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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:
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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!







     





Årsavgiften 2014
En person 250:-  Två samboende 480:-

Medlem i annan SPF-förening som vill vara
vänmedlem hos oss betalar 75:-

Insättes på PlusGirokonto 84 85 34-4

Adressändring
Vänligen meddela till kansliet

ändrad adress och andra uppgifter
av betydelse för vårt medlemsregister.

Redaktion (Se sid. 34)
Ansvarig utgivare: Kerstin Persson

Tryckeri
Täbykopia AB

Medlemsbladet nr 2/2014
Manusstopp 2014-04-09
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Foto: Gunilla Kinnman

Omslagsbilden: Julrosor. Bilden tagen
den 10 januari 2014.

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


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.


Lämna/uppdatera din e-postadress till
medlemsregistret. (Skicka din e-post-
adress till jarlabanke@telia.com.)


  

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





Kerstin Persson



Ja så är vi nu, en bra bit in på 2014, i full
gång med våra kurser och cirklar, och
det känns bara bra!
Deltagarantalet på våra månadsträffar
ökade markant under hösten jämfört med
våren 2013 (ca 70%). Jag hoppas och
tror att den trenden håller i sig.

Välkomna och ta gärna med en vän!
Nästa gång vi ses i Hörsalen på Bibliote-
ket i Täby C är den 25 februari då vi
håller vårt Årsmöte med årsmötesför-
handlingar och avtackningar. I samband
härmed bjuder vi på kaffe och semlor
samt musikunderhållning av Tommy
Larsson Jazz Friends. Förslag på nya
medlemmar i styrelsen kommer att pre-
senteras av valberedningen och ni som




Bibliotekarierna presenterar olika aktivi-
teter som digital hjälp för dig som är pen-
sionär och möjliga former att läsa och
lära t.ex. storstilsböcker, talböcker, e-böck-
er och ”Boken kommer”. De ger också
tips på läsvärda  böcker.

Vi från SPF Jarlabanke informerar om
föreningen och hoppas på synpunkter
och idéer om tänkbara aktiviteter.
Vi bjuder på kaffe och bulle.
Mötet är öppet för alla pensionärer.
Välkomna!

deltar i mötet beslutar om de ska väljas.
Men förutom de funktionärer som års-
mötet väljer behöver vi ytterligare med-
hjälpare.


Biträdande webmaster - hjälpa Per
Nisses med vår innehållsrika hemsida.
(Word Press)

Biträdande annonsansvarig - hjälpa
Béatrice Ceyhan med att skaffa annon-
sörer till vårt medlemsblad. Det är an-
nonserna som gör att vi fyra gånger
per år kan förse våra medlemmar med
information och trevlig läsning.
Kontakta Per resp Béatrice för vidare
information.

Ansvarig för friskvård - samordna och
följa upp friskvårdsaktiviteterna.

Ansvarig för trafikfrågor – samordna
och informera om aktiviteter inom om-
rådet.

Distriktet anordnar årligen kurser/
möten för föreningarnas ansvariga i
både friskvård och trafik. För vidare
information kontakta ordföranden.

SPF Jarlabanke är, som vi ju alla vet, en
pensionärsförening för hela Täby. Av oli-
ka skäl, lokalmässiga och historiska, har
vi dock en mycket stark förankring i
Näsbypark.

Vår ambition är nu att utöka verksamhe-
ten i andra delar av kommunen, Kyrk-
byn, Skarpäng osv. Som en första början
kommer vi att i samarbete med Bibliote-
ket i Gribbylund anordna en träff. 





Text och foto: Bodil Svensson

Vid ett introduktionsmöte för nyblivna med-
lemmar i Jarlabanke tog en av de nya upp
frågan om Näsbypark, som han befarade skul-
le försvinna i skuggan av det stora och på-
kostade Täby C…

Men är det verkligen så illa? Det finns ju en
storhet också i det småskaliga - en trivselfak-
tor som lätt försvinner när allt blir stort och
anonymt. I det småskaliga samhället lär man
ofta känna varandra. Det är nära från affär till
affär och det mesta man behöver i service-
väg finns i närområdet. Så ser det ut i Näsby-
park med ett lokalt centrum. På inomhustorget
möts man, där finns sörjt för mat och dryck
och biblioteket välkomnar med böcker och
tidningar och inbjudande soffor och fåtöljer.
Infartsparkeringar och Roslagsbanan gör det
lätt att åka hit eller bort.

Vi har tittat lite närmare på vad Näsbypark har
att erbjuda och gjort nedslag hos några av dem
som verkar inom området och får det att leva.

Vid torget och i närområdet finns det mesta
som behövs för hus och hem och den egna
kroppen i form av varor, service och omvård-
nad. (Se nasbyparkcentrum.se)

Ett antal skolor svarar för kunskap; vid Ny-
torpsvägen har Internationella Engelska Sko-

lan etablerat sig och närmare centrum finns
Slottsparkskolan och Näsbyparkskolan lik-
som Näsbyviksskolan, Nya Tidens Montes-
soriskola och Kunskapsskolan.

För vård- och omsorg är väl sörjt. Här finns
sedan 2003 ett Parkinsonboende, som har
längst erfarenhet i Sverige av denna specia-
listinriktade vård, och här finns tillgång till
allmänmedicinsk vård, hälsovård och vid be-
hov också hemsjukvård. Här hittar man sjuk-
gymnaster som tar hand om såväl elitidrotts-
män som ”vanliga” medborgare.  Behöver
man akupunktur, få sina förhårdnade fötter
fixade eller tänderna lagade finns det hjälp
att få. Och mer kan komma…

I Näsbypark ligger också Jarlabankes kans-
li, en knutpunkt för flera av föreningens kur-
ser och aktiviteter (Se Kurser och cirklar
sid. 26 och Pubafton med jazz sid. 10). På
Ångaren (samlingssalen), Eskadervägen 5,
äger en annan del av Jarlabankes evenemang
rum som t.ex. Torsdagsträffarna (se Träffar
sid. 16) dit alla pensionärer är välkomna.

Många av Jarlabankes medlemmar hör hem-
ma i Näsbypark (ca 45 % närmare bestämt)
men det innebär inte att Jarlabanke skulle vara
en specifik Näsbypark-förening. (Drygt 50 %

bor i andra områden inom Täby kom-
mun.) Men - även om man har sin bo-
stadsort på annat håll i kommunen så
hoppas vi i redaktionen att det finns
nöje och intresse av att ta del av det här
numrets nedslag i Näsbyparks historia
då, nu och framöver.  (Se sid 6 - 10.) Till

de andra områdena ska vi försöka återkomma
i kommande nummer.

Utsikt från Näsbypark mot Stockholm med
Kaknästornet som ett utropstecken i fjärran. 







- Där Näsbypark centrum nu ligger fanns
det skog där jag kapade en julgran till små-
syskonen. Nu idag kan jag konstatera att vi
som var unga då trivdes och många är fort-
farande kvar här. Fast nu är vi pensionärer
och behöver vård och omsorg.

- Täby kommun skulle bli något att räkna
med bland Stockholms norra förorter. Det
var 50-tal och socialdemokratiskt styre med
Gustav Berg som kommunstyrelsens ordfö-
rande. Stadsplanen med gröna stråk och
separata gång- och cykelvägar togs fram
av (eller inspirerades av) arkitekten och
professorn Sune Lindström. Han ritade ock-
så in Näsbydal, Grindtorp och Täby cen-
trum i översiktsplanen. Sture Elmén var ar-
kitekt för bostadshusen. AB Samuelsson &
Bonnier byggde.

- Flervåningshus byggdes i slutet av 50-ta-
let. På 60-talet satte det fart. Näsbyparks-
skolan byggdes. Utmed Eskadervägen bygg-
des 9-våningshus och vid Kryssarvägen blev
det 3-våningshus. Kvarteret Fregatten med
fem 9-vånings punkthus skapade lite Man-
hattankänsla. Bankkontor, mäklare, vårdcen-
tral, livsmedel och många affärer drog in.

Näsbypark – ett lokalt centrum föddes. Köp-
trohet avgör om det skall finnas och växa.
Centrumanläggningen invigdes i oktober
1961 och innehöll då ett tiotal butiker, biblio-
tek och restauranger.

- Näsbypark fick ett familjehotell 1960, be-
rättar Per Nisses vidare, och det hade före-
gångare redan från Alva Myrdals tid. Kor-
ridor genom husen på plan 1, gemensamma
tvättstugor och en restaurang med mat-

Näsby betyder gården eller byn på näset och
fick alltså sitt namn efter den stora udde som
skjuter ut i Stora Värtan. Själva byn låg en bit
norr om det nuvarande slottet, som började
byggas på 1600-talet med Nikodemus Tessin
d.ä. som arkitekt. Ägarna till slottet har kommit
och gått – Sparre, Stenbock, Meijerfelt m.fl. -,
en av de namnkunniga var Carl Robert Lamm
som 1902 förvärvade det brandhärjade slottet
för att på nytt bygga upp det efter Tessins
intentioner. I början en mönstergård, sedan kom
kristiderna och under 1920-talet började mar-
ken styckas av och delar av godset såldes.
1933 såldes även Näsby slottspark. År 1943
köptes slottet efter Lamms död av Statsverket
för Kungliga Sjökrigsskolans räkning.

Utbyggnaden av Näsbypark började direkt.
Först bebyggdes tomterna runt slottet och
den över en kilometer långa allén som ledde
upp till slottet, senare spred sig villaområdet
längre norr ut. 1937 drogs Djursholmsbanor-
nas gren vidare från Lahäll till ändstationen
Näsbypark och därförinnan hållplatsen Näs-
by allé. Näsbypark är området öster om E18
från Lahäll i söder till Viggbyholm i norr och
till Värtan.

Så här berättar SPF Jarlabankes webbmaster
Per Nisses, som visserligen inte är född i Näs-
bypark, men kom dit som ung grabb:

- Näsbypark började växa efter kriget och
det byggdes villor utefter grusvägarna och
bland sommarstugorna. Pappa byggde 1944
en villa vid Slottsvägen. Villaägarförening-
en ordnade midsommardans med skjutbana
och vi spelade fotboll på gräsplan och lär-
de oss simma vid Kråkudden. På vintrarna
plogade vi bandybana på Värtans is. 

Text och foto: Bodil Svensson





tvång, eftersom man måste köpa lunchku-
ponger. En förbindelsegång (Gondolen)
mellan 9-våningshuset och 15-våningshu-
set revs 2002.

- Jag flyttade in i kvarteret Fregatten när
det var färdigbyggt 1963 och jag var med
när bostadsrättsföreningen Familjehotellet
bildades 1982. Som byggnadsingenjör blev
jag tillfrågad och var med i styrelsen några
perioder.

 År 1988 sålde brf Familjehotellet den kom-
mersiella delen till HSB. Centrum har sedan
rustats upp ett antal gånger. Fastighets AB
Altira äger kommersiella delen sedan 2008.

En omfattande ombyggnad till ett inomhus-
centrum pågick under många år med start
under 90-talet. År 2002 var affärscentrum ut-
byggt och ett 15-våningars bostadshus, brf
Sjötornet, hade rests intill det som redan
fanns. Tre år senare togs beslut om en sats-
ning på att utöka dagligvaruhandeln och till-
gängligheten. Man byggde om entréerna,
satte in rulltrappor och hiss till kundparke-
ringen i garaget. Återinvigning 2008.

Centralparken är en stor, grön lunga i Näsby-
park – Täbys största. Den anlades på 60-ta-
let och rustades upp senast under fjolåret.
Här finns lekplatser och fina planteringar –
bl.a. ett stort område med rhododendron –,
skulpturer av konstnären Carl-Gustaf Ekberg,
ett utomhusbad, promenadvägar och bra ytor
för skidåkning vintertid. I samband med upp-
rustningen fick parken ny belysning och ut-
rymme för privata odlingslotter.

Någon Sjökrigsskola finns inte längre kvar
på slottet, den flyttade 1984 till Berga i Stock-
holms skärgård. Slottet blev dock kvar i sta-
tens ägo och förvandlades till konferenscen-
trum och hotell. Många kulturella evenemang
äger också rum där med konserter, utställning-

Källor: Näsby slott på Lamms tid,
Vägnamnen i Täby (Jonas Ferenius) och
Näsbypark (Erik Jarneberg)

Foto: Kerstin Persson
ar och föredrag. Sedan 2011 bedrivs verksam-
heten i privat regi, men med samma inriktning
som tidigare ägares. Hugade kunder kan ock-
så hyra in sig i slottets matsal för t.ex. vår-
lunch som SPF Jarlabanke gjorde våren 2013,
ett evenemang som blev mycket uppskattat.

Näsbypark är ingalunda färdigutbyggt. Täby
kommun har gett uppdrag till stadsbyggnads-
kontoret att starta planarbete för utbyggnad
av bostäder och verksamheter inom området.

Vid Centralparken finns två nya 13-vånings-
hus, Nytorps industriområde planerar för ett
nytt bostadsområde med ca 300 bostäder och
på gamla Texacomackens plats vid Slottsvä-
gen byggs ett flerbostadshus med 18 lägen-
heter.

Per framhåller gärna Näsbyparks lokalfärg: -
Näsbypark är trivsamt. Vi har promenadvä-
gar i Centralparken och utefter Värtan.
Landbad vid Norskogen och i Värtan vid
Näsa äng, båda är nyrenoverade. Näsby slott
med park och ganska bra cykelvägar. Någ-
ra runstenar och uppvuxna villatomter. Näs-
by allé och planterad allé efter Centralvä-
gen och Djursholmsvägen. Varierad bebyg-
gelse. En hel del planerad nybebyggelse.

Forts. sid. 8 Intervjucollage



Lena Mossberg förestår en hälsobutik där
man kan hitta mycket  i hälsoväg, men även
lite smycken och annat flärd. Lena är utbil-
dad hälsorådgivare och undersjuksköterska
liksom diplomerad aromaterapeut. I vår firar
hon 10-årsjubileum. Efter ett antal år med ar-
bete på hälsohem och i hälsokostbutiker fick
hon frågan från tidigare ägaren i Näsbypark
om hon inte ville ta över butiken. Lena slog
till och nu i april flyttar hon ut ur den gamla
lokalen för att slå sig ner bredvid Handels-
banken. Där ska hon utvidga och satsar på –
förutom butiken - i första hand fotvård och
hudvård i behandlingsrum en trappa upp.

- Det blir en nytändning, menar Lena som
dock medger att det funnit oro innan hon fat-
tade beslutet.  - Roligt, intressant, lärorikt och
trevliga kunder, sammanfattar Lena sina för-
sta tio år.

Många som driver egen verksamhet eller ar-
betar på annat sätt i Näsbypark – även om de
inte alltid bor där – har ursprungligen ett an-
nat hemland. Så är det t.ex. för Ibrahim Mous-
sa som kom till Sverige från Syrien 1989. Se-
dan 1994 har han varit yrkesverksam och eta-

blerade sig för fem år sedan i centrum där han
driver sko- och nyckelservice.

- Det första året var svårt, säger Ibrahim. Det
gällde att skapa förtroende, att lära känna folk
och visa vad man kunde. Men jag vill gärna
vara kvar nu, fortsätter han, jag gör mitt bäs-
ta för att dra hit kunder, ge god service och
ett bra bemötande.
För Ibrahim liksom för flera andra hantverka-
re gäller det att vara mångsysslare och ly-
hörd för kunders önskemål. För Ibrahims del
har det medfört att han även sysslar med att
t.ex. sy dynor och tält, laga båtkapell, slipa
skridskor, saxar och knivar. 




Forts. sid. 10

För 40 år sedan fick Theo Krieger -
som lämnat sitt Heilbrunn i Tyskland för
svenska Stockholm - veta att ägaren till
en frisersalong i Näsbypark ville dra sig
tillbaka och då slog Theo till. Det beslu-
tet har han aldrig ångrat, har Theo sagt i
en intervju, varken att han bytte land el-
ler satsade på egen verksamhet. Nu har
han fyllt 75 och har klippt näsbyparkbor i
40 år. Theo kommer från en friserfamilj
där yrket gått i arv i generationer. Sonen
har också tagit till saxen och klipper i
Rösjö centrum.

Men nu får det vara bra med frisöryrket
på heltid. För snart ett år sedan lämnade
Theo över salongen till Kitty Bergblom
och gick för egen del ner till halvtid –
klipper ”bara” tre dagar i veckan.  Res-
ten av tiden blir det golf. Men Theo hål-

Foto: Per Nisses
ler inte bara till i salongen. Ibland tar han
saxen och kammen och åker hem till gam-
la kunder och klipper dem som inte själ-
va kan ta sig till salongen. Samspråk och
ans i hemmiljö.

- Biblioteket ska ligga där man har vä-
garna förbi, säger Mia Svensson som
basar för biblioteket i Näsbypark C.

I september i fjol var det invigning av bib-
lioteket i Näsbypark, som flyttade in i nya
lokaler. Nu har biblioteket stora glasru-
tor ut mot centrumtorget och personalen
försöker sudda ut gränserna mellan bib-
liotek och torg bl.a. genom att ställa ut
tidningsställ där hugade personer kan låna

en tidning och gå och sätta sig på grann-
kaféet och läsa. Breda dörröppningar och
avsaknad av trappor gör att det är lätt att
ta sig in i lokalerna även om man är bru-
kare av rullator eller sitter i rullstol. Sof-
fa, fåtöljer och matta på golvet bidrar till
trivseln, det känns som att gå in i någons
vardagsrum.

Flytten till centrum har medfört fler lån-
tagare, barnfamiljer har hittat dit och både
ungdomar och många äldre kommer in
och lånar. Bidragande orsak kan vara de
olika aktiviteter som personalen inbjuder
till: Bejbitajm  med bl.a. rim och ramsor
och boktips för barn och vuxna, bokfika
för unga från åk4 där man träffas och
pratar böcker och fikar, och bokkaféer
en gång i månaden då deltagarna disku-
terar en speciell bok.

Mia Svensson (t.v.) och Madelene Wallin-
der känner varmt för sitt bibliotek.



- Det är trivsamt här, det är lätt att gå till job-
bet, säger Elisabeth Mittag-Leffler som till-
sammans med sin mor Eivor Hult ansvarar
för  bokhandeln i Näsbypark  som funnits
under många år. Bokhandeln togs över 1987
av Eivor Hult. I mitten av 90-talet kom Elisa-
beth in i bilden och sedan har hon blivit kvar.

- Det var roligt att komma tillbaka till Näsby-
park och träffa gamla skolkamrater och lärare
som kom in i bokhandeln, säger Elisabeth,
som trivs med småskaligheten i Näsbypark.
– Man blir bekant över disk med väldigt
många, det är många stamkunder som kom-
mer. Drivkraften för oss är att vi – liksom våra

kunder - är mycket roade av läsning och då
uppstår kreativa samtal i mötet med kunderna.

Genom bokhandeln kan man också vara med
i en läsecirkel som pågår under ett års tid och
ger deltagarna 60 böcker att välja mellan. Höst
och vår äger bokpratsträffar rum.

- Kupan är en mötes-
plats, inte bara en se-
cond hand-affär, sä-
ger Anne Allerstrand
som under åtta år va-
rit föreståndare för
Röda korsets Kupan,
en känd lokal i Näs-
bypark. Hon talar med
värme om mötesplat-
sen och om alla män-
niskor som jobbar

där; många är där som frivilliga, andra gör
samhällstjänst där och så finns det invandra-

re som kombinerar arbetet på Kupan med att
lära sig tala svenska.

- Alla är så gulliga, snälla och hjälpsamma, slår
Anne fast. Och det är roligt att jobba här, roligt
med alla människorna, alla saker som lämnas.

Anne har varit med sedan start. 2002 blev
hon föreståndare när Kupan var belägen 1
trappa upp i höghuset på Eskadervägen 8.
För två och ett halvt år sedan tog Röda kor-
set över lokaler i gatuplanet vid Eskadervä-
gen, en lokal med stora skyltfönster mot om-
världen att exponera skänkta soffor och an-
dra gåvor i.  - Guld värt, säger Anne.

Jarlabankes jazzledsagare –
Arne Forssén


 




  

     




 













   

   

  

   

   

   

   

  

  

   

   

   

   

   

  

  

   

   

   

  

   

   

   

  

  

    

   

   

   

   

   

  

  

  

 

   







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.




Månadsträffarna fortsätter som tidigare
i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby Cen-
trum kl. 13.00. Kaffe och enkel smör-
gås. Underhållning. Kostnad 60:-/per-
son. Aktuell information från förening-
en. Vin- och blomlotteri. Alla pensionä-
rer är välkomna.
Ansvariga: Kerstin Persson, 756 60 76,
kerstinpers@telia.com och Christel
Eborn, 758 11 94, chris.eborn@hotmail.com

Träffar

 
(Se separat kallelse nedan.)



Julia Svahn och Therese Lundgren
hör båda hemma på Täby Seniorcenter
där Julia är verksamhetsansvarig.

Båda är utbildade hälsopedagoger och
brinner för sin verksamhet och för vik-

ten av att vara
fysiskt aktiv.
Vid träffen i
mars kommer
de att fokuse-
ra på: Varför
är det alltid för tidigt att sluta träna? Vad
är fysisk aktivitet bra för egentligen? Vad
påverkar det för andra funktioner i krop-
pen utöver de muskulära?  Går det att
kombinera fysisk aktivitet och glädje? Ut-
över det kommer de att prata om Empo-
werment – att använda sig av sin egen
kraft, om att ha ett helhetsperspektiv, att
hitta en väg till social samvaro och att stär-
ka det som fungerar i livet och i kroppen.

- Vi vill även samtala kring hur vi kan
samarbeta med pensionärsförening-
arna på bästa sätt, säger Julia. Här läm-
nar vi dialogen öppen och hoppas på
idéer och tankar från er.





 

   
 

















Träffar

 
Tom Alandh, journalist och dokumen-
tärfilmare. Tom Alandh är en av våra
främsta och mest uppskattade dokumen-
tärfilmare. Han är mångårig medarbe-
tare på SVT och produktionen tillsam-
mans med fotografen Björn Henriksson
ligger kring ett par hundra filmer. 1987
fick Tom Stora journalistpriset och han
har även tilldelats andra välförtjänta ut-
märkelser som t.ex. Guldpennan 2001,
Kristallens hederspris 2011 och sam-
ma år även Torgny Segerstedts frihets-
penna för ”sin livslånga gärning för
alla människors rätt att yttra sig och
finnas till”.

För ca ett halvår sedan kunde vi se Tom
Alandhs dokumentär om Anna Lindh, tio
år efter mordet på dåvarande utrikesmi-
nistern. Andra kända svenskar som por-
trätterats är Nacka Skoglund, Monica
Zetterlund, Cornelis Vreeswijk, Bosse
Högberg och Ingemar Johansson.

Men starkast intryck har kanske ändå
filmerna om Martina gjort liksom ”Jocke
hette Sussis man”. Martina har Downs
syndrom och i 35 år har Tom Alandh och

fotografen Björn Henriksson följt Marti-
nas kamp mot alla odds. Filmen om Jocke
berättar om Joakim Alpgård som i sex år
låg totalförlamad efter en bilkrasch. I sex
år kämpade han mot myndigheter för att
få leva ett värdigt liv.


 


Töres Theorell, stressforskare som bl.a.
skrivit boken ”Noter om musik och häl-
sa”.
Töres Theorell är professor emeritus i
psykosocial miljömedicin vid Stressforsk-
ningsinstitutet på Stockholms universitet.
Han disputerade 1971 på en avhandling
om kritiska livshändelser och hjärtinfarkt.

Töres Theorell har skrivit framförallt om
stressfrågeställningar i arbetsmiljö och om
kritiska livshändelser. Han har forskat
kring socialmedicinska och psykosoma-
tiska frågeställningar, bland annat hjärt-
kärlsjukdomar, arbetsliv och stress.

Han har gett ut ett flertal böcker - 2006
kom han ut med boken ”I spåren av 90-
talet” om folkhälsan och 2009 gavs bo-
ken ”Noter om musik och hälsa” ut.
Den senare en bok om hur vi påverkas
av musik. Kan musiken ha inflytande på
vår stresskänslighet och kan hälsan alls
förbättras av att vi älskar musiken? Är
det rent av så att vi kan få kraft att ta tag
i våra problem genom musikens hjälp?

Forts. sid. 16

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

Vuxenskolan.



Träffar


Träffarna sker på Ångaren, Eskaderv. 5
(samlingssalen) och inleds med kaffe och
dopp kl. 14.00 följt av någon program-
punkt. Kostnaden är 40:-/person.  Alla
pensionärer är välkomna.
Ansvarig: Lena Sandström, 510 104 80,
lena.sandstrom39@gmail.com

 
Kafferepets historia berättas av Birgit-
ta Rasmusson – tidigare chef för ICA:s
provkök, författare till en mängd mat- och
kakböcker samt inte minst känd från TV.


Musikunderhållning med Monica Wall-
stedt och Lars Berggren under mot-
tot ”Se det från den soliga sidan”.



Conny Östlund
Linnea Sallay

Forts. från sid. 15 
Sidenvägen, 28 dagar i Marco Polo och
Hedins fotspår. Giselher Naglitsch vi-
sar bildspel och berättar om sina upple-
velser under en 28 dagar lång resa i sep-
tember 2012. Färden går genom (Turki-
et) Uzbekistan, Kasakstan och Kina med
Samarkand, Buchara, Kaschgar samt Ti-
bet och Lhasa som höjdpunkter.


Jazzskivor med röt-
terna i New Or-
leans. Sven Gus-
tafsson spelar och
berättar om kända
och okända inspel-
ningar med anknyt-

ning till jazzens födelsestad. Låtar med
sväng och känsla utlovas.



18 mars 13.30 Ångaren Conny Östlund, dragspel och sång
1 april 14.00 Allégården Bruno Picano, piano och sång
13 maj 13.30 Ångaren Bruno Picano, piano och sång
20 maj 14.00 Broby Gård Linnea Sallay, fiol och sång

Väntjänstträffar ordnas för
boende på servicehusen
samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslaga-
re. Under våren 2014 anord-
nas följande träffar:

Ansvariga: Irène Lehnberg, 073-700 05 16, irene.lehnberg@gmail.com och
Anita Holmberg, 070-392 21 99, elseanitaholmberg@gmail.com














 























Resor och utflykter





Besök på Riddarhuset, känt som ett av
norra Europas vackraste byggnadsverk
från 1600-talet och byggt i nederländsk
fransk renässansstil. Bygget av Riddar-
huset kom att ta hela 133 år och ända
fram på 1870-talet ägde de sista tillbygg-
naderna i form av sjöpaviljongerna rum.
Vi tittar bl. a på den ståtliga Riddarhus-
salen med 2.320 vapensköldar från
svenska adelsätter uppsatta längs väg-
garna. Det var också här den gamla
ståndsriksdagen höll många möten fram
tills det första permanenta riksdagshu-
set stod klart. Pris för guidad visning och
entré är 130:-.
Samling i entrén kl. 13.45. Visningen
börjar kl. 14.00.
OBS! Riddarhuset är ej handikappanpas-
sat.
Anmälan senast 27/2 till Margareta och
därefter inbetalning till Jarlabankes pg (se
inforuta nedan).



Se Anders Hansers film om vårt senas-
te världsarv, Hälsingegårdarna, där
musikanten Bengan Jansson tar oss med
på en rundtur. Vi får möta kända och
okända allmogemålare som dekorerat

storslagna festsalar. Som förfilm presen-
teras Sveriges 14 första världsarv. Pris
för dessa två filmer inkl. ett glas vin är
160:-. Plats: Kommendörsgatan 28. Tid:
13.00. Anmälan senast 22/4 till Margare-
ta och därefter inbetalning till Jarlaban-
kes pg (se inforuta nedan). Begränsat
antal platser.





 
Flyg till Berlin på kvällen den 18. Trans-
fer till hotellet. Under resan introducerar
reseledaren staden och ger bl.a. tips om
aktuellt musik- och kulturutbud.
Dag 2, stadsrundtur med buss och lokal-
guide via Kurfurstendamm, Potsdamer
Platz, Brandenburger Tor, Riksdagshuset,
paradgatan Unter den Linden och världens
längsta utomhusgalleri med konstverk
målade direkt på Berlinmuren. E.m. fri
för egna aktiviteter. Gemensam middag.
Dag 3, utfärd med buss till västra Berlin
med flera historiska platser och med  av-
slut på museieön Museumsinsel, där de
flesta museer finns och där vi besöker
Pergamonmuseet med konstskatter från
de egyptiska, grekiska och bysantinska





dynastierna. E.m. fri för egna aktivite-
ter. Gemensam avskedsmiddag uppe i
TV-tornet vid Alexanderplatz. Dag 4, hela
dagen fri för egna aktiviteter. Transfer
från hotellet till flygplatsen.
Resan arrangeras av ReseSkaparna
och priset är 5.900:-. Enkelrumstill-
lägg 800:- Anmälan senast 18/2 till
Monica eller Margareta. Anmäl-
ningsavgift 1.000:-/p betalas till Re-
seSkaparna, bg 343-7449, inom 10
dagar efter erhållet resebevis. Slut-
betalning sker 45 dagar före avresa.



Följ med på en härlig resa genom skär-
gården mellan Kapellskär och Mariehamn
och en skräddarsydd historisk rundtur på
Åland. På båtfärden serveras brunch och
på hemfärden får vi middag. Vi besöker
bl. a Bomarsunds fästningsruiner, Kas-
telholms slott samt friluftsmuseet Jan

Karlsgården.
Kaffe och
ålandspann-
kaka serveras
på Smakbyn.

Resor och utflykter

 
Dag 1, morgonflyg fr. Arlanda till Riga.
Där möter Inge, som tar oss med på
bussrundtur. Efter hotellincheckning vis-
ning av Operahuset följt av middag och
introduktion till kvällens opera, Rosen-
kavaljeren av R. Strauss.

Dag 2, stadsvandring med vår lokalgui-
de till den vackra parken, ringmuren och
den gamla stadskärnan. Avslut vid Rigas
domkyrka för en kort orgelkonsert. Or-
geln, fr. 1880-talet, har 6.718 pipor och är
en av Europas största. På e.m. introduk-
tion till dagens opera, Figaros bröllop av
WA Mozart. Middag på lokal restaurang.

Dag 3, Sigulda, Turaida och Cesis. Med
buss mot Sigulda, i slutet av 1800-talet
rekreationsort för välbärgade stadsbor.
Turaidaborgen började byggas på 1200-
talet, men förstördes av brand 1776. Den
är ett av Lettlands främsta turistmål.
Gemensam lunch, därefter medeltida
Cesis, landets tredje äldsta stad. Besök
på stadens ölbryggeri, visning och prov-
smakning. Avfärd till flyget sen e.m.

Resan arrangeras av ReseSkaparna
och priset är 5.950:-. Anmälan senast
7/4 till Monica eller Margareta. Till-
lägg: enkelrum 600:-, för operan Fi-
garos bröllop dag 2, 500:-. Anmäl-
ningsavgift 1.000:-/p betalas till
ReseSkaparna, bg 343-7449, inom
10 dagar efter erhållet resebevis.
Slutbetalning sker 45 dagar innan
avresa.

Priset för denna heldag är 542:-. Re-
san arrangeras av EkmanResor i
samarbete med Viking Line. Samling
kl. 07.30 vid Scandic Hotel, Näsby-
dalsvägen 4, Täby för avfärd med
buss. Anmälan senast 15/4 till Moni-
ca eller Margareta och därefter in-
betalning till Jarlabankes pg (se info-
ruta). 



In memoriam

Tidigare styrelsemedlemmen (kassör) i
Jarlabanke, Christer Svensson, avled den
sista november 2013 i en ålder av 84 år.
Närmast sörjande är hustrun Kerstin och
sönerna Stefan och Patrick.

Christer ingick i den styrelse, som vid
mitten av 1990-talet bestod av Daisy Ry-
berg som ordförande och Erik Jönsson
som vice ordförande och som även om-
fattade Birger Fröberg, Birgit Johansson,
Marianne Johansson, Paula Lindberg,
Stig Nohrlander, Mary Nordensvan,
Christer Svensson, Gunilla Thermaeni-
us och Bertil Wijk. Många av dessa sty-

relsemedlem-
mar har under
årens lopp va-
rit mycket ak-
tiva inom Jar-
labanke.

Christer var
jämte vår tidi-
gare ordförande Stig Nyholm och vår
webmaster Per Nisses bland de första
som engagerade sig i Jabada-gruppen
(Jarlabankes datoranvändargrupp), bl. a.
mot bakgrunden att han tidigt arbetade
med datafrågor, långt innan han blev pen-
sionär.

Stig Nohrlander
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SPF JARLABANKES RESOR MED RESESKAPARNA

AKTUELLA SPF RABATTER     www.reseskaparna.se/spf

MER INFORMATION: SPF JARLABANKE
MONICA ROSENGREN Tel: 08-768 32 07

08-94 40 40   www.reseskaparna.se

Malta & Gozo  8 dgr 30/3 - 6/4          SPF PRIS: 9 950 kr ( ord. 11 900 kr)

Fira påsk på Malta 6 dgr 17 - 22/4  SPF PRIS: 9 500 kr (ord. 10 500 kr)

Wales 8 dgr  1 - 8/9                SPF PRIS:  11 950 kr (ord. 12 950 kr)

BERLIN 18 - 22 maj  
SPF PRIS: 5 700 kr  
!ORD PRIS: 6 700 KR"

-

hotell t/r  Del 

nätter 

OPERAFESTIVAL I RIGA  
- kulturhuvudstad 2014

gui-
-

SPF PRIS: 5 950 kr ! 6 950 KR"   4 # 6/6
I PRISET INGÅR: 

-



Hänt sen sist




När jarlabankarna och vänmedlemmar
från TibbleSeniorerna förenades till gåsa-
blot den 8 november var det jubileums-
dags. För tjugonde gången samlades se-
niorerna på Lindholmens gård hos fru
Viola med medarbetare för intagandet av
svartsoppa, gås med tillbehör och en all-
deles fantastisk äppelkaka!!! En och an-
nan klunk rödvin och en och annan nub-
be slank också ner. Det var hög stäm-
ning runt långbordet med nästan 50 gäs-
ter, diskussioner blandades med sång och
glada skratt. En riktigt fin gåsablot, med
andra ord.
                Text och foto: Bodil Svensson

de julbord i en liten och intim miljö. Alla
deltagare lät sig väl smaka och stämning-
en var glad och uppsluppen.

 Vi kände alla att advent inletts på ett
mycket bra sätt och på resan hem var
det många av oss som somnade mätta
och nöjda.

Text: Monica Rosengren

Enligt en trevlig tradition på första sön-
dagen i advent deltog ett tjugotal jarla-
bankare i en utflykt till Turinge kyrka för
en adventsgudstjänst med vacker kör-
sång och efterföljande information om
den vackra kyrkan.

 Efter kyrkobesöket fortsatte vi till Tax-
inge krog för att njuta av ett välsmakan-





Hänt sen sist

Söndagen den 8 december bjöd SPF Jar-
labanke traditionsenligt på Adventskon-
sert på Ångaren.

I år var det kören Guld i Mund under
ledning av musikdirektör Per-Olof Gul-
demond som underhöll med julsånger från
när och fjärran.

Lokalen var fylld till bredden av drygt 50
gäster som njöt av både sången och de
hembakade lussekatterna. Stämningen

var god och körledaren tyckte att gäs-
terna deltog föredömligt i allsången.

Text och foto: Anita Holmberg


mötet gick miste
om något. Det låg
en ljus stämning
över hörsalen, små
leenden sågs över-
allt, det fnissades
på många ställen,
inga longörer. Det
var en fin stund för
oss i Jarlabanke,
det kändes från
början till slut, det var rätt nivå för oss.

Jag har skrivit det förut, Du som inte var
med gick miste om något. Ingrid och jag
är nu på kvällen fortfarande på gott hu-
mör efter mötet med Dag Sebastian, en
glad gubbe i röd fluga. Väl mött på fram-
tida månadsmöten!”

Den 14 januari var årets första månads-
träff. Om det skriver Stig Nohrlander så
här:
”Idag var det månadsmöte, som vanligt i
Bibliotekets hörsal. Anslutningen var god
och mackan till kaffet kostriktig och god
(kostriktig mat behöver inte vara tråkig
och smaklös).

Dagens underhållare heter Dag Sebasti-
an Ahlander, en man i sina bästa år, snart
70 och pensionerad ambassadör. Han har
skrivit barnböcker men även en bok, som
passar in på mig och mina kompisar i
Jarlabanke. En Handbok för glada gub-
bar. Han sålde boken efteråt, och då pas-
sade min Ingrid på att köpa en bok.
Han berättade om boken. Var det trev-
ligt att lyssna? Gick Dag Sebastian hem
hos publiken?

Jajamensan! Det var mycket trivsamt och
mysigt. Du som inte var med på månads-

    






Debatt

I medlemsblad 3/2013, på sidorna 30 och 31,
skriver Gudrun Wijk, under rubriken ”Svårt
att ändra sitt beteende”, en mycket insikts-
full artikel om motviljan eller bristen på enga-
gemang att ändra sin livsstil. Det kan gälla
alkohol, tobak, mat, motion mm, sådant som
kan påverka hälsa, livslängd och livskvalitet.

När det gäller alkohol, tobak och motion så är
experterna idag relativt ense, och nu kan vi
lägga till kost, efter många år av hetsig de-
batt. Det är socker och stärkelse som är den
stora boven när det gäller fetma, diabetes, stro-
ke, hjärtinfarkt och demens. Det är inte fett.

När det gäller mättat fett, som bl. a. återfinnes
i smör, så har SBU-experterna i sin undersök-
ning om Mat vid Fetma, som publicerades i
höstas, funnit att det icke finns några veten-
skapliga bevis för att mättat fett skulle vara
skadligt för hälsan. Larmen om att LCHF skulle
vara en ”skräckdiet”, som leder till cancer och
andra sjukdomar, saknar helt vetenskaplig
grund. Denna okvalificerade kritik har suc-
cessivt tystnat.

Men nu återstår det stora problemet, att få
denna kunskap omsatt i en förändrad kost-
hållning. Min personliga erfarenhet är att ju
äldre en person är, desto svårare är det att
genomföra en livsstilsförändring. Och svå-
rast förefaller det mig vara att få äldre män att
bli tillräckligt motiverade. Yngre personer, av
båda könen, är däremot ofta intresserade och
villiga till livsstilsförändringar. Medan min
framgång i Jarlabanke med LCHF inte är myck-
et att skryta med, så har det gått så mycket
bättre i min stora familj, där många nu följer
LCHF och mår påtagligt bra.

Men jag ger inte upp. Alltför många av mina
nära och kära vänner i Jarlabanke har drab-
bats av gisslet demens, en sjukdom som nu
räknas in i det metabola syndromet eller väl-
färdssjukdomarna, och den hotande sprid-
ningen av demenssjukdomar vill jag försöka
bekämpa.

Så jag fortsätter med LCHF. Men nu med
tyngdpunkten på hur man kan leva och
trivas med en kostomläggning.

Stig Nohrlander
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Näsbyparks kyrka
Öppet hus varje måndag kl. 11-15
Lördagsmusik –  lördagar kl. 13
Gudstjänst – söndagar kl. 11, bl.a.:
   16/2 Musik av GF Telemann, instrumental-

ensemble, sopransolo Maria Wackt
   9/3 Sång av Inna Lialinna, sopran
   23/3 Mariamusik. Kören Guld i Mund, recitation,

instrument
Kulturtimme 28/2 kl. 14: På Mariadagen. Niklas Utterhall, präst, Täby
Ur kommande program–se annonsering: Kulturtimme om ärkebiskop Antje Jackelén
Långfredag 18/4 kl. 11: Gudstjänst med Ernste Gesänge (J Brahms).
   Björn Thulin, baryton
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RÖDA KORSETS FIXARGRUPP
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Vi träffas en tisdagsef-
termiddag i månaden
kl. 14.00 på kansliet,
Eskaderv. 40 och dis-
kuterar böcker och tar
en kopp kaffe. Den
21/1 hade vi livliga
samtal om Alice Munro och hennes novel-
ler. Övriga träffar under våren äger rum
den 18/2, 18/3, 15/4 och 13/5.
Till den 18/2 skall vi läsa ”Den motvilliga

resenären” av den engelska författarinnan
Jenny Diski – en humoristisk roman om
bl.a en resa till Lappland.
Den 18/3 har vi valt att läsa ”Ru” av ka-
nadensiskan Kim Thuy. Hon har ett för-
flutet i Vietnam och boken är självbiogra-
fisk.
Vilka böcker det blir de två återstående träf-
farna bestämmer vi den 18/3.
Är du intresserad och vill vara med hör av
dig till Ing-Britt Edlund, 768 83 10,
o.edlund@spray.se eller Inge-Maren Beh-
rendt, 732 45 91.


Vi umgås över en kopp kaffe och lyssnar
på klassisk musik. Under våren skall vi
ägna oss åt populärmusik. Träffarna äger
rum kl. 19.00 måndagar 24/2, 24/3, 28/4
och 26/5.
Lokal: Kansliet Eskadervägen 40.
För information ring 437 691 45 eller
ljubinka.selin@gmail.com


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 diskussion
kring pjäserna. Om tillräckligt många är in-
tresserade startas en ny grupp.
Vårens  träffar sker 13.00-15.30 tors-
dagarna 20/2, 13/3 och 24/4.
Är du intresserad ring och tala med
Margareta Broberg, 732 03 83.


För oss som inte
är så vana brid-
gespelare och
andra som vill
spela i ett lugna-
re tempo än täv-
l ingsbr idgens
finns nu en egen
grupp. Vi använ-
der kort med
större siffror för att underlätta för alla med
nedsatt syn. Vi spelar onsdagar mellan kl.
9.00 – 12.00. Nästa träff är den 19/2.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.

För ytterligare information kontakta
Lena Sandström,  076-780 58 59,
lena.sandstrom39@gmail.com eller Chris-
tel Eborn,  chris.eborn@hotmail.com,
070-397 25 84.  De som är intresserade
av en plats i reservlistan kan anmäla sig till
Lena eller Christel.


Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13.00. Vårterminen har star-
tat. Plats finns för 2-3 nya deltagare.

Kurser och cirklar

!





Kontakta Lars-Eric Nordström, 756 37 16,
lars-erik.nordstrom@telia.com

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 13.00. Vårterminen har startat.
Ansvarig: Magnus Waller, 758 55 83,
magnuswall@gmail.com
Gruppen är f.n. fulltecknad, men Magnus
Wallner tar gärna emot intresseanmälning-
ar för plats i reservlistan.


Vi fortsätter våren
2014 med vinprovning.
Följande dagar är aktu-
ella under resten av vå-
ren: torsdag 13/3 samt
tisdagarna 18/2 och
15/4. Start kl. 18.45.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit. Aktiviteten är för när-
varande fullbokad.
Ansvarig: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se


Under våren kommer resterande vinprov-
ningar att äga rum på tisdagarna
11/3 och 8/4. Start kl.18.45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

För Vinprovning II och III gäller att
de hålls i Jarlabankes lokal, Eskader-
vägen 40. Terminsavgifterna är 400:-
att erläggas vid första träffen.
Är du intresserad av vinprovningar anmäl
dig till väntelista hos Lars-Ove Pehrsson.
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Näsby Parks Square-
dansklubb finns på
Kvarntorpsgården,
Näsby Allé 72, Täby.
Besök gärna klubbens
h e m s i d a ,
nasbysquare.se för
mer information.

Ring för info Per Jödahl, 756 23 25.


Tisdagar och fredagar
kl. 9-11 i Täby racket-
center, Flyghamnsv. 16.
Nya deltagare är väl-
komna! För information kontakta
Ingemar Nordansjö, 756 47 21 eller
Birgitta Groschopp, 768 60 64.
Kostnad: 35:-/gång, 2 timmar (inkl.
kaffe eller te).

 
Att kunna Hjärt-Lungräddning och hur
man gör vid Luftvägsstopp (när en per-
son sätter något i halsen) är oerhört vik-
tigt. Man vet aldrig när kunskapen be-
hövs. När ett hjärtstopp inträffar är det
alldeles nödvändigt att det finns någon i
närheten som kan HLR. Det kan vara
skillnaden mellan liv och död. Vi går även
igenom hur man använder en defibrillator.

Inom SPF Jarlabanke arrangerar vi kur-
ser för grupper om 8 personer. En kurs
tar ca 2 timmar där vi får teorin och öv-
ning på docka. Har du gått kursen för
mer än 1-2 år sedan kan det vara dags
att träna på handgreppen igen.

Vi har fått en ny mycket erfaren instruk-
tör, Thed Söderlund, som uppskattades
livligt på senaste kurserna. Alla fick myck-
et träning med var sin docka på de vikti-
ga momenten att kunna ge korrekt inblås-
ning och kompression.

Kursen sker den 14 mars kl. 14.00 på
Eskadervägen 40, Jarlabankes kanslilo-
kal, och tar ca 2 timmar inklusive kaffe-
rast. Kostnad 120:- inkl. kaffe eller te.

Vid fler än 8 anmälda väntelistas dessa i
turordning för kommande tillfälle.  Sista
anmälningsdag (bindande anmälan) 10/3.

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


Säsongen är nu över på våra breddgra-
der. Vinterträning finns att tillgå i Golf-
punkten vid Rosenkälla. Till våren kom-
mer ny information här och på förening-
ens hemsida. Frågor kan ställas till Per
Jödahl, 756 23 25.

Friskvård

!






I samarbete med TibbleSe-
niorerna har vi möjlighet till:


Samling måndagar kl. 09.15 i Täby Cen-
trum vid rulltrappan nedre plan mot Stor-
stugan. Ta med matsäck, sittunderlag och
bussbiljett.

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

Friskvård




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. Nästa vand-
ring sker den 28/2 (v. 9).

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.
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Gudrun Wijk
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”Friska Täby” är ett friskvårdsprojekt som
drivs av en ideell förening i nära samarbete
med Täby kommun. Var tredje torsdag i må-
naden, mellan klockan 18.00 och 20.00, har
man ett seminarium i bibliotekets hörsal, av-
giftsfritt. Det inleds med en timmes informa-
tion om en aktivitet exempelvis yoga eller stav-
gång. Timme nummer två får deltagarna själ-
va pröva på den aktivitet som presenterats.
Vi pensionärer i KPR ansåg att om projektet
ska locka även oss, bör det finnas aktiviteter
på dagtid. Cecilia Silwerbrand, en av projekt-
ledarna, undersöker möjlighet till detta.

Annonser om aktuella seminarium finns att
läsa  i lokaltidningen ”mitt i Täby” och på
projektets  hemsida friskataby.se

 

Täby kommun har en tillsynsenhet med sju
välutbildade personer som regelbundet föl-
jer upp verksamheter i Täby, både genom pla-
nerade och oplanerade besök. Fyra till åtta
veckor före det planerade besöket skickar man
ut en enkät till verksamhetens chef. Frågor
som ska besvaras är till exempel; vilka skrift-

liga rutiner finns för att bedöma risker, hur
utreder man synpunkter och klagomål från
boende eller anhörig, hur ser personalens
kunskaper ut och finns möjlighet till kompe-
tensutveckling? Dessa planerade besök sker
en gång per år.

Exempel på oplanerade besök är de som skedde i
somras då bemanningen nattetid kontrollerades.
Oplanerade besök sker även på förekommen an-
ledning, till exempel efter ett klagomål.

Tillsynsrapporterna för olika verksamheter
finns att läsa på kommunens hemsida: taby.se


 

Kommunerna Danderyd, Österåker, Vallentu-
na och Täby har gemensamt arbetat fram
värdighetsgarantier för vård- och omsorgs-
boenden, hemtjänst och dagverksamhet.
Dessa ska börja gälla från första februari 2014.
Ett exempel på värdighetsgaranti i vård- och
omsorgsboenden kan vara att jag ska ha möj-
lighet att påverka vem som hjälper mig med
min personliga hygien.

Ingen kompensation kommer dock att utges
till boende/kund om något blir fel, men man
får veta vilka åtgärder som vidtas med anled-
ning av ett klagomål.


Utredningsavdelningen arbetar dels kortsik-
tigt för de närmaste åren, dels med en lång-
siktig äldreplan. Vilka trender kommer att på-
verka ekonomi och kommunen i framtiden?
En åldrande befolkning med ökade krav och
förväntningar kommer att ställa högre krav
än vi har idag. Ökad medellivslängd, fler fris-





Äldreomsorg
ka år efter pensioneringen och färre i arbete
blir en stor utmaning att klara ekonomin i vårt
samhälle. Tekniska och digitala lösningar
kommer att bli ett nödvändigt komplement
inom vård och omsorg.



· Hur är möjligheterna till rehabilitering på

Täby kommuns vård- och omsorgsboende?
· Hur många boende har en arbetsterapeut

eller sjukgymnast ansvar för?

Jämfört med tiden före Ädelreformen 1992 är
det en avsevärd minskning av antal arbetste-
rapeuter och sjukgymnaster på våra sjukhem.
Det går inte att säga hur många boende som
varje rehabpersonal har ansvar för, det är oli-
ka på olika sjukhem. Vårdpersonal blir upp-
manad att hjälpa den boende så lite som möj-
ligt, så att denne får träna själv istället. (Alla
boende är heller inte motiverade att träna.)



Arbetsmiljöverket har lämnat nya föreskrifter
angående boendes toalettutrymme på Tibb-
lehemmet. Varken personal, fack eller de bo-

ende anser att det är för trångt, det fungerar
alldeles utmärkt. Men om toaletterna inte
byggs om kommer ett vite att utgå. Ombygg-
naden av en enda toalett kommer att kosta ca
350 000 :-. Detta kommer att innebära att av-
giften för den boende ökar, eftersom rummet
man bor i hyrs på vanligt sätt. Kommunen
har överklagat.



Beror helt på hur läget är. En vårdpersonal
kan till exempel inte lämna avdelningen nat-
tetid eftersom bemanningen då är låg. I prin-
cip är det ambulanspersonal och sjukhusper-
sonal som alltid tar över ansvaret. Det bästa
är många gånger att den sjuka får stanna kvar
på sjukhemmet till morgonen istället för att
åka till akuten på natten.



Det är husläkaren som godkänner om en svårt
sjuk person kan komma hem eller till ett vård-
och omsorgsboende. Vårdplanering sker se-
dan bäst i hemmet med hemtjänstpersonal.
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