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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

I och med årsmötet började ett nytt verk-
samhetsår. Styrelsen utökades till nio le-
damöter som nu tillsammans med övriga
funktionärer ska se till att SPF Jarlaban-
ke förblir en aktiv och attraktiv förening.
(Läs om årsmötet på sid 24)

Stockholmsdistriktets årsstämma
gick av stapeln den 23 mars. Förutom en
ny ordförande, Monica Ulfhielm från SPF
BooRingen, Saltsjö-Boo, invaldes fem
nya styrelsemedlemmar i distriktsstyrel-
sen som består av 11 ledamöter. Prata
om förnyelse!

Ett antal motioner hade inlämnats till stäm-
man. Motioner riktade till distriktet,
rörande bankernas försämrade service
samt bättre tillgänglighet och säkerhet
för äldre i trafiken, bifölls av stämman.
Tre motioner om att utveckla en SMS-
funktion i medlemsregistret bifölls och
skickas till Kongressen (11-13 juni).
Genom SMS-massutskick med påmin-
nelser och korta meddelanden kan för-
eningarna nå de flesta av sina medlem-
mar. Detta är kanske något för oss i SPF
Jarlabanke som komplement till våra
grupputsändningar via e-mail som når
knappt hälften av våra medlemmar.
Mobiltelefoner har så gott som alla våra
medlemmar.

SPFs  kongress 2014,  den 28:e i ord-
ningen, äger rum den  11-13 juni på El-
mia i Jönköping. Även i förbundsstyrel-
sen kommer det att ske en omfattande
förnyelse. Läs i senaste Veteranen
(nr 3) sid. 10-11 med valberedningens för-
slag till ny ordförande och nya ledamö-
ter.

Förnyelse av funktionärer sker sålunda
på både distrikts- och förbundsnivå, sä-
kert ett klokt drag när vi nu står inför ut-
maningen att locka till oss 50-talisterna.
Vi i SPF Jarlabanke har under våren ta-
git ställning till och skickat in svar på tre
remisser som kommer att behandlas på
kongressen. Remisser om Nya stadgar,
Nytt namn och remissen Om Vård och
omsorg i en ny tid.

Aktiviteter inför valen 2014
Den 25 mars hade SPF och PRO en ge-
mensam utfrågning av landstingspolitiker
i Stockholms län under rubriken Vågar
vi bli gamla? En mycket välordnad ut-
frågning där sju  landstingspolitiker sva-
rade på frågor rörande hälso- och sjuk-
vård, färdtjänst och kollektivtrafik. Läs
mer om utfrågningen på Öppet Forum på
SPF Jarlabankes hemsida där Gudrun
Wijk ger en utförligare rapport.

Forts. sid. 31
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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

Handelsbanken <handelsbanken.se/nasby_park> 08-633 28 70

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/Mekonomen, 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

Magnusson Mäkleri AB <magnussonmakleri.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/INREDNING BK Herr och BK Dam <bkherr.se> 08-732 50 44

By Carima, Centralvägen 35 <carima.se> 08-756 66 10

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

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

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

LIVSMEDEL Hemköp Matextra <hemkop.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

SKOMAKARE Näsby Park Sko & Nyckelservice, Eskaderv. 6 08-756 89 92

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



5

- Glad att jag kan klara mig själv…
(om att få den svåra diagnosen: demens)
Text: Bodil Svensson Foto: Stig Nohrlander

2009 träffade jag Marianne Johansson för-
sta gången. Vital, språksam äldre dam som
lätt som en lärka tog sig mellan hemmet,
Jarlabankes kansli och hörsalen i Ångaren
där hon antingen hälsade föreläsare väl-
komna eller exercerade med sin gymna-
stikgrupp. Marianne försåg oss i redak-
tionskommittén med bevingade ord till tid-
ningen och satt med i korrekturgruppen
och höll ordning på språket.

För ett par år sedan sa Marianne nej till mera
uppdrag inom Jarlabanke. – Fyller man 85,
har man rätt att trappa ner, menade hon.

Men de olika evenemangen fortsatte hon
att gå på och att träffa gamla, goda vänner
inom föreningen. Men i höstas skedde nå-
got. Hon förändrades.  – Jag märkte det
inte själv, säger hon. Det var Stig och Ing-
rid, som tyckte att jag inte var mig lik utan
föreslog läkarbesök.

Efter årskilliga undersökningar kom beske-
det i februari: blanddemens. - Det hade jag
aldrig väntat. Det är klart att jag hade
funderat på hur länge jag skulle få leva,
men det här hade jag inte trott. Detta är
inte en sjukdom man ådragit sig genom sitt
levnadssätt utan den kommer smygande helt
plötsligt. Läkare i hela världen har hittills
inte kunnat fastställa varför somliga män-
niskor drabbas. Som tur är har man ingen
värk, utan man kan leva som man gjorde
tidigare, säger Marianne om sin sjukdom
som hon vill berätta om.

- Tursamt för mig har mina vänner varit
mycket förstående, även sjukvårdsperso-
nalen.

- Hur jag känner mig? Jag är tacksam för
att jag inte har ont, jag är glad för att jag
kan gå och stå, för att jag kan klara mig
själv, kan handla och laga mat. Men
ibland känner jag mig virrig och undrar
hur allt hänger ihop. Undrar vart jag är
på väg, om jag har kommit eller ska gå.
Letar efter saker, som jag inte minns var
jag lagt. Då mår jag dåligt.

Marianne vill gärna ge råd till sina med-
människor: - Vad vi som drabbas av den-
na sjukdom behöver är förståelse och hän-
syn, inte medlidande. Uppträd helt som du
gjort tidigare till den sjuka. Och för allt i
världen, sluta inte att träffa en vän, som
drabbats av denna sjukdom. Den drabba-
de kan leva precis som förut. Om du, som
nära anhörig eller mycket nära vän, mär-
ker att din anhöriga/vän uppvisar tecken
på begynnande demens utan att en diag-
nos ställts, tala då med den personen och
gå gemensamt till läkare och begär att få
en demensutredning.
- Detta är min erfarenhet.

(Läs även Stig Nohrlanders artikel sid.
18 – Demens allt vanligare)
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Gribbylund – en förort i Täby…
Text och foto: Erik Persson

Många bebyggelseområden i våra trakter
har ett långt historiskt ursprung. I Grib-
bylund finns det lämningar från permanen-
ta boplatser åtminstone från 400-talet
e. Kr., ett stort antal fornlämningar och
gravar vittnar om detta. Då var Rönninge-
sjön fortfarande en segelbar vik ut i Vär-
tan. Större gårdar, gods och herresäten
inom dessa områden har ofta en intres-
sant historik och ägareutvecklingar med
händelserika ätteliga ingredienser. Så
även Gribbylund med Gribbylund, Löt-
tinge och Hästängens Gård. Gribbylunds
Gård, som år 1409 benämndes Grydby,
tolkat som byn vid ”grytet” för att sedan
över århundradena i tur och ordning
bli Grötby  – Greby – Grillby – Gribby
och på 1850-talet förskönades till Gribby-
lund, då ett genuint landsbygdsområde
med ett antal soldat-, dragon- och dags-
verkstorp.

Det nutida Gribbylund danades av och
präglas idag av vad som hände under två
intensiva omvandlingsepoker - dels under
1920-30-talen, dels under åren 1975-95.
1919 förvärvade Kristna Egna Hemföre-
ningen största delen av lantbruksmarken
inom Gribbylund. 337 tomter avstyckades
i rask takt.  Första året såldes 170 tomter.
Priset var lågt, 3 öre per kvadratfot (mot-
svarande 30 öre per kvadratmeter varav
hälften gick till en vägkassa) så tomterna
blev stora, ofta upp emot 5.000 kvm eller
mera. Under 1940-talet tillkom Löttinge-
lunds egnahemsområde med 150 tomter i
direkt anslutning norr om Gribbylund.
Vägar och elektrifiering ombesörjdes av

föreningarna, men VA- frågorna löstes in-
dividuellt för varje tomt.

Kristna Egna Hemföreningen förvärvade
bl.a. Ängsholmsområdet vid Rönningesjön
(f.d. beteshagen Kabeludden) där det an-
lades en fest-, idrotts- och badplats. Detta
torde starkt ha bidragit till räddandet av
det nu mycket populära Ängsholmbadet
med omgivande parkområden. Årliga ak-
tiviteter som hälsodrickande under trefal-
dighetsafton ur tidigare hedniska offerkäl-
lan, Trefaldighetsskällan, vid Rönninge-
sjöns västra strand, gökotta på Skansber-
get vid Rönningesjöns östra strand, mid-
sommarfirande och majbrasor (tidigare på
Skansberget) är några av de traditioner
som levt kvar. 1935-37 lät Gribbylunds
Alliansförening med i huvudsak medlem-
marnas egna arbetsinsatser uppföra den trä-
kyrka, Allianskapellet, som idag ägs och för-
valtas av Svenska kyrkan.

I Gribbylund kom de tidigare sommarstu-
geområdena att alltmer utnyttjas för per-
manentboende.  I samverkan med ökade
standardkrav skapades miljöproblem och
behov av att gemensamt lösa VA- frågor-
na. För detta behövdes en genomgripande
förnyelseplanering, en process som drog
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Forts.intervjuer sid. 8

ut långt i tiden. Under tiden rådde ”nybygg-
nadsförbud” som kom att lägga en död
hand över Gribbylunds utveckling  ända
fram till mitten av 1970-talet.

Den andra expansiva perioden för Grib-
bylund kom sålunda under 1975-95, då
med ett starkt uppdämt behov av förnyel-
se. Detaljplaneläggningarna och exploate-
ringen gick snabbt – kanske allt för snabbt,
varför resultaten inte alltid blev helt lycka-
de. Idag kan ändå konstateras att Gribby-
lund i stort utvecklats väl till ett modernt
bostadsområde med övervägande andel
småhus för ett attraktivt boende med god
tillgång till närbelägna grönområden i an-
slutning till Rönningesjön, som Ängs-
holmsbadet, Hästängen, Skavlötens fri-
luftsanläggning, Skansberget med fornbor-
gen och Rönninge by samt med Stolpa-
skogen i väster.

Mindre bra var kommunens skapande av
själva Gribbylunds Centrum (bebyggt 1985
-87). Förutsättningarna var utmärkta med
bl.a. möjlighet till ett sammanhängande
stråk från Gribbylunds kapell i väster, ge-
nom den praktfulla allén, ner mot ett torg
för handel och service och vidare i ett öp-
pet grönstråk förbi Gribbylunds Gård (ägd
av landstinget, sedan kommunen sålt av),
den ståtliga ladugårdsruinen ner mot den
vackra Ängsholmsparken med bad och
friluftsaktiviteter i öster.

Vad blev det av torget? Jo, en samling
konforma flervåningshus uppstaplade runt
ett synnerligen påvert ”torg” med minimal
tillgång till lokal service eller verksamhets-
och affärslokaler. Man missade grovt till-
fället att göra en funktionell, estetisk, kom-
munikationsmässig och kulturell helhet av

Gribbylunds Centrum med skola, biblio-
tek och idrottshall. Det var ju ändå tänkt
som en kommundel för 6.000 människor
- som nu inrymmer 9.000 personer - be-
folkningsmässigt lika stort som en rekor-
derlig Norrlandskommun. De hyresfastig-
heter som ursprungligen ägdes av det kom-
munalägda  AB Täby Hus såldes år 2008,
liksom övriga hyresfastigheter i Täby i
kommunens stora utförsäljning till Akelius
Fastighets AB, som nu säljer fastigheterna
vidare för ombildning till bostadsrätts-
fastigheter. Möjligen kan den nu påbörjade
omvandlingen av hyreslägenheterna till
bostadsrätter ge ett incitament för en upp-
rustning av såväl husen som utemiljön.

Positivt är att kommunen efter fyra års ti-
digare stängning åter öppnat Biblioteket i
Gribbylund. Parkförvaltningen med Poa
Collins i spetsen jobbar på med att upp-
rusta och försköna våra parker och allmän-
na platser.  Och så har buss 605 fått en vet-
tig sträckning. Kanske finns det en liten
strimma av hopp om bättring – liten, men
ändå! För om Täby kommun - som man
säger – fortfarande skall vara ; ”Stan på lan-
det”, så borde  väl även Gribbylund  vara en
förort väl värd att satsa på!

Per årsskiftet 2013/14 har Täby kom-
mun 66.292 invånare, varav 9.375 bor i
Gribbylund, vilket är ungefär lika många
som bor i Näsbypark med 9.700 och
Kyrkbyns 8.000 personer. Täby Cen-
trum ståtar än så länge med bara 5.852
personer. I Gribbylund finns 1.113 per-
soner som är 65 år eller äldre, dvs. cir-
ka 12 % vilket är mycket lägre siffra än
genomsnittet i hela Täby med cirka 22
procent och Näsbyparks 22 %.
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De nuvarande ägarna Lotta (bild) och
Mats Svensson nyetablerade sin ICA-
butik vid tillkomsten av Gribbylunds Cen-
trum år 1987. Centrumet passerades då
av livlig trafik genom Gribbylund,  mot
Vallentuna, Åkersberga och ut mot Ros-
lagen. Stora förändringar har successivt
skett genom utbyggnaden av Bergtorps-
vägen, Löttingevägen runt Gribbylund och
Arningeleden liksom genom avstängning-

en av Gribbylunds Allé genom centrum
för all trafik utom bussar. Detta av miljö-
hänsyn. Många av de ursprungliga eta-
bleringarna är nu borta. Kvar finns en-
dast matbutiken, en fotoaffär, en kiosk,
en sömmerska och en tatuerare. Matbu-
tiken har över åren upplevt en allt star-
kare konkurrens från Täby Centrum,
Arninge och ICA Stop Bergtorp. Men
ägarna har anpassat verksamheten och
sortimentet till en idag  välsorterad när-
butik med en i huvudsak trogen närkund-
krets med betydande inslag av pensionä-
rer och barnfamiljer. Familjen Svensson
ser positivt på fortsatt verksamhet men
är ledsna över den yttre närmiljön - att
inte ansträngningar görs för att återupp-
liva och förbättra deras ”Torg”.

När barnen hade flyttat ut ur villan sökte
makarna Elsa och Gunnar Zettersten
runt om i Täby efter ett nytt boende i fler-
bostadshus. I Gribbylund fann man de s.k.
terrasshusen vid Ängsholmparken. Då
fanns det ingen tvekan, de blev storför-
tjusta i det härliga läget vid Rönningesjön,
naturomgivningarna och sist men inte
minst lägenheterna med de stora terras-
serna i syd.  - Det var inte svårt att väl-
ja.  1999 flyttade paret in en lägenhet
hos Bostadsrättssföreningen Långbänken
– ett, som Gunnar säger, mycket passan-
de namn, då vi aldrig tänker flytta. Vad
är bra med Gribbylund då? Miljön, be-
folkningen, att vi fått tillbaka biblioteket
och att vi (äntligen) fått bättre kommuni-
kationer, speciellt 605-ans nya sträckning
till Danderyd samt Restaurang Gourmet

House. Och så är Elsa förtjust i Jasmin-
ka Ceric, Gribbylunds Centrum egna
sömmerska av den äkta stammen.  Då-
ligt är Torget,  att det inte finns verksam-
hetslokaler, dagcenter med aktiviteter och
café.  Och så är det skamligt  att man
inte ens kan hålla den resta torgjulgra-
nen tänd under jul- och nyårshelgerna.
- Städning och upprustning behövs,
menar Gunnar.

Gribbylund – en förort i Täby…
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Jovanna Sjö-
lander har bott i
Täby sedan 2001,
i hyreshus med
entré mot Grib-
bylunds Torg se-
dan 2009. Hon är
nu ordförande i

bostadsrättsföreningen Fållbänken 1 un-
der bildande (400 lägenheter). Jovanna
upplever Gribbylund som lugnt, tryggt och
som en bra miljö för sitt barn.  -Jag upp-
skattar stort miljön ner mot sjön, na-
turupplevelserna, närheten till Rönn-

ingesjön och skogen. Men vi i Grib-
bylund  har angripits av  Norrlands-
syndromet, successivt sämre  service,
butiker som försvinner, t.ex.   Vårdcent-
ralen, biblioteket, bankomaten! och nu
senast skolan – bort, bort, bort!  Sköt-
seln och underhåll av idrottshallen är
under all kritik. Jovannas summerade
slutbetyg för Gribbylund är 5 poäng, va-
rav 10 för naturmiljön - då kan ni själva
räkna ut poängen för Gribbylunds Cen-
trum. Jovanna anser att man från kom-
munalt håll borde fördela gracerna
mera rättvist!

Öppet: Mån-Tors 10.30-21.00 Mån-Fre 10.30-14.00
Fredag 10.30-23.00 Lunchbuffé 80:-

inkl. dricka och kaffe
Lördag 12.00-23.00
Söndag 12.00-23.00

Gribbylunds Torg 8A, 187 65 Täby. Tel: 08-756 82 93

Gribbylund
Öppet: Mån - fre 9-20

Lör - sön 10-20
Posten stänger alla dagar 19.00

Gribbylunds torg 2, 187 65 Täby. Tel: 08-756 93 40

Forts. sid. 10
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Öppet: Mån-Fre 11-21
Lör-Sön 12-21

30 % rabatt på valfri pizza under
perioden 12/5-18/5 mot upp-
visande av denna annons. Gäller
ej under lunchtid vardagar 11-14.

Lunchpaket 87:- vardagar 11-14
Ingår valfri dryck, smör, bröd,
sallad, kaffe eller te.

En av Täbys första pizzerior etablerades för 30
år sedan av Zeki Demir som fortfarande är verk-
sam. En idag väletablerad verksamhet med ef-
terfrågade pizzor och en ägare omtyckt av en
kundkrets långt utanför Täbys gränser. (Som Nan-
ne Grönwall svarat på frågan om hennes favorit-
plats i Täby; ”Pizzeria Eldorado i Gribbylund!”)
Själv säger Zeki; - Jag tycker om Gribbylund
som har fina människor som jag trivs med.

Gribbylundsvägen 3, 187 62 Täby

Täbys första pizzeria fyller 30 år!
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Följ med på seglats med Viking Plym
Medlemmar i SPF Jarlabanke inbjuds att
följa med på en tur med Viking Plym –
Täby kommuns eget skepp och världens
nu äldsta kopia av ett seglande vikinga-
skepp.

Vi startar från bryggan vid Viggbyholms
båtklubb.  Därefter blir det segling, rodd
eller motorgång beroende på väderlek.
Vi styr över Värtan för att lägga till vid
lämplig strand, där vi går i land och intar
enkel lunch, som vi dukar upp tillsammans.

Tid: Cirka 4 timmar under lämplig var-
dag i början av augusti (4-8 aug)

Villkor: Max 10 medföljande. Pris: 250:-
inkl. lunch.

Krav på deltagaren: Nyfikenhet, viss
vighet för att klättra ur och i skeppet.

Anmäl intresse eller ställ frågor till Lars

Gustafsson (medlem i Täby Vikinga
Skeppslag) telefon 758 96 98 eller e-post
lassegustafsson@telia.com senast den
31 maj. Lars planerar och arrangerar
därefter seglatsen.Mera information fin-
ner du på vikingplym.org/sv/

Du kan också bekanta dig med Viking
Plym på Runrikets dag lördag den 17 maj
kl. 11-16 (taby.se/Kultur-och-Bibliotek/Se-
vardheter-och-kulturminnen/Runriket/)

Räkfrossa
Tisdagen den 2 september kl. 17.00
inleder vi traditionsenligt höstens
program med räkfrossa. Även i år
träffas vi i klubbhuset vid Näsbyvi-
kens båtsällskap, Fiskarstigen. Man
kommer enklast dit med Roslagsba-
nan (Näsbyparks-linjen) hållplats
Lahäll. Därifrån är det ca 500 meters
promenad ned till klubbhuset. Där
finns även tillgång till parkeringsplat-
ser. För färdtjänst är adressen Djurs-
holmsvägen 2.

I priset 250:- ingår lättdryck och vin.
Anmälan och inbetalning senast den

25 aug. till SPF Jarlabanke, 756 38 75
eller jarlabanke@telia.com. Inbetal-
ning till Plusgirokonto  84 85 34-4.

För frågor kontakta Christel Eborn,
070-397 25 84, chris.eborn@hotmail.com

Välkomna!
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Vi vill göra mer för 
våra äldre i Täby
• Mer av äldreomsorgen

i kommunens regi 

• Restaurang 
på Ångaren 

• Fler trygghets-
boenden med hyresrätt 

• Bygg en 
Sinnenas Trädgård

• Mer hemlagad mat

• Höjd kompetens i hemtjänsten

• 

www.fptaby.se      0766-439394

Vi vill mer
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Tisdag 7 oktober

med John Pohlman
Zwing Time Band - en äkta Benny Good-
man-kvartett (klarinett, vibrafon, piano,
trummor) - spelar Gladjazz med de väl-
kända melodierna från Glenn Millers,
Louis Armstrongs och Benny Goodmans
repertoar. Klarinettist Tommy Löbel är
välkänd från turnéer i USA (New Or-
leans) och Europa och vilka känner inte
till pianisten – John Pohlman – från vä-
derkartorna i SVT.

Tisdag 4 november
Carl-Uno Sjöblom

Tisdag 2 december
Ännu ej fastställt program

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

Vuxenskolan.

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- och
blomlotteri. Alla pensionärer är välkomna.
Ansvariga: Carola Plannthin, 756 5400,
c a r o l a p l a n n t h i n @ h o t m a i l . c o m
och Christel Eborn, 070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com

Träffar

Tisdag 9 september
(OBS !   Lokal: Föreningsgården,
Attundafältet 12, Täby C)
Miljögifter i maten - ny syn på
kost och hälsa
Miljöforskaren, civilingenjören och musi-
kern Gunnar Lindgren berättar i ord och
ton om senaste rönen inom mat- och mil-
jöforskningen. Föreläsningen tar upp pro-
cesskemikalier i matfetter, hormonstörande
ämnen i slam som förs vidare till ägg, kött.
År 2005 tilldelades Gunnar Lindgren
”Göran Lagervalls Musikpris”.
Motivering: ”Jazzmusikern och universitets-
lektorn Gunnar Lindgren, Göteborg har
under mer än tre decennier verkat för jaz-
zens och den improviserade musikens plats
i högre musikutbildning. Med sitt engage-
mang, sina konstnärliga erfarenheter och
sina rika kunskaper har han inspirerat fle-
ra generationer musiker. Färgstarkt har
han förmedlat egna erfarenheter av jaz-
zens största musiker och gränslöst har han
placerat jazzen mitt i aktuella frågor om
miljö, mångfald, kulturhistoria och världs-
ekonomi.”
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Träffar
18 september
Sylvie Lideborg berättar om Wilhel-
mina Skogh, en fattig flicka från Got-
land som kom till Stockholm när hon var
13 år. Hon arbetade sig upp inom hotell-
branschen och blev 1902 vd för Grand
Hotel i Stockholm. Hennes entreprenör-
skap under senare delen av 1800-talet var
banbrytande på många sätt.

23 oktober
Skådespelaren Helge Skoog berättar om
sitt liv. Helge Skoog fick sin utbildning på
Dramatens elevskola för att sedan ingå i
Dramatens skådespelarstab några år, där-
efter Stockholms stadsteater. 1989 tog han
initiativet till Klara soppteater och var ock-
så dess konstnärliga ledare under ett antal
år. Listan på de filmer han medverkat i är
lång, liksom listan på TV-roller. Vem minns
inte De tre från Haparanda, Hedebybor-
na, Ture Sventon och Kommissionen m.fl.

20 november
Svenska klassiker och italienska pärlor
med Bruno Picano som spelar piano och
sjunger för och med publiken.

Väntjänstträffar

Torsdagsträffar
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, 076-780 58 59,
lena.sandstrom39@gmail.com

22 maj

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

Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under hös-
ten 2014 anordnas följande träffar:
16/9 14.00 Allégården Tomas Ed-

ström, spelar gitarr och
sjunger visor

14/10 13.30 Ångaren Sten Eriksson,
sång och strängaspel

Jazzskivor med rötterna i New Orleans.
Sven Gustafsson spelar och berättar om
kända och okända inspelningar med an-
knytning till jazzens födelsestad. Låtar
med sväng och känsla utlovas.



16

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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Demens allt vanligare
Text: Stig Nohrlander

Året 2012 var det första året i Sverige, då
fler personer dog i demens än i hjärtin-
farkt. Det är naturligt att antalet patienter
med demens ökar till följd av den ökande
livslängden, men ökningen av demensfal-
len överstiger klart det antal, som ökning-
en av livslängden motiverar. Dessutom går
debuten av sjukdomen allt längre ned i åld-
rarna, t.ex. 40-årsåldern, något som tidi-
gare var ytterst sällsynt.

Demens är en hjärnskada, orsakad inifrån,
dock ej en tumör. Hjärnan blir skadad an-
tingen av plackbildning (Alzheimers sjuk-
dom), som förhindrar kontakten mellan hjär-
nans olika celler, eller genom syrebrist i sam-
band med störningar i blodtillförseln till hjär-
nan (Vaskulär demens), då hjärnceller dör.

Vid demens är Alzheimers sjukdom den
vanligaste (60 – 70 %) och Vaskulär de-
mens den näst vanligaste (25 %). Ofta
uppträder sjukdomarna samtidigt, s.k.
blanddemens.

Alzheimers sjukdom kommer smygande,
ofta över en lång följd av år, medan Vas-
kulär demens kan innebära snabba för-
sämringar till följd av bristande syretill-
försel, då delar av hjärnan snabbt dör.

Forskning pågår globalt när det gäller be-
handling av demens, och Sverige har en
ledande roll inom området. Dock har ännu
ingen medicinsk behandling kunnat stoppa

eller bromsa sjukdomens fortskridande, men
läkarna kan sätta in symptomlindrande me-
diciner, såsom ångestdämpande läkemedel.

Forskning när det gäller orsaken till upp-
komst av speciellt Alzheimers sjukdom är
inte alls i nivå med forskning kring behand-
ling av redan utbruten sjukdom, möjligen
beroende på att läkemedelsföretag inte vill
satsa på preventiva insatser, som inte inne-
bär samma intjäningsmöjligheter som vid
livslång behandling med dyra läkemedel, då
en sjukdom etablerats. Jämför med diabe-
tes, där insulin är en säker inkomstkälla me-
dan omlagd kost inte ger intjäningsmöjlighe-
ter. Inte heller rekommendation om ökad
motion - som numera skrivs ut på recept vid
prediabetes för att förhindra diabetesutbrott
- uppskattas av läkemedelsföretagen.

Yngre forskare börjar dock alltmer accep-
tera tanken att Alzheimer är en kostrelate-
rad sjukdom, som ingår som en del i det
metabola syndromet eller välfärdssjukdo-
marna, såsom fetma, diabetes, stroke och
hjärtinfarkt. Därför talar man i dessa fors-
karkretsar allt mer om demens såsom dia-
betes 3 (diabetes 1 eller barndiabetes är en
nedärvd sjukdom då bukspottkörteln helt
saknar förmåga att producera insulin, och
diabetes 2 är åldersdiabetes).

Är demens något som drabbar oss i Jarla-
banke? Ja, tyvärr gör det så. Under de snart

En ny folksjukdom etablerar sig som en epidemi i Sverige, en sjukdom, som är
en av de svåraste man kan råka ut för, både som patient och som anhörig.
Demens. Det latinska ordet mens betyder förstånd, intellekt, psyke, och första-
velsen de innebär något negativt, som t.ex. i destabilisera.
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25 år som jag varit medlem i Jarlabanke
har ett 30-tal av de, som varit mina nära
vänner i föreningen, drabbats. Många är
döda sedan länge, både styrelsemedlem-
mar, funktionärer och övriga medlemmar
i föreningen, och just nu är det fyra perso-
ner bland nära vänner till Ingrid och mig i
Jarlabanke som insjuknat de två senaste åren.

Vi får acceptera, att sjukdomsbilden ser ut
som den gör, men vi har skyldighet att
agera efter bästa förstånd för att lindra
skadorna av demens. Det är två saker jag
vill speciellt trycka på; dels att vi skall
medverka till att demenssjuka får läkarvård
(diagnos), dels att vi skall lära oss att um-
gås på ett naturligt sätt med dem, som drab-
bats av denna hjärnskada.

Märker du att någon av dina vänner visar
tecken på begynnande demens, så tala med
anhöriga och försök förmå dem att kon-
takta vårdcentralen för kontroll. En tidig
upptäckt är mycket viktig. Har din vän inga
nära anhöriga så tala själv med din vän i
ett lugnt och förtroligt samtal och föreslå
att ni gemensamt skall kontakta vårdcen-
tralen. Ofta känner den sjuka vännen själv
att allt inte är som det skall, och då blir

vederbörande tacksam, om man tar initia-
tiv till ett läkarbesök.

När du träffar en person, som du vet har
drabbats av demenssjukdom, så behandla
din vän som om hon eller han hade drab-
bats av en sjukdom, vilken som helst, t ex
hjärtinfarkt. Försök vara så lugn som möj-
ligt, stressa inte, ställ inte en massa frågor
utan låt gärna den andra få tala. Lyssna
och försök förstå.

Tänk på att du kan drabbas själv. Statisti-
ken visar, att vid 80 års ålder är 20 % drab-
bade av demens. Vid 85 år är ca 1/3 drab-
bade och vid 90 (jag är nu 88) är nästan
varannan drabbad.

Mer om demens kan du hitta i två
intressanta artiklar på Veteranens
hemsida: veteranen.se/nyheter/
demensvarden-landsting-struntar-i-
nationella-riktlinjer/ och
veteranen.se/nyheter/forskning-visar-
chockprognos-varannan-blir-dement/
Och via den här länken svt.se/search/
?q=demens  kommer du till ett 100-
tal demensrelaterade inslag som sänts
i SVT:s nyhetsprogram riks och
regionalt.                                  Red.



20

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

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

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

margareta.to@telia.com

Resor och utflykter
För resorna till Berlin, Åland och Riga
har anmälningstiden via Jarlabanke
gått ut. Är någon intresserad av att
göra någon av resorna får man själv
ta kontakt direkt med arrangörerna
för att se om det finns några platser
kvar.

18 – 21 maj
Berlin - kulturmetropolen
Resan börjar med flyg till Berlin på kväl-
len.  I resan ingår stadsrundtur, besök
på Museiön och Pergamonmuseet samt
tid för egna aktiviteter. Resan arrange-
ras av ReseSkaparna, 08-94 40 40.

Fredag 23 maj
Det bästa av Åland på en dag
Följ med på en härlig resa genom skär-
gården mellan Kapellskär och Marie-
hamn och en skräddarsydd historisk
rundtur på Åland. På båtfärden serve-
ras brunch och på hemfärden middag.
Besök på bl.a. Bomarsunds fästnings-
ruiner, Kastelholms slott samt frilufts-
museet Jan Karlsgården. Kaffe och
ålandspannkaka serveras på Smakbyn.
Resan arrangeras av EkmanResor,
08-15 95 75, i samarbete med Viking Line.

4 – 6 juni
Operafestival i Riga
Dag 1, morgonflyg fr. Arlanda till Riga,

därefter bussrundtur. Efter hotellincheck-
ning visning av Operahuset följt av mid-
dag och introduktion till kvällens opera,
Rosenkavaljeren.
Dag 2, stadsvandring. På e.m. introduk-
tion till dagens opera, Figaros bröllop av
WA Mozart. Middag på lokal restaurang.
Dag 3, Sigulda, Turaida och Cesis. Av-
färd till flyget sen eftermiddag.
Resan arrangeras av ReseSkaparna,
08-94 40 40.

Onsdag 11 juni
Ulriksdals slott
Vi planerar tillsammans med Tibblesenio-
rerna en guidad visning av Ulriksdals slott
kl. 12.00 till en kostnad av 150:-/pp.
Antalet platser är begränsat. Den som
önskar äta lunch efter visningen kan sam-
tidigt boka en ”Hemlagad Husmansbuf-
fé” på Ulriksdals Värdshus till en kost-
nad av 135:-. Dryck ingår ej i priset. Sam-
ling utanför slottets entré senast
kl. 11.45.
Bindande anmälan senast 27 maj ska gö-
ras till Sylvia Molander (Tibblesenio-
rerna), 758 82 82 eller per e-post:
molander@hemmingsson.com.  Inbetal-
ning ska ske till Jarlabankes plusgiro
84  85 34-4 senast 27 maj. Vid deltagan-
de i lunchen skall hela beloppet 285:- in-
betalas.
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Torsdag 11 september
Casino Cosmopol
tidigare Vinterpalatset, Kungsgatan 65.
Tid: 13.00. Vi får en rundvandring i Casi-
nots intressanta lokaler och avslutar med
kaffe och kakbuffé i den nyrenoverade
restaurangen. Pris: 165:-.
Vi vill gärna ha din anmälan så snart som
möjligt till Monica eller Margareta. Se-
naste anmälningsdag är 18 augusti. In-
betalning till Jarlabankes plusgiro
84 85 34-4 senast samma datum.
OBS. Viktigt att ta med giltig fotole-
gitimation för registrering av samt-

liga enligt lag.

Torsdag 9 oktober
Grand Hotel
Som en uppföljning av september månads
torsdagsträff och föredraget om Wilhel-
mina Skogh (se Torsdagsträffar) gör vi
ett besök på Grand Hotel. Wilhelmina som
var entreprenör inom den svenska hotell-
och restaurangbranschen i början av
1900-talet hade ett avgörande inflytande
på Grand Hotels utveckling.

Under ca 1,5 timme får vi en visning av
de vackra utrymmen som finns i hotellet.
Samling kl. 13.45 vid personalentrén,
Stallgatan 2. Fotoförbud råder under vis-

ningen. Pris: 50:-
betalas på plats.
Anmäl senast
den 29 septem-
ber.  Begränsat
antal deltagare.

Pfalz, Alsace, Bourgogne,
 Chablis och Champagne

varvat med kulturella besök
under kunnig ledning.

10 dagar. Pris  från 14.925:-

Koppla av i Ljungskile
26 maj och 18  augusti

5 dagar.  Pris från 5.895 :-

Höga kusten
2 juni

Dagen D Normandie
8 juni

Arn med Hornborgasjön,
Varnhem, Gudhem

samt trevlig
underhållning i Varatrakten

8 augusti

Res

Vinprovning
18 september

och njut av livet
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Vi värnar kvalité 
i äldreomsorgen
 
För oss är det viktigt med en mångfald av utförare, 
men under strikt kommunal kontroll och tillsyn. Vi har 
platser på boenden för äldre och många utförare av 
hemtjänst, men det är inte tillräckligt. Den äldre-
omsorg som bedrivs i Täby ska hålla högre kvalité.
 
Vår politik: 

• Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets 
absoluta toppklass 

• En kvalitetspeng ska införas för äldreboenden för 
att motverka fallskador och liggsår samt premiera 
god kost, ett gott bemötande och en god trivsel 

• Vid rekrytering av personal ska utdrag från  
belastningsregistret krävas 

• Brottsligheten mot äldre ska minska genom  
informationsinsatser 

• Ytterligare ett Seniorcenter ska etableras

www.moderaterna.net/taby

facebook.com/moderaternataby

Gilla oss på facebook:
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GRATIS SOMMARMIX v. 23-33
2 juni - 13 augusti

03.81.lkgadnåM tedabsgoksroNdivapmygximrammoS

03.80.lkgadsiT gnågvatS , tnurravatsnaturelledem
nöjsegninnöR .

.aggyrbsnegävsmodgnUdivtratS
03.81.lk gorkatsnEdivravatsnaturelledem,gnågvatS

00.90.lkgadsnO tedabsgoksroNdivapmygnogroM

63akcevrajröbssapsnetsöH

VÄLKOMMEN! www.tabygymmix.se
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Hänt sen sist
Årsmötet 2014
Ett 60-tal medlemmar kom till Jarlaban-
kes årsmöte den 25 februari i bibliote-
kets hörsal. Styrelsen utökades med en
person och följande omvaldes: Kerstin
Persson, Leif Larsson, Birgitta Daniels-
son, Christel Eborn och Lena Sandström
samt nyval av Anita Holmberg.  Gun
Olgård nyvaldes till revisor och Ulla
Héjjas till  KPR-ledamot. (Se styrelse

Hjärnkoll i Jarlabanke

Fysisk aktivitet och glädje

Följande har bidragit med text och foto:
Per Nisses, Kerstin Persson, Stig Nohrlan-
der, Ing-Britt Edlund, Östen Edlund och
Bodil Svensson.

och funktionärer
sid. 40-41.)

Gudrun Wijk till-
delades silvernål
och hedersdip-
lom. Hon har va-
rit medlem sedan
1992 och gör stor insats i KPR och skri-
ver flitigt i Medlemsbladet och på Jarla-
bankes hemsida.

Sista dagen i fe-
bruari träffades
tio tuffa och all-
mänbildade med-
lemmar på fören-
ingens kansli för

att göra upp om ”Vem som vet mest” i
Jarlabanke. Ing-Britt och Östen Edlund
hade satt ihop 2x16 frågor i enlighet med

SPF:s modell, alltså frågor i 8 olika ämnes-
områden med ca en minuts betänketid för
varje fråga. Var och en fick själv rätta sina
svar för att inte behöva avslöja sin okun-
nighet och den som hade flest rätt var Cristel
Eborn (som här gratuleras av Ing-Britt).

Alla verkade uppskatta tillställningen inte
minst beroende på de underbara kakor
som Solgärd Köhler och Inger Måberg
bjöd på till kaffet.

och känna sig piggare till både kropp och
själ. Att göra enkla balansövningar är en
bra försäkring mot framtida fallolyckor.
Julia och Therese påpekade speciellt, att
man kan styrketräna sin kropp och byg-
ga upp muskler så länge man lever. Den
förmågan har man kvar upp i hög ålder.

Tisdagen den 11 mars var det månads-
träff med tema fysisk aktivitet. Två unga
charmiga damer, Julia Svahn och There-
se Lundgren, båda hälsopedagoger från
Täby Seniorcenter, berättade om hur vik-
tigt det är att vara fysiskt aktiv så länge
man kan.

Bara genom att resa på sig då och då
och kanske samtidigt göra mycket enkla
armrörelser kan man aktivera kroppen
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Hänt sen sist
Riddarhuset och vapensköldarna
Riddarhuset stod på programmet för
Jarlabankarna den 12 mars. Och det var
en intressant inblick i den svenska adelns
historia som gavs oss, en 13-mannatrupp,
som klev innanför väggarna till det anri-
ka Riddarhuset, som byggdes under
1600-talet då många adlades i Sverige. I
den vackra riddarsalen finns 2.326 va-
pensköldar tillhörande de introducerade
ätterna. I dagsläget finns 692 levande ad-
liga ätter. Sven Hedin var den siste som

adlades i Sverige, då han 1902 blev dub-
bad av Oscar II. Bland vapensköldarna i
salen finns en tillhörig ätten Tandefelt.
Förste adelsman i ätten var fänrik Arvid
Henriksson som bl.a. deltog i kriget i Tysk-
land under 1630-talet. I slaget vid Leipzig
1631 fick han tre tänder bortskjutna och i
slaget vid Lützen 1632 bar det sig inte bätt-
re än att han för andra gången blev skjuten
i munnen. Vid adlandet tog han namnet Tan-
defelt och tänderna finns med på skölden.

Rostrött, turkos och lila bland vårens färger ...
Visst var det en ordentlig försmak av vår
i luften fredagen den 4 april när Vibeke
Foltman, Sveriges Senior Shop, drog in
på Ångaren med vårens och sommarens
kläder för damer och herrar. Många ele-
ganta damer fanns på plats för att dricka
lite bubbel, äta snittar och beskåda Jarla-
bankes mannekänger på catwalken. Ja,
det fanns eleganta herrar också i  publi-
ken om än intge så många ... Kjolar och
byxor – långa och trekvarts – jackor,

skjortor, blusar och tröjor, som vanligt i
mjuka material och vid behov med ex-
panderande midjeutrymme.

Forts. sid. 26
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Hänt sen sist

Under våren dokumenterades så många
av Jarlabankes aktiviteter  i ord och bild
att allt inte fått plats i tidningen. Mer  finns
att läsa på vår hemsida spfjarlabanke.se.
Klicka på rubriken ”Hänt sen sist”.

Tom Alandh om människor han mött

Många filmer har han producerat under
åren, Tom Alandh, välkänd och uppskat-
tad dokumentärfilmare på Sveriges Te-
levision. Den 8 april berättade han för
jarlabankare i en fullsatt hörsal om en del
av dessa personer.  Där finns t.ex. Mar-
tina som har Downs syndrom och som
Tom och fotografen Björn Henriksson
följt under ca 35 år. Där finns också Pia,
som han träffade när hon sålde ”Situa-
tion Stockholm” utanför Fältöversten på
Östermalm och vars öde var berörande.
– Det ska vara bra människor, sa Tom

om vad som gör en
film bra. En bra
människa har något
att berätta, vågar
öppna sig utan re-
servation eller till-
rättaläggande.
Toms berättelser
blev mycket upp-
skattade av publi-
ken. - Han kunde ha
fått hålla på mycket
längre, tyckte man.

Pubafton för nyblivna medlemmar
Tolv nyblivna medlemmar kom till SPF
Jarlabankes kansli den 10 april för att
under trivsamma former träffa oss funk-
tionärer i föreningen och få lite mer in-

Stella Gillberg (mitten) möter Chris-
tina Svensson, Uno Svensson, Björn
Qvennerberg och  Hjördis Qvenner-
berg – nya medlemmar i Jarla-
banke.

Terttu Radl, Rolf Skagerborg,
Margareta Torstensson och Max
Radl talades vid om föreningens
verksamhet.

gående information om vad SPF Jarla-
banke har att erbjuda. Våra nya med-
lemmar var mycket aktiva, stämningen
blev hög och vi fick många tips och idéer
om kommande aktiviteter.
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Debatt
Att utreda det självklara
Efter att i många år varit engagerad i äldrevårdsfrågor känner jag att det kan-
ske är bäst för min sinnesro att tagga ner. Många projekt och utredningar un-
dersöker helt självklara företeelser tycker jag.  Det behövs inte alltid långa
kostsamma projekt för att visa på det i förhand ganska givna resultatet.

biståndsbedömda dagverksamheter kan an-
ställa behövlig personal?

På hösten 2012 anställdes en musiktera-
peut med pengar från Kulturrådet på ett
tre år långt musikprojekt. Målet är att ut-
arbeta en modell för musikterapi i demens-
vård som ett stöd i omvårdnaden. Det vi-
sade den sig också vara, kanske inte heller
det helt oväntat. Musikprojektet  redovi-
sas om ett par år, men varför inte sprida
denna kunskap redan nu?

Vad händer när ett projekt är klart och ut-
värderat? Jag har under mina år i äldre-
vården sett många lyckade projekt som
tyvärr sedan bara hamnat i en pärm, eller
numera i en datorfil.

Tänk så annorlunda det kunde ha blivit om
alla goda projekt använts i verkligheten.

Gudrun Wijk

TipsTipsTipsTipsTips

För några år sedan, då jag arbetade på ett
sjukhem, pågick ett tre månader långt pro-
jekt med en fritidspedagog som projektle-
dare. Hon skulle vara på avdelningen till-
sammans med de boende fem dagar i veck-
an och hennes uppgift var att ordna olika
aktiviteter, leda samtal mellan de boende
och så vidare. Resultat: Gladare boenden
och en mindre stressad personal. Efter
dessa tre månader: besvikelse och frus-
tration då projektpengarna var slut och allt
återgick till det ”normala”.

Österåkers kommun avsatte medel för ett
sex månader långt pilotprojekt 2013. Man
ville se om fysisk träning med arbetstera-
peut och sjukgymnast på en biståndsbe-
dömd dagverksamhet skulle göra skillnad.
Det gjorde den, den bidrog till större gläd-
je och gemenskap hos de äldre. Vad hän-
der nu? Kommer denna slutsats bidra till att
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Kommunens planering för äldres boende och service har under 

många år varit starkt eftersatt. Idag råder stor platsbrist inom 

omsorgen. Täby tvingas köpa dyra platser i andra kommuner 

– eller vårda mycket gamla och multisjuka medborgare i 

hemmen.

Vi Socialdemokrater arbetar för:

 •   Höjd kvalitet i stället för höga vinstuttag.

 •   Fler omsorgsboenden för alla som har ett behov.

 •   Reell valfrihet, med hemtjänst i kommunal regi.

 •   Servicehus med hyresrätt och daglig service.

 •   Social omvårdnad som skapar trygghet – ej oro.

Våga

åldras 

i Täby!
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Gynna våra annonsörer!
De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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Litteraturcirkel
Vi träffas en tisdags-
eftermiddag i måna-
den kl. 14.00 på kans-
liet, Eskaderv. 40 och
diskuterar böcker och
tar en kopp kaffe. Vår-
terminen avslutas den 13/5 med Lena
Anderssons ”Egenmäktigt förfarande”,
en roman som ju diskuterats flitigt den
sista tiden.
Är du intresserad och vill vara med hör
av dig till Ing-Britt Edlund, 768 83 10,
o.edlund@spray.se eller Inge-Maren
Behrendt, 732 45 91.

Musikalisk salong
Vi umgås över en kopp kaffe och lyss-
nar på klassisk musik. Träffarna äger
rum kl.19.00 på måndagar och höstens
första träff är den 22/9.
Lokal: Kansliet Eskadervägen 40.
För info ring Ljubinka Selin, 437 691 45
eller ljubinka.selin@gmail.com

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Margareta berättar teaterhistoria och ger
bakgrunden till aktuella teaterstycken.
Hon ordnar även biljetter till Dramaten och
Stadsteatern och efteråt blir det diskussion
kring pjäserna. Om tillräckligt många är
intresserade startas en ny grupp.
Höstens träffar sker 13.00 - 15.30 tors-
dagarna 25/9, 16/10, 13/11 och 4/12.
Är du intresserad ring och tala med
Margareta Broberg, 732 03 83.

Sällskapsbridge
För oss som inte är så vana bridgespela-
re och andra som vill spela i ett lugnare
tempo än tävlingsbridgens finns nu en
egen grupp. Vi använ-
der kort med större
siffror för att underlät-
ta för alla med nedsatt
syn. Vi spelar onsda-
gar mellan kl. 9.00 –
12.00. Höstsäsongen
börjar onsdagen den 3 september klock-
an 09.00. Under sommaren kommer vi
att spela då och då när fler än 4 råkar
vara hemma.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För ytterligare information kontakta
Lena Sandström,  076-780 58 59,
lena.sandstrom39@gmail.com eller
Christel Eborn, 070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com.  De som är in-
tresserade av en plats i reservlistan kan
anmäla sig till Lena eller Christel.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13.00. Måndagsgruppen
har fr.o.m. i höst en ny kontaktperson,
Inger Måberg, 755 45 03. Höstterminen
startar 1 september.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 13.00. Höstterminen star-
tar 3 september.
Ansvarig: Magnus Waller, 758 55 83,
magnuswall@gmail.com
Gruppen är f.n. fulltecknad, men Mag-
nus Wallner tar gärna emot intressean-
mälningar för plats i reservlistan.

Kurser och cirklar
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Vinprovning II
Vi planerar fortsätta under hösten med vin-
provning i Jarlabanker lokal, Eskaderv. 40,
start kl. 18.45: 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit. Aktiviteten är för
närvarande fullbokad.
Ansvarig: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinprovning III
Höstens vinprovningar är inbokade på tis-
dagar 6/9, 14/10, 11/11 och 9/12. Start kl.
18.45. Provningsgruppen är f.n. komplett.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 92 05 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Kurser och cirklar
För Vinprovning II och
III gäller att de
hålls i Jarlabankes
lokal, Eskadervä-
gen 40. Terminsav-
gifterna är 400:-
att erläggas vid för-
sta träffen.

Om du är intresserad av vinprovningar
kontakta Lars-Ove Pehrsson som admi-
nistrerar en väntelista för båda vinpro-
vargrupperna. Max. deltagare i en grupp
är 15 personer. Om tillräckligt många är
intresserade av att deltaga i vinprovning-
ar finns det möjlighet att starta ytterliga-
re vinprovargrupper.

Forts. från sid. 3 ”Ordförande har ...”

I detta nummer har de fem partierna som
finns representerade i Kommunfullmäk-
tige i Täby annonser med ”vallöften” som
riktar sig till oss äldre. Den 20 maj kom-
mer våra kommunpolitiker att stäl-
las mot väggen i en för samtliga verk-
samma pensionärsföreningar gemensam
utfrågning. Möt upp, gärna med egna frå-
gor, på föreningsgården i Täby C. Se in-
bjudan sid. 36.

I skrivandets stund, påskdagen den 20
april, är det full vår ute. I trädgården är
det +17 grader på skuggsidan och + 22
grader på solsidan. Bladen på rosorna har
slagit ut, gräsmattan är grön och behö-
ver klippas, buskar och träd skiftar i grönt
och snart blommar fruktträden. När ni
läser det här är det andra veckan i maj
och jag undrar, är det aprilväder då?
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Badminton
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).

Hjärt-lungräddning kurs
Ny kurs äger rum den 26 september kl.
14.00 på Eskadervägen 40, Jarlabankes
kanslilokal, och tar ca 2 timmar inkl. kaf-
ferast. Kostnad 200:- inkl. kaffe eller te.
Mer information i nästa nummer av med-
lemsbladet.

Jarlabanke golfare
Golfare! Dags igen! Nu öppnas allt fler
golfbanor varje vecka. Några har redan
haft öppet ett antal veckor och dessutom
visat upp ett fantastiskt fint skick. Tibb-
leseniorernas tävlingsprogram för året är
nu klart. För deltagande Jarlabankare
krävs vänmedlemskap samt medlemskap

i Tibbleseniorernas golfsektion (se dess
hemsida).
Måndag 2/6 Arninge GK, kl. 09.00, green-
fee 300:-
Fredag 11/7 Djursholms GK (Lilla ba-
nan), kl. 09.00, greenfee 200:-
Tisdag 5/8 Vallentuna GK, kl. 09.00,
greeenfee 275:-
Onsdag 3/9 Viksjö GK, kl. 09.00, green-
fee + lunch 450:- (paket).
För uppdateringar gå in på SPF Jarlaban-
kes hemsida och klicka på GOLF i inne-
hållsförteckningen eller ring Per Jödahl,
756 23 25 eller per.jodahl@telia.com

Squaredansarna
Näsby Parks Squaredansklubb finns på
Kvarntorpsgården,Täby.
Besök gärna klubbens hemsida
nasbysquare.se för mer information.
Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.
Kom och pröva på torsdagen den 18 sep-
tember kl. 12-14 på Kvarntorpsgården,
Näsby Allé 72, Täby. Klubben bjuder på
kaffe och våfflor!

Friskvård

Torsdag den 15 maj kl. 10.00 samlas vi
vid Boulebanan i Enhagsparken för
att spela Boule. Alla är välkomna oav-
sett tidigare erfarenhet av spelet.

Vi har tänkt oss att detta ska kunna
vara en sysselsättning varje torsdag
hela sommaren fram t.o.m. den 25
september.

Enhagsparken ligger i det långsträck-

ta grönområdet
mellan Ella
Gård och En-
h a g s v ä g e n .
Boulebanan är
belägen intill lekplatsen i den del av
parken som är närmast Täby C.

För närmare information, ring gärna
Lena Sandström, 076-780 58 59, eller
Käthie Wernerson, 510 503 63.

Lust att spela Boule i sommar?
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Vandringar
I samarbete med
TibbleSeniorerna
har vi möjlighet till:

Långa vand-
ringar (10-12 km)
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
Vandra med eller utan
stavar
I samarbete med TibbleSeniorerna an-
ordnar vi stavgång fredagar udda veck-
or. Vi samlas kl. 10.00 i Näsbyparks cen-
trum utanför apoteket. Promenad ca 1
timme i lugn takt som passar alla.
Höstens vandringar startar den 12 sep-
tember.

För mer information kontakta Monica
Rosengren, monica.rosengren@transit.se
768 32 07 eller Birgitta Danielsson,
bi rg i t ta . l .danie lsson@tel ia .com
758 78 48.

Lugn vårvandring i BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN
Fredagen den 23 maj (I stället för inställd stavgång.)

Start kl. 11.00 vid Roslagsbanans station,
Universitetet (Cirka 400 meter söder om
Bergianska)
Lunch eller kaffe i GAMLA ORANGERIET.
Självkostnad.

Lämplig transport med Roslagsbanan.
OBS gäller ankomsttider vid Univer-
sitetet.
Roslagsbanas Näsbyparksgren 10.51
Viggbyholmsgren 10.59
Vallentunagren 10.48
Eller egen  bil

Foto: Östen Edlund

Motion – mat – å så  prat  ”Alla kan va me”

Vidare information Erik Persson, 756 60 76, erikpers@telia.com
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20
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Gudrun Wijk

KPR – Täbys Kommunala
Pensionärsråd
är en kanal till och från socialnämnden
som ska samla in de äldres synpunkter
och erfarenheter samt sprida information.
SPF Jarlabanke har två ordinarie leda-
möter och en ersättare (se sid 40).

KPR - 2014.02.12
Lagen om
valfrihetssystem
Susanne Rading, enhetschef för äldreom-
sorgen, informerade om att Täby kom-
mun nu infört LOV, Lagen om valfrihets-
system. LOV innebär att man överlåter
valet av utförare av stöd, vård och om-
sorgstjänster till brukaren. Den enskilde
medborgaren kan nu fritt välja mellan
alla godkända leverantörer i Stock-
holms län. Kommunen eller landstinget
har kvar det övergripande ansvaret för
verksamheten.

Fysisk aktivitet
för seniorer
Seniormässan den 17 januari i år var
mycket välbesökt. Elva olika anläggning-
ar i Täby som har fysisk aktivitet för pen-
sionärer visade upp vad de har att erbju-
da och det fanns även möjlighet att få
testa.  Meningen var att visa att det finns
fler ställen än Seniorcenter att träna på
just för seniorer och detta till ett bra pris.

Information från
Socialnämnden:
Uppdrag  från SKL, Sveriges kommu-
ner och landsting.  Regeringen ger sti-
mulansmedel till kommuner och landsting
för insatser mot psykisk ohälsa.

Andelen äldre personer som dricker myck-
et alkohol och riskerar att utveckla ett be-
roende ökar. Detta är ett växande problem.

Våld mot äldre i nära relationer. För att
våld mot äldre människor ska upptäckas
så tidigt som möjligt behöver personer som
arbetar med äldre först och främst få kun-
skaper om hur man känner igen tecken på
våld. ATV, alternativ till våld, är ett behand-

Ställ våra kommun-
politiker mot väggen!

SPF Jarlabanke, SPF Tibble-

seniorerna, SPRF och PRO
arrangerar en offentlig utfrågning

av de partier som är
representerade i Täby
Kommunfullmäktige,

tisdagen den 20 maj kl. 11-14  i
Föreningsgården, Attundafältet 12.
Moderatorer: Journalisterna Leif
Söderström och C H Segerfeldt.

Missa inte tillfället att fyra
månader innan valet ställa våra

politikerna mot väggen med
frågor som berör oss äldre

i Täby kommun.

Alla pensionärer är välkomna!
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lings- och kompetenscenter för våld i nära
relationer. (Telefon 08-768 11 12)
Anhörigstödets nätverk har föreläsning-
ar och samtalsgrupper vilka är utan kost-
nad. Sanna Öhman, anhörigkonsulent, har
telefon  08-55 55 90 00.

Frågor från
pensionärsföreningarna

Finns det program för upptäckt av
benskörhet i Täby?

Svar: Nej det är landstinget som har hu-
vudansvar för detta.
Finns möjlighet för pensionärer att
äta på barnens skolor.

Svar: Nej inte på kommunala skolorna

Hur går det med äldreboendepla-
nen?

Svar: Går planenligt, men något försenat.

Har Täby kommun matavtal med
hemtjänstföretagen?

Svar: Nej. Den enskilda brukaren får
önska hur han/hon vill ha det med ma-
ten. Hemlagad eller färdigmat. Kom-
munen ansvarar för uppföljning och ser
till att företagen gör vad de ska.

Anhöriga utan bil har svårt att besöka
sina närstående på Broby gård på
grund av dåliga kommunikationer.

Svar: Inte kommunens ansvar. Man har
själv valt detta ställe. Anhöriga kan-
ske kan fråga personal på Broby om
de i svåra fall kan hjälpa till med hämt-
ning från bussen. Länsstyrelsen ville
inte att Broby skulle byggas till, men
vårdbolaget  Carema är privat fastig-
hetsägare och bestämmer själv. Rading
ska tala med företaget.

Vårlunch  på
Djursholms Golfkrog
Tisdagen den 3 juni kl. 14.00

I år träffas vi på Djursholms Golfkrog för en härlig
vårlunch. Priset är 120 kr och inkluderar måltidsdryck och kaffe.

Vin kan köpas.

Djursholms Golfkrog, Hagbardsvägen 1, når man enklast med bil. Men det går
också bra att ta SL-buss 601H från Danderyds Sjukhus, avstigning Eddavägen.
Bussen kör i halvtimmestrafik och den som avgår kl. 13.32 tar dig till restau-
rangen i tid.

Anmälan till 756 38 75 (telefonsvarare) eller jarlabanke@telia.com och inbe-
talning till pg 848534-4.senast den 27 maj.

Ansvarig: Christel Eborn, 070-397 25 84, chris.eborn@hotmail.com
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Seniorrådets möte med
FOU Seniorium  25.2.2014
Akuten på
Danderyds sjukhus
Jan Halldin, pensionerad socialläkare och
KPR-representant från Danderyd, har
reagerat på hur gamla, ibland dementa
personer, kan ha det på akuten på Dan-
deryds sjukhus. Lång väntan, han har
exempel på upp till 12 timmar, liggande
på sjukhusbårar som kan orsaka tryck-
sår, risk för uttorkning och smitta från
medpatienter. Fortfarande flera månader
efter hans första kritik för ett halvår se-
dan, är läget i stort sätt oförändrat.

Vårt fria vårdval till olika specialläkare
har lett till att dessa helst tar de lättaste
fallen, ekonomin är styrande och det går
ut över de äldre, säger Jan Halldin.

Aktuella projekt som
Seniorium driver
Fysisk träning gör skillnad
Personer på en biståndsbedömd dagverk-
samhet i Österåkers kommun erbjöds
regelbunden träning under sex månader.
Träningens arbetssätt bidrog till att det
gjorde skillnad att vara på dagverksam-
heten, det kändes mer meningsfullt. Verk-

samheten har nu återgått till gamla ruti-
ner. Projektpengarna är slut.

Musik i demensvården
Forskning har visat att musik ger välbe-
finnande, glädje och ett stöd i omvård-
nad för personer med demens. Persona-
lens sång, vilken inte behöver inte vara
skönsång, har visat sig ha en lugnande
inverkan i samband med situationer som
kan upplevas som integritetskränkande.

Lokala värdighetsgarantier
2011-01-01 trädde två nya bestämmelser i
kraft i socialtjänstlagen. Den ena bestäm-
melsen gäller en nationell värdegrund för
äldreomsorgen, vars syfte är att tydlig-
göra de etiska värden som ska vara grun-
den för arbetet inom äldreomsorgen. Den
andra bestämmelsens syfte är att under-
lätta äldre personers inflytande över ge-
nomförandet av de beslutade insatserna.

FOU Seniorium  startade ett projekt ok-
tober 2012 för att utforma och införa lo-
kala värdighetsgarantier i de fyra delta-
gande kommunerna.  För att komma
fram till ett förslag bildades en Styrgrupp,
fyra Projektarbetsgrupper, fyra Referens-
grupper och därutöver tillkom en Politisk
förankring.  Projektet avslutades vid års-
skiftet 2013-2014.  Dokumentet  över
framtagandet av nedanstående värdig-
hetsgarantier finns att läsa på inte mind-

Seniorium är ett regionalt forsknings-
och utvecklingscenter i nordöstra Stock-
holm med äldre människor i fokus.
Seniorrådet består av representanter från
deltagande kommuners KPR (kommu-
nala pensionärsråd, se ruta sid. 36).
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re än 19 sidor på Senioriums hemsida
(seniorium.se/).

Genom att genomföra lokala
värdighetsgarantier vill Täby
kommun:

Att du ska få vård och omsorg med
god kvalitet
Att du ska ha möjlighet att påverka
och bestämma och vara delaktig i

Äldreomsorg
det stöd som utformas med hänsyn
till dina behov
Att du ska känna trygghet och
meningsfullhet
Att du ska få ett gott bemötande
genom respekt, lyhördhet och
uppmuntran

Om kommunen inte håller vad de lovar i
värdighetsgarantin vill de att du kontak-
tar dem.

Kultur för hörselskadade
S t o c k h o l m s
Stadsteater och
Dramaten har
inte vanliga hör-
slingor för att
överföra ljud till
våra hörappa-

rater. Man använder en teknik som kal-
las IR-system. Detta system använder
infraröd ljusvåg för överföring och mås-
te tas emot med speciella hörapparater,
som tillhandahålles av teaterpersonalen.

På Dramaten finns IR-system på Stora
scenen, Lilla scenen och Målarsalen.
Stora scenen och Lilla scenen är även
utrustad med teleslinga, som ställs in till
den egna hörapparatens T-spole. På
Stadsteatern finns IR-system på Stora
scenen, Klarascenen och Lilla scenen
och har man hörapparat med T-spole
finns halsslingor att låna.

Både Dramaten och Stadsteatern har

också textade föreställningar. Man får
hämta ut en display, som kan läggas i knät
eller sättas på stolsryggen framför. Upp-
gifter om vilka föreställningar som tex-
tas finns på respektive teaters kundtjänst
eller på hemsida dramaten.se/Tillganglig-
het eller kulturhusetstadsteatern.se/Be-
sok-oss/Tillganglighet

Vill man gå på bio har SF en hemsida,
som visar vilka filmer som textas och var
de visas (sf.se/textadefilmer).

Textning i TV finns på Text TV hos res-
pektive sändande kanal: SVT1 sida 199,
SVT2 299, SVT 24/Barnkanalen 793
och Kunskapskanalen har sida 794.  På
890 finns TV4, Sjuan, TV4 Fakta, TV
11, TV4 Film och TV4 Sport. Sid 199
har också TV3, Kanal 5 och Kanal 9.
Någon gång under 2014 kommer alla TV-
kanaler att ha samma Text TV-sidor: 199.

Uppgifterna är delvis  hämtade ur HRFs
tidning Distriktsnytt.

Text: Bertil Wijk
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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./mån.tr., festarr. Christel Eborn 070-397 25 84 chris.eborn@hotmail.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
Ordf. programkom. Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com
Torsdagsträffar Lena Sandström 076-780 58 59 lena.sandstrom39@gmail.com
Väntjänst, sekr. prog.kom. Anita Holmberg 29 96 76 elseanitaholmberg@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 756 13 83
Gun Olgård 756 85 42

Suppleant Björn Eklöf 756 25 07

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Ordinarie Gudrun Wijk 732 74 32 gudrun.wijk@telia.com
Ersättare Ulla Héjjas 758 77 25 ulla.uhs@gmail.com

VALBEREDNING
Sammankallande Stella Gillberg 511 714 75 stellagunnar@gmail.com

Anita Tiger 540 251 21 anitig@hotmail.com
Marianne Hammarén
  Erlandsson 732  74 76 janahe2@gmail.com

REDAKTION
Ansvarig utgivare Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Redaktör Bodil Svensson 510 116 36 bodil_c_svensson@telia.com
Layout Gunilla Kinnman 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
Utskick, brevduvor,
   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
Månadsträffar Carola  Plannthin 756 54 00 carolaplannthin@hotmail.com
Torsdagsträffar, bitr. Maud Gustavsson 756 55 73
Resor/utflykter Monica Rosengren 768 32 07 monica.rosengren@transit.se
Resor/utflykter, bitr. Margareta Torstensson768 11 32 margareta.to@telia.com
Festarrangemang, bitr. Ingegerd Isacsson 758 93 66 ingegerd.isacsson@gmail.com
Festarrangemang, bitr. Britt Ahlstedt 758 71 27 ahlstbritt@gmail.com

SE VÅR HEMSIDA spfjarlabanke.se
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Kristdemokraterna 
i Täby
Vi vill att Täby ska ha:
• Sveriges bästa och tryggaste äldre- 

omsorg

 
 

 
 

Det ska va gott att va äldre i Täby!
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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


