra sitt
invanda beteende. Få människor gillar att
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bli undervisade - man vill inte bli till-
sagd eller känna sig tvingad att handla
på ett visst sätt.

Motivation är den mest betydelsefulla
faktorn för att ändra en ohälsosam livs-
stil. Saknas drivkraft spelar det ingen roll
hur mycket stöd och uppmuntran man får
från sin omgivning. Vid en allvarlig diag-
nos, som till exempel hjärtinfarkt eller di-
abetes, är dock de flesta mottagliga för
att ta till sig kunskap om sin sjukdom och
har också en vilja att förändra sina lev-
nadsvanor. En studie vid Sahlgrenska
akademin visar att patientens egna rönt-
genbilder kan användas som ett pedago-
giskt verktyg för att förklara, informera
och utbilda patienter. Bildundervisningen

berörde patienterna, de var positiva till
metoden, blev nyfikna och kunskapen om
den egna sjukdomen ökade. I början av
en sjukdom ser patienterna därtill ofta
möjligheter att förändra och påverka sin
sjukdoms förlopp och också förstå att de
har ett eget ansvar.

Att träffa andra som är i en liknande si-
tuation, att delta i gemensamma grupp-
aktiviteter och att dela sina erfarenheter
kan också ge drivkraft och inspiration till
förändringar för att bibehålla hälsa och
välbefinnande. Tänk att vi ibland till och
med ska behöva bli sjuka för att refor-
mera vårt beteende.

Gudrun Wijk 

Debatt
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Gudrun Wijk

KPR -  11 april 2013
Vård och omsorg i Täby
Det är inte lätt att hitta bra former för en
effektiv samverkan mellan kommunen
och landstinget. Linda Junker har varit le-
dare för ett projekt som har kartlagt olika
områden som behöver förbättras. Ett antal
områden som anses särskilt angelägna är:

  Delegeringar Då hälso-och sjukvårds-
uppgifter överlåts till kommunens per-
sonal visar rapporten att det är en oklar
ansvarsfördelning och otydliga rutiner.

  In- och utskrivning i slutenvården
Rapporten visar på många svaga länkar
när en person förs över från landstingets
slutenvård till hemsjukvård eller kommu-
nens verksamheter. Detta leder till otrygg-
het för personen och dess anhöriga.

  Samordnad vårdplanering fungerar
inte alltid, t.ex. finns det brister i kom-
munikationen mellan vårdenheter som
berörs till exempel Danderyds sjukhus,
Primärvård och Kommun. Det behövs
även en förbättrad information till patien-
ter och anhöriga.

  Demensprojekt.  Med den problema-
tik som finns vid demenssjukdom är sam-
verkan viktig mellan olika vård- och om-
sorgsgivare. Kompetensen hos hemtjänst
och biståndshandläggare behöver vara
god, särskilt gällande minnesproblem,
för att dessa ska upptäckas på ett tidigt
stadium.

Äldreboendeberedningen
Äldreboendeberedningen har under 2012
arbetat med den långsiktiga utveckling-
en av nya vård- och omsorgsboenden i
Täby. Behov finns av 200 platser till
2023. Slutrapporten ska vara ett under-
lag i verksamhetsplaneringen. Boende-
planen, som är en 10-årsprognos, är ännu
inte klubbad. Tas i socialnämnden i april.

Kostprojekt för äldre
Projektets syfte var att utveckla och ut-
värdera en modell för att identifiera och
förebygga undernäring hos ensamståen-
de äldre, som ansöker om bistånd. Hand-
läggarna som träffar dem som ansöker
om hemtjänst utbildades för att se risker
i ett tidigt skede. Äldre som så önskade
blev erbjudna att ingå i projektet. Hälf-
ten av dessa var undernärda, eller riske-
rade att bli det, och kunde då få hjälp av
en distriktssköterska eller dietist.

KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
är en kanal till och från socialnämnden
som ska samla in de äldres synpunkter
och erfarenheter samt sprida informa-
tion. SPF Jarlabanke har två ordinarie
ledamöter och en ersättare (se sid 38).
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KPR – 29 maj 2013
Boken kommer
Många aktiva biblioteksbesökare som är
äldre kan på grund av tilltagande kräm-
por inte besöka biblioteket som tidigare.
Ett projekt planeras till hösten där tan-
ken är att frivilliga volontärer, bokom-
bud, ska förmedla bibliotekets böcker till
behövande. Upplysningar om hur man
kan bli bokombud lämnas av Mikael
Borrman, 55 55 90 77 och Heli Renman,
55 55 9734. bibliotek.taby.se/Gemensamt/
Dokument/Dokument/boken_kommer-
projektet.pdf

Ny demenssjuksköterska
Från februari 2013 har Ulrika Wall, med
stor erfarenhet från olika delar av vår-
den, tjänsten som Täby kommuns de-
menssjuksköterska. Hon har, tillsammans
med anhörigkonsulent Sanna Öhman,
kartlagt demensläget i Täby vad gäller
vårdavdelningar, hemtjänst och anhöri-
ga. Det finns cirka 1 500 personer med
demens i Täby, av dessa känner kommu-
nen till cirka 850 sjuka. Hemtjänstper-
sonal har stor kontroll av läget, men får
inte den hjälp de behöver. - Det finns ing-
en riktig struktur än, säger Ulrika.

Demens börjar faktiskt ofta med person-
lighetsförändringar före minnesproblem
vilket är mindre känt. Bra att besöka sin
husläkare vid misstanke om sjukdom,
symptomen kan ibland bero på annat än
demens.  Anhöriga har ofta en svår situ-

ation särskilt vid måltider. Vid långt gång-
en demens får den sjuka svårt att äta,
sväljer ofta fel och har ingen aptit. Ingen
rolig kunskap, men viktig för den anhöri-
ge att känna till.

Ångarens Restaurang
Jarlabankes pensionärsförening ifråga-
sätter ännu en gång om det verkligen inte
går att rädda Ångarens restaurang. Att
restaurangen ska stängas är inte ett poli-
tiskt beslut utan ett verkställighetsbeslut
jag själv blivit tvungen att fatta, berättar
Britt Mathiesen, enhetschef på Ångaren.
Som tidigare informerats kostar mat och
personal mer än vad man får in på verk-
samheten, ekonomin går inte ihop. I ett
avtal med företaget ISS, kommer färdig
mat i kantiner att levereras till avdelning-
arna från 1 september. Samlingssalen
kan eventuellt i framtiden bli som en del
av Seniorcentret i Täby, säger Susanne
Rading, avdelningschef för äldreomsor-
gen i Täby.  SPF Jarlabanke får även i
fortsättningen använda samlingssalen
som förut vid torsdagsträffar, bridge etc.

Geriatrikens flytt
från Danderyds sjukhus till Sollentuna
sjukhus är ett beslut från Landstinget
som Täby kommun inte kan påverka. I
Sollentuna blir det ett nytt och utvidgat
geriatrikcentrum. Flytten beräknas ske
2017.
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Riktlinjer för parboende
Äldre makar och sambor, som varaktigt
levt tillsammans, ska under vissa förut-
sättningar ha rätt att fortsätta bo tillsam-
mans, även när endast den ene av dem
har rätt till bistånd i form av vård- och
omsorgsboende. Med anledning av den-
na nya socialtjänstlag måste socialnämn-
den fastställa detaljerade riktlinjer för ex-
empelvis vad som händer när den som
fått bistånd avlider.

Hemsjukvård till kommunen
Flera exempel från andra delar av Sverige
visar att det innebär förbättringar, särskilt
för den äldre befolkningen, då landsting-
ets hemsjukvård tagits över av kommu-
nen. För att detta ska kunna ske även i
Stockholms län måste alla de 26 kom-
munerna vara överens om storleken på
den skatteväxling förändringen innebär.
Kommunerna är inte överens och plane-
rad förändring genomförs därför inte som
tänkt år 2015.

Nästa möte den 25 september.

Tre goda anledningar att låta pengarna växa hos oss.  

Om du sparar pengar hos oss får du fria uttag, en av marknadens bästa räntor och ett 
bankkort helt utan avgift. I våra bankbutiker kan du göra alla dina vanliga bankärenden. 
Du kan dessutom fortfarande betala räkningar i kassan. Läs mer om våra erbjudanden och 
aktuell ränta på www.forex.se eller besök en bankbutik.

GENERÖSA ÖPPETTIDER
BRA RÄNTA, FRIA UTTAG

Välkommen till FOREX Bank i Täby Centrum
Stora Marknadsvägen 15. Tel 0771-22 22 21. Mån– fre 10–20, lör – sön 10–18. www.forex.se

Alla konton i FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin 
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom  
20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
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Fritt vårdval vid hörselproblem

Det är positivt med fritt vårdval inom hörselvården.  Kö-
erna till utprovning av hörapparater har minskat dras-
tiskt. Det finns idag 32 privata hörselmottagningar som
är auktoriserade av Stockholms läns landsting. Det är bra
att var och en kan få välja vårdgivare som man trivs med.
Är man inte nöjd kan man byta till annan listad mottagning.

Det finns en stor nackdel med att hörsel-
mottagningarna har både ett landstings-
finansierat och ett privat sortiment. Au-
dionomerna sitter på två stolar då de re-
kommenderar hörapparater till använda-
ren; dels måste de se till patientens bäs-
ta, dels är de säljare som ska dra in in-
täkter till företaget. Hörselskadades
Riksförbund har kontaktats av patienter
som saknar förtroende för audionomer
som sagt att landstingets hörapparater inte
är lika bra som det privata sortimentet.
Landstinget har flera bra hörapparater,
lika bra som erbjuds av privata företag
och är lika moderna.

När man går till den första utprovningen
bör man vara beredd och påläst om rät-

Text: Bertil Wijk

tigheter och vilka val man kan göra. Man
ska aldrig vara rädd för att fråga audio-
nomen och man ska alltid se till att man
blir nöjd med sin hörapparat. Det kan
behövas fler än två provtillfällen.  Om
man väljer landstingets hörapparat får
man låna apparaten och betalar 600:- i
utprovningsavgift. Rådgivning och service
ingår. Väljer man en privat hörapparat och
betalar den själv, äger man apparaten.

Är man rådvill och osäker kan man vän-
da sig till Hörsellinjen, en informations-
tjänst som drivs av Hörselskadades Riks-
förbund (HRF). Ring 0771-88 80 00 alla
vardagar kl. 9-15 eller fråga på webben
horsellinjen.se
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Reparation av pälsar samt förvaring
Utbyte av mattfransar
Ändringar

Fram till den 31 december 2013
erbjuder vi kostnadsfri hämt-
ning och lämning vid kemtvätt
av mattor och gardiner.
Välkommen att ringa och boka
hämtning, tel. 08-756 32 62.

Öppettider: Vard. 10-18
Lörd. 11-15

Eskadervägen 12
Näsby Park Centrum
Tel. 756 32 62

Näsby ParkNäsby ParkNäsby ParkNäsby ParkNäsby Park
Kemtvätt & SkrädderiKemtvätt & SkrädderiKemtvätt & SkrädderiKemtvätt & SkrädderiKemtvätt & Skrädderi
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Måndag 16.9 kl. 13.30-15.00
Ett liv med demenssjukdom: Att minnas och berätta tillsammans
Professor Lars-Christer Hydén redovisar resultatet från en studie av par som lever
med demens. Vad kan vi lära av deras erfarenheter?

Torsdag 31.10 kl. 13.30-15.00
Ett långt friskt liv? Hälsoutveckling och sociala skillnader i hälsa bland äldre i Sverige
Vi lever allt längre, men hur har de äldres hälsa förändrats över tid och hur skiljer
den sig mellan olika grupper i samhället? Fil. dr. Stefan Fors föreläser.

Tisdag 3.12 kl. 13.30-15.00
Vad händer i hjärnan när vi åldras?
När vi åldras sker förändringar i vår hjärna, både i hur hjärnan arbetar och hjärnans
struktur. Vilka metoder finns det för att undersöka den åldrande hjärnan? Vad
består dessa förändringar av? Hur är de relaterade till förändringar i
minnesförmåga och uppmärksamhet? Docent Jonas Persson ger svar på dessa frågor.

”Samhället och de äldre” – föreläsningsserie
Arr.: Äldrecentrum forskning & utveckling föreläsningsserie hösten 2013 i samarbete med ABF,
Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF. Entré 20 kr för medl. (visa medlemskort) 40 kr för övriga.
Adress: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
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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
Festarr., månadsträffar Christel Eborn 758 11 94 chris.eborn@hotmail.com
Torsdagsträffar Lena Sandström 510 104 80 lena.sandstrom39@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 756 13 83
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Ersättare Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com
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Ansvarig utgivare Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Redaktör Bodil Svensson 510 116 36 bodil_c_svensson@telia.com
Layout Gunilla Kinnman 070-444 67 40 gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com

FUNKTIONÄRER
Annonser Béatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Hemsidan, Webmaster Per Nisses 073-803 71 10 per.nisses@gmail.com
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   bitr. medl.sekr. Lars Gustafsson 758 96 98 lassegustafsson@telia.com
Syn-hörsel, Begravningar Bertil Wijk 732 74 32 blmw@ownit.nu
Väntjänst Irène Lehnberg 756 36 81 irene.lehnberg@gmail.com
Väntjänst, bitr. Anita Holmberg 29 96 76 elseanitaholmberg@

  gmail.com
Resor/utflykter Monica Rosengren 768 32 07 monica.rosengren@transit.se
Resor/utflykter, bitr. Margareta Torstensson768 11 32 margareta.to@telia.com
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Välkommen att välja oss Vårdproffsen, när du har behov av
hemtjänst.

Vårt lilla team gör att varje kund blir individuellt och
personligt bemött.

Vi är alltid vänliga och snälla mot våra kunder och  vi älskar
vårt arbete.

Ring om du har frågor eller vill boka ett personligt möte.

Vi finns nära dig:
    I Täby centrum: Lyktgränd 2 och Marknadsvägen 43
    I Näsby-Park: Kryssarvägen 6

Du kan även köpa diverse tjänster med RUT-avdrag, ring och
fråga!

www.abvardproffsen.se
Telefon:  0761-615473
E-post: kaarina@abvardproffsen.se
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