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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

En av de stora händelserna i våras inom
SPF var SPFs kongress 2014.  De fles-
ta av er har säkert läst specialbilagan till
Veteranen nr 5 om vad som avhandlades
där. Bra att så snabbt få ett samman-
drag av de viktigaste besluten och en pre-
sentation av den nya förbundsstyrelsen.

Påverkar kongressens
beslut vår förening?
Namnet ”SPF-seniorer i tiden” blev änd-
rat till enbart ”SPF Seniorerna”. Efter-
som vi i Jarlabanke tidigare har uteslutit
”seniorer i tiden” i vårt namn finns det
väl ingen anledning att nu ta med ”Se-
niorerna” och då blir det som förut, SPF
Jarlabanke, men vi bör tala om att vi finns
i Täby. På vår hemsida heter vi SPF Jar-
labanke i Täby, däremot finns inte Täby
med i vår logotyp. Vi får invänta förbunds-
styrelsens nya logotyp och se om vi kan
få något tips där.
Central uppbörd innebär att de förening-
ar som vill kan överlåta till förbundet att
samla in medlemsavgiften.  Enligt Stock-
holm distriktets sekreterare Birthe Hol-
min har distriktet beslutat att införa Cen-
tral uppbörd men jag utgår från att vi
enskilda föreningar får bestämma själva.
Styrelseuppdrag i förening eller distrikt
bör vara i högst 8 år. Idag har ingen i
SPF Jarlabankes styrelse suttit så länge
och när det är så dags får vi ta hänsyn till
vilken uppgift i styrelsen man har och om

man själv vill fortsätta. Villiga funktionä-
rer växer inte på träd precis.

En omfattande förnyelse av förbundsled-
ningen har ägt rum.  Förutom ny ordfö-
rande samt 1:e vice och 2:e vice ordfö-
rande är 9 av 13 ledamöter nyvalda. En
ny grupp ska nu förhoppningsvis med
kraft utveckla och fortsätta det arbete
som den gamla styrelsen påbörjat. Vikti-
ga frågor som åldersdiskriminering, pen-
sioner, lika skatt och förbättring för sjuka
och äldre kommer nu att drivas av nya
förmågor med nya infallsvinklar.

Vad är på gång i höst?
En av höstens viktigaste händelser blir
söndagen den 14 september då det är
dags för oss att gå till valurnorna. Detta
medlemsblad handlar till stor del om var
partierna i Täbys kommunfullmäktige står
i frågor som rör oss äldre. Läs om politi-
kerutfrågningen den 20 maj och vad de
enskilda partierna svarar på frågor ställ-
da av SPF Jarlabanke på sid. 6-12.
SPF Jarlabanke har som vanligt ett inne-
hållsrikt och varierat program och jag
hoppas att ni ska finna mycket som lockar
er. Ny långresa till Island är på gång till
våren. Läs om den på sid. 25 och anmäl er
snarast möjligt om ni är intresserade så
Monica och Margareta kan planera vida-
re. Lugn vandring med lunch fortsätter till
hösten med Hälsans Stig i Gribbylund.
Ha en bra aktiv höst!! !
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Om dikter och gemenskap
Det började med en inspelning på min telefonsvarare. Namn
och telefonnummer lämnade. Kunde jag ringa upp, kanske?
Jag ringde och hamnade hos Lennart Benckert, pensionerad
advokat och medlem i Jarlabanke. Han hade en idé om hur
kanske dikter kunde få folk att ta kontakt med varandra.
Kunde vi inte träffas så han fick berätta vidare?

Text och foto: Bodil Svensson

Lennart Benckert bor i en trevlig och om-
bonad seniorlägenhet i Ångaren, Näsbypark.
När jag kommer dit har han just kommit
tillbaka från en snabbutflykt till Näsbyparks
centrum med inhandlat kaffebröd.

Lennart skriver dikter – eller verser, som
han själv vill kalla dem. Det började med
julklappsverser. Påhejad fortsatte han se-
dan att skriva. Med rap-känsla i diktryt-
men skriver han om tidsaktuella händelser
och olika upplevelser. Det finns så myck-
et som triggar igång skrivandet, menar han.

Själen vaknar
av gamla lekta saker
som av gamla dofter och smaker

Vi saknar
barndomens plötsliga lycka
När något slog in, som vi kanske glömt
att vi faktiskt drömt

eller kanske ett urtidsminne av att flyga,
fast vi faktiskt aldrig flugit

Leken kan ha varit så intensiv, att det
smärtar mig som vuxen
att se den där saken som jag aldrig fick
eller som gick sönder
Så – varför samlar jag på leksaker – och
varför tittar du så gärna

Lennarts tanke när han kontaktade mig var
att testa en idé om att lägga olika dikter i
brevlådan hos andra seniorboende med en
uppmaning om att om man inte tyckte om

dikten, så kunde man kontakta grannen
och se om där hade landat en dikt som
man tyckte bättre om. Då kunde man byta.
Så skulle grannarna börja prata med var-
andra, hoppades Lennart.

Nu hade han övergett den idén. Men kvar
finns bekymret över människors ensam-
het och över att det inte finns någon plats
att träffas på nära Ångarens seniorboen-
de. Tidigare fanns Ångarens restaurang dit
man kunde slinka iväg och ta sig en kaffe
och få en rejäl pratstund med andra boende.
Då fanns gemenskap. Då underlättades kon-
takttagandet med andra. Men så stängdes
restaurangen och folk blev sittandes i sina
lägenheter, många helt ensamma.

Lennart underströk att det inte gick någon
nöd på honom, han är rörlig, han har barn
som hälsar på och bjuder med honom ut.
– Men det finns många andra som inte har
det så, säger han.

*********************
Saknaden efter Ångarens restaurang – eller
snarare längtan efter en rejäl mötesplats med
fika, umgänge och engagemang – har jag
hört upprepade gånger sedan restaurangen
stängdes. Av gemenskap mår man bra. Av
ofrivillig ensamhet mår man dåligt. Det är
ett axiom. Men vad gör Täby kommun?
Seniorboendena Lyktan och Kullagränd har
trevliga lokaler för gemenskap. I Näsbypark
väntar man…

!
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Pfalz, Alsace,
Bourgogne,
 Chablis och
Champagne
varvat med

kulturella besök
under kunnig ledning.

10 dagar.

Pris  från 15.370:-

Res

Vinprovning

17 september 2015

och njut av livet

Pubafton med Jazz
För er med intresse för jazzmusik ordnar
vi återigen en pubafton med möjligheten
att lyssna på lite jazzskivor av äldre år-
gång under ledning av vår medlem Arne

Forssén. Några oli-
ka ölsorter och hu-
sets vin finns att
köpa till självkost-
nadspris. Vi träffas

i Jarlabankes lokaler, Eskadervägen 40,
tisdagen den 28 oktober och håller på
mellan 19-21.
Hör gärna av er till Arne Forssén, 070-
610 45 51, arne.forssen@plangruppen.se
eller kom helt enkelt dit!

Modevisning på Ångaren

Vibeke
Foltman
(t.h.) assiste-
rar Anita.

Hösten är snart här så pas-
sa på att förnya garderoben
när Vibeke Foltman från
Sveriges Seniorshop kom-
mer till Ångaren fredagen
den 3 oktober kl. 14 med
höstens nyheter. Jarla-
bankemannekängerna Stel-
la, Maud, Anita, Birgitta och

Gunnar kommer på sitt
proffsiga sätt att visa upp ett
urval av kläderna. Efter vis-
ningen kan den som vill in-

handla plagg ur Vibekes rika sortiment.
Det går bra med kreditkort. Vi serverar
mousserande vin och läckra snittar till en
kostnad av 75:- som betalas på plats.
Anmälan senast fredagen den 26 sep-
tember till SPF Jarlabanke 756 38 75
(telefonsvarare), jarlabanke@telia.com
eller till Birgitta Danielsson, 758 78 48,
birgitta.l.danielsson@telia.com
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Text och foto: Bodil Svensson

Hyror och kommunal hemtjänst
ämnen vid politikerutfrågning
Inte oväntat var det boendefrågor samt vård och omsorg som var de ämnen
som Täby kommuns seniorer uppehöll sig vid när kommunens pensionärs-
organisationer (SPF Jarlabanke, SPF Tibbleseniorerna, PRO och SPRF) i
slutet av maj hade inbjudit till en offentlig utfrågning av de partier som är
representerade i Täby kommunfullmäktige.

I publiken var man bland annat kritisk
mot de höga hyrorna i befintliga pri-
vatägda hyreslägenheter (seniorboen-
de) och mot att många lägenheter står
tomma i väntan på renovering samt att
Täby kommun för ett antal år sedan
gjorde sig av med de egna hyresrät-
terna. Vidare riktades kritik mot att den
kommunala hemtjänsten var avvecklad
och en man i publiken ställde sig myck-
et frågande till den långa väntetid (tre

veckor) som gick innan vederbörande
fick kontakt med handläggare.

Moderator CH Segerfeldt lät inlednings-
vis de sex kommunpolitikerna ge sin upp-
fattning om vad som fungerar bra/inte bra
i kommunen, samt avslutningsvis presen-
tera det man ansåg vara viktigt för fram-
tiden.

Åke Askenstam
(MP): Det är dåligt
med valfrihet för de
äldre, kommunen
saknas som alterna-
tiv till äldreomsorg.
Fler korttidsboende

behövs - anhörigvården ökar. 2010 var
Täby sämst på att bygga för äldre. Vik-
tigt: Hälsa och välbefinnande, miljön och
framkomligheten.
!!!!! Biståndsbedömning och kvalitets-

kontroll viktiga politiska frågor.
Kommunala hemtjänsten åter!

!
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Rut Cassel-
brant (KD):
Täby saknar
äldreboende,
men enligt bo-
endeutredning-
en finns en plan
som inkluderar

Enhagsvägen och Kemistvägen. I Ros-
lags Näsby byggs trygghetsbostäder, Vik-
tigt: Översyn av äldres medicinering. För
ett friskare Täby är Seniorcenter en vik-
tig del.
!Vårdkedjan! Friskvård!

Annica Nord-
gren (C): Viktigt
att känna sig trygg.
En del äldre vill
flytta och vill kom-
ma till gemenskap
och aktiviteter, så
f.n. är det kö till en

del aktiviteter på Seniorcenter. Vi måste
bli bättre när det gäller besked till anhöri-
ga och på samarbete mellan olika institu-
tioner. Vi vill att hemsjukvård ska bli verk-
lighet.
!"Sammanhängande vårdkedja. Mo-

bila vårdteam. Fler Seniorcenter.
Trygghetsboende.

Thomas Nilson-
ne (M): Täby
satsar på service
2 tim/månad till
personer över 80
år. Anhörigkonsu-
lent har etablerats.

Täby har satsat på Seniorcenter, MAS
är nu en heltidstjänst, demenssjuksköter-
ska finns och en dietist jobbar med alla
äldreboenden.
! En sund ekonomi är viktigt. Tillsyns-

enheten ska utvecklas. Fler hyresrät-
ter som inte säljs ut.

Jan Olof Hedbom (S):
Boendefrågan är viktig.
Finns valmöjligheterna?
Nej! Måste finnas olika
typer av boenden. Jag
har slagits av den bris-
tande planeringen inom
äldreboendeområdet.

Hyresrätter ska finnas och 50% av äld-
reboendet ska vara i kommunal regi. Det
måste ske en kraftsamling kring vården.
!  Planera för alternativa boenden.

Återinför kommunal hemtjänst.

Eva Strand (FP): Vi
ska bibehålla kommu-
nal verksamhet.
Kommunalt boende i
Roslags Näsby beslu-
tat, ett boende enbart
för Täbybor. Plane-

rad upprustning av Ångaren och Allégår-
den ska ske – kommunens fastigheter får
inte förfalla. Filial till Seniorcenter bör fin-
nas på Ångaren.
! Ro iland de byggnationer vi satsat

på. Seniorcenterfilialer. Bygg res-
taurang på Ångaren.

!
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Rehabilitering: Rehabilitering för äldre ökar livskvalitén och kan göra det
möjligt att bo kvar längre i hemmet. Korttidsvård är en viktig del i vård-
kedjan för äldre och det innebär rehabilitering. Denna är tyvärr betydligt

sämre idag än den var på Landstingets tid. Tänker ditt parti ändra på detta?

Varsågod VÄLJ! – Täby kommunpolitiker utfrågas

(KD): Rehabilitering är viktigt för alla i vårdkedjan, men alldeles speciellt för de äldre. Vi
inom (KD) anser det vara självklart med en tydlig rehabiliteringsplan då en äldre person

lämnar sjukhus eller vårdcentral efter behandling, oavsett personens bostadsform . Vi inom
(KD) har länge arbetat för att alla äldre ska få möjlighet att behålla livskvalitet och självbe-
stämmande livet ut. Tidigare fanns för de äldre i Täby möjlighet till korttidsvistelse och
rehabilitering utomlands. Detta vill vi se återkomma. Satsningen på styrketräning för äldre i
Friska Täbys regi är betydelsefullt för att möjliggöra att en äldre person kan bo kvar i hemmet
så länge som möjligt, men det måste finnas fler korttidsplatser, som avlastning för anhöriga
och som en del i rehabiliteringen. Dessutom fler arbetsterapeuter och sjukgymnaster anställ-
da både inom kommunen och på de särskilda boendena i privat regi.

(MP): Korttidsvård verkar i praktiken användas antingen i avvaktan på att en plats i
särskilt boende ska bli ledig eller för att avlösa anhöriga. Det saknas ett uttalat rehabi-

literingssyfte med insatsen, kanske för att rehabilitering i hemmet är landstingets ansvar.
Äldres rehabilitering faller lätt mellan stolarna på grund av att både kommunen och landsting-
et anser att det är den andre huvudmannens ansvar. Vi har uppfattat att det inte är så stor
efterfrågan på korttidsplatser i Täby, vilket i och för sig skulle kunna bero på en upplevelse av
bristande innehåll och torftig miljö. Miljöpartiet är öppet för förslag gällande hur insatsen kan
utvecklas i Täby.

(C): Vi arbetar för att det ska bli bättre samarbete med den slutna sjukhusvården i
vårdplaneringar och rehabilitering. Vi vill ha fler korttidsplatser. Det behövs också bra

samarbete med primärvården. Tyvärr kunde vi inte få överta hemsjukvården (alla kommuner
ville inte gå med) som vi tror hade varit positivt.

(FP): Vi vill att det ska finnas träningsmöjligheter på alla korttidsboenden och på de
flesta ställen fungerar detta bra. Vi har en tillsynsenhet som kan påtala när det finns

brister och vi har ganska klart för oss hur det fungerar på olika boenden . Vi driver frågan om
rehabilitering och vill tillsätta en MAR (medicinskt ansvarig sjukgymnast) i kommunens regi.

Inför valet den 14 september har vi i SPF Jarlabanke ställt fyra för seniorer i Täby
väsentliga frågor till de politiska partier som finns representerade i Täby kommun-
fullmäktige. Här följer frågorna och partiernas svar:

(M): Äldreomsorg tillhör kärnan i välfärden och är en kommunal förstahandsuppgift.
Under de närmaste åren kommer kraven att öka eftersom betydligt fler äldre personer

kommer att vara i behov av vård och omsorg. Även om utvecklingen kommer att innebära ett
betydande tryck på den kommunala ekonomin så handlar frågan ytterst om att värna männis-
kors livskvalité. Vård och omsorg ska vara inriktad på att hålla våra äldre friska. Vård och



9

omsorg ska erbjudas i rätt tid och vara väl samordnad. Landstinget och kommunen bär ett
delat ansvar för att äldre ges en god hälso- och sjukvård. Med ett delat ansvar följer risk. Ett
oklart ansvar kan i första hand drabba den enskilde.Vi moderater har sedan 2010 särskilt
prioriterat samordningen mellan kommunen och landstinget, som bl.a. resulterat i att Täby,
som en av ytterst få kommuner, har en person anställd på heltid för att arbeta med samordning
av insatser från kommunfinansierade och landstingsfinansierade verksamheter, som t.ex. hem-
tjänst, husläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Ett av uppdragen är att arbeta för
en trygg vårdkedja vid utskrivning från sjukhus till det egna hemmet. Vi moderater vill även
fortsättningsvis prioritera samordningen mellan kommunen och landstinget.

(S) har valt att ge gemensamt svar för fråga 1 och 4 samt 2 och 3: Vi socialdemokrater
vill åstadkomma en förändring inom hela verksamhetsområdet för de äldre. Istället för

den låt gå politik som råder med stora brister på platser, inte bara av korttidsplatser utan av all
typ av boenden för äldre, vill vi åstadkomma en genomlysning av möjligheten att bygga och
driva fler boenden i kommunal regi för äldre. I brist på platser köper kommunen idag platser
utanför kommunen till dryga kostnader vilket också medför nackdel för den anhöriga vid
besök. Inför kommande byggnation i kommunen har vi socialdemokrater krävt att 30% ska
vara hyresrätter till en låg hyra, bl.a. till seniorboende.

Måltider för äldre: Måltiden är en totalupplevelse och består inte bara av
mat. Trevliga restauranger på kommunens seniorboenden som serverar
god husmanskost till rimlig kostnad, skulle fylla en viktig funktion som

mötesplats och träffpunkt för att bryta isolering. Hur kan ditt parti påverka?

(KD): Måltiden är en viktig del i vardagen och i den sociala gemenskapen. Det finns väl
inget tråkigare än att gång efter gång få äta i ensamhet. Kristdemokraterna vill därför att

det byggs trygghetsbostäder i Täby med restaurang i huset eller i närheten med möjlighet till
gemensamma måltider. Men Kristdemokraterna vill också att det byggs ett gemensamt kök för
att både laga mat tillsammans och att äta tillsammans lite i ”Kollektivhusanda”. En möjlighet
vore också att de boende i ett trygghetsboende/seniorboende skulle kunna få ”abonnera” på
måltider från ett närliggande särskilt boende och äta tillsammans i en gemensam matsal. Vi
Kristdemokrater anser också att det på våra Seniorcentra ska finnas erbjudanden om att
kunna äta lunch/middag tillsammans.

(MP): Miljöpartiet instämmer helt i att äldres måltider måste ses i ett vidare perspektiv
än bara som näring. För dem som vill och orkar måste finnas möjlighet till gemensam-

ma måltider på boenden, i en trevlig miljö och med gott stöd av personal. På grund av att
många boende är i dålig kondition är det inte alltid så stor efterfrågan på gemensamma måltider
i särskilda boenden. Under mandatperioden valde majoriteten att lägga ned restaurangen på
Ångaren, som det beskrevs på grund av dålig lönsamhet i förening med ett alldeles för lågt
besöksantal för att det skulle framstå som motiverat att ”rädda” verksamheten sett till kostna-
derna. I lokalen finns dock fortfarande möjlighet till gemensamma måltider och maten ska hålla
god kvalitet. Miljöpartiet skulle gärna se en fungerande restaurangverksamhet, med både
husmanskost och vegetariska alternativ.

Forts. sid. 10
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Fortsättning: Måltider för äldre
(C): Centerpartiet håller helt med om detta. Ett led i detta är närproducerad och ekolo-
gisk mat.

(FP): Vi vill att Ångarens restaurang åter ska öppnas.  Vi har även tillsatt en dietist för
att förbättra de äldres kosthållning.

(M): Vi moderater vill särskilt fokusera på äldreomsorgens kvalitet. Det kommer att
finnas platser på boenden för äldre och det kommer att finnas utförare av hemtjänst

men det är inte tillräckligt. Vi vill också att den äldreomsorg som bedrivs i kommunen ska hålla
högre kvalitet. Vi moderater vill därför införa en kvalitetspeng för äldreboenden. Den nya
kvalitetspengen ska motverka fallskador och liggsår samt premiera god kost, ett gott bemö-
tande och en god trivsel på såväl privat som kommunalt drivna boenden. (M) vill uppmuntra
restauratörer att etablera verksamheter i anslutning till såväl kommunalt som privat drivna
äldreboenden. (M) har varit drivande i att Täby kommun har en heltidsanställd dietist, med
uppgift att stötta samtliga vård- och omsorgsboenden och hemtjänstföretag som driver verk-
samhet i kommunen. (M) vill även fortsättningsvis ge kosten i äldreomsorgen hög prioritet.

(S) har valt att ge gemensamt svar för fråga 1 och 4 samt 2 och 3: Behovet av social
samvaro och kulturupplevelser tar inte slut bara för att man blir äldre. Idag finns endast

ett seniorcentrum i kommunen. Vi vill åstadkomma ett seniorcentrum i varje kommundel.
Restauranger i samband med seniorboende eller trygghetsboende som en knytpunkt för alla
i närheten där olika aktiviteter ska kunna erbjudas. Den moderata dominansen inom kommu-
nen måste brytas. Det är ingen framkomlig väg att förlita sig på att marknaden ska lösa
omsorgsfrågorna för de äldre. Vi vet att det idag råder stor brist på omsorgsboenden – om
detta ska fyllas med privata vårdgivare, hur ser det då ut den dag de lägger ner sin verksam-
het. Vi socialdemokrater vill att minst 50% av behovet ska vara i kommunal regi för att långsik-
tigt motverka en förnyad brist.

Kultur för äldre: Forskning visar att kultur är hälsofrämjande och en
förebyggande faktor för sjukdom. Fler Seniorcenter i Täby skulle erbjuda en
mer meningsfull tillvaro för fler pensionärer än vad som är fallet idag.

Vad har ditt parti för planer om fler Seniorcenter?

(KD): Olika form av kulturella inslag i vardagen är viktigt för alla och för vårt välbefin-
nande, oavsett ålder. Därför arbetade vi Kristdemokrater länge för att det skulle finnas
ett kvalitetskriterium om ”gott innehåll i vardagen” , dvs ett erbjudanden till boende om

olika aktiviteter utifrån tycke och smak, med i upphandlingskriterierna vid upphandling av
utförare på våra upphandlade särskilda boenden. Detta kriterium är nu ett faktum sedan några
år tillbaka. Vi Kristdemokrater har också länge kämpat för att få fler Seniorcentra i kommunen.
Bl.a. fanns en lämplig lokal i Näsby Park för något år sedan, men tyvärr fick vi inte gehör för
förslaget. Social gemenskap är så viktigt för hälsan. Därför vill vi se fler Seniorcentra i Täby,
där man som senior kan mötas under dagtid, ha gemenskap, knyta nya kontakter, delta i olika
aktiviteter men också äta tillsammans. Självklart ska det finnas anställd personal på centren,
men naturligtvis välkomnas även alla ideella insatser.
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(FP): Vi vill öppna ytterligare en filial till det Seniorcenter som redan finns. Vi ser gärna att
den hamnar i bottenplanet på Ångarens byggnad. Fler Seniorcentra kan skapas i samar-

bete med andra verksamheter, t ex inom både idrott och kultur.

Seniorbostäder Hur planerar ditt parti för att öka tillgången till
seniorbostäder och trygghetsbostäder med hyresrätt och med en
avgiftsnivå som gör att även ”fattigpensionärer” 1) kan bo där?

1)  Täby kommun har idag ca 800 pensionärer över 65 år som har en disponibel  inkomst (pension, de
bidrag man fått och efter skatt) under EU:s gräns för att räknas som fattig, d.v.s. 10.800:-/månad!

(KD): Kristdemokraterna anser det som självklart att det ska byggas attraktiva hyres-
rätter i olika storlekar för våra äldre, med möjlighet till gemenskap och gemensamma

aktiviteter. Tyvärr är det dyrt att bygga och hyrorna blir ofta mycket höga. Därför vill vi
Kristdemokrater att reglerna för bostadsbidrag ses över. Idag kan man bara få bostadstillägg
från Pensionsmyndigheten för en hyra upp till 5.000 kr trots att många bostäder har en
betydligt högre hyresnivå än så. Kristdemokraterna anser att detta måste ändras så att alla
pensionärer, oavsett inkomst, kan få möjlighet att bo i en seniorbostad/trygghetsbostad.
Dessutom vill vi att man på alla sätt planerar för samutnyttjande av gemensamhetslokalerna
för att på så sätt få ner kostnaden för dessa och därmed också lägre hyror för de boende.

(MP): Erfarenheterna från befintliga Seniorcentrum är mycket positiva. Uppenbarli-
gen finns ett intresse från de äldre att besöka Seniorcenter. Miljöpartiet vill därför
verka för att ytterligare ett Seniorcentrum öppnas i kommunen.

(M): Vi moderater vill särskilt fokusera på äldreomsorgens kvalitet. Vi moderater vill
därför införa en kvalitetspeng för äldreboenden. Den nya kvalitetspengen ska bl.a.

främja en god trivsel på såväl privat som kommunalt drivna boenden. Vi är övertygade om att
den nya kvalitetspengen kommer att premiera ett större inslag av kulturarrangemang på äld-
reboenden i kommunen. (M) har varit drivande i etableringen av det nuvarande Seniorcenter.
Seniorcenter är ett frivilligt åtagande från kommunens sida och det är därför mycket viktig att
det råder god ordning och reda i den kommunala ekonomin. (M) vill etablera ytterligare ett
Seniorcenter i kommunen.

(C): Vi i Alliansen har beslutat att det ska byggas fler seniorcenter. På Ångaren finns
redan viss verksamhet. Centerpartiet vill att detta ska utökas och att kök och restaurang

åter ska finnas efter restaureringen av Ångaren.

(S) se svar under fråga 2.

(MP): Miljöpartiet i Täby har aktivt drivit frågan om fler särskilda boenden inom
kommunen och medverkat till att kommunen nu har en mer ansvarsfull planering

gällande detta. När det gäller ”vanliga” bostäder med mer eller mindre anpassning till äldres
behov, finns ett antal hinder i vägen. Det finns knappast något intresse för att bygga hyres-

Forts. sid. 12
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Fortsättning: Seniorbostäder
rätter, på grund av bristande lönsamhet. De hyresrätter som byggs på andra håll blir för dyra
för dem med låg inkomst. På nationell nivå borde man därför fundera över subventioner.
Trygghetsboenden med bostadsrätt är inte heller något bra alternativ för pensionärer utan
förmögenhet, eftersom det är svårt att få kredit som pensionär. Därför var det olyckligt att
kommunen valde att sälja ut sitt bestånd av hyresrätter som fanns till en privat hyresvärd,
som sedan omvandlat merparten till bostadsrätter. Miljöpartiet driver linjen att fler hyresrätter
behövs och planeras för vid nybyggen, samt att kommunen ska ha ett bostadsbolag med ett
bestånd av hyresrätter som täcker behovet i kommunen.

(FP): Det har under denna mandatperiod tagits en Boendeplan som beskriver behovet
framöver. Vi bevakar att de planer som finns också följs. När byggprocesserna med

detaljplaner osv. fortskrider, tar det ofta lång tid tills spaden faktiskt kan sättas i jorden och att
ett boende är färdigställt och redo för inflyttning. Vi driver frågan om att trygghetsbostäder
ska upplåtas med hyresrätt, bl a för att de ska behållas för sitt ändamål.  Bidragsfrågan, som är
viktig, regleras i särskild ordning. Vi vill också att det ska finnas fler kommunala äldreboenden.

(C): Centerpartiet har krävt seniorbostäder i kommunal regi med hyresrätt i Roslags
Näsby som också beslutats att byggas. I all nyproduktion av bostäder bli boendekost-

naderna höga. Det ska inte hindra personer med låg inkomst att bo där utan måste kunna
lösas med bostadsbidrag.

(M): I kommunen finns god tillgång på bostäder för äldre i olika former. I dagsläget
står förhållandevis många seniorbostäder tomma. Vi moderater har under lång tid

prioriterat särskilt byggande av trygghetsboenden. Ett särskilt program för byggande av
trygghetsboenden har starkt drivit på utvecklingen.  I Västra Roslags Näsby planeras ett nytt
trygghetsboende, med hyresrätter som upplåtelseform.Vi moderater i Täby anser att det kan
finnas skäl att se över reglerna om bostadstillägg för att garantera att även pensionärer med
låg disponibel inkomst kan leva ett värdigt äldreliv.

(S): se svar under fråga 1.
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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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102 år senare äntrade
ånyo Jarlabankes ätt-
lingar Viking Plym för en
utfärd på Värtans vat-
ten. Efter morgonens
åska och regn samlades
tio förhoppningsfulla
Jarlabankare  i Viggby-
holms båtklubb. Vi togs
emot av två av Plyms

Text: Gunilla Kinnman, Foto: Gunilla Kinnman
och Kerstin Persson

På utflykt med Viking Plym

Skeppet byggdes
till Stockholmsolym-
piaden 1912 av båt-
konstruktören Au-
gust Plym. 1981 do-
nerades hon till
Täby kommun och
fick sitt nya namn
Viking Plym.

skeppare, Järnruste (Göran Karlsson) och Stränggnide (Lars
Gustafsson).

Då agendan, pga vädret, ändrats något, började vi da-
gen med lunch bestående av kycklingspett, sallader
samt smör och bröd. Till detta serverades nutidens
mjöd (öl). Måltiden avslutades med kaffe och kaka.
(Undrar om man drack kaffe och åt kakor på Vikinga-
tiden? Författarens anmärkning.)

Efter lunch äntrade ”Jarlabankevikingarna” skeppet
(mer eller mindre vigt).Jana Hammarén,

Birgitta Danielsson och
Kerstin Persson låter sig
väl smaka.

Leif Larsson ålar sig
förbi drakhuvudet.

För att ta oss ut ur ham-
nen måste dock motorn
användas. Väl ute på
öppet vatten hissades
”rån” upp i masten och
”råseglet” släpptes ner.
Järnruste stod för order-
givningen, vilka ”skot”,
”skothorn” eller ”bras-
sar” som skulle tas hem
och sträckas. !

Birgitta Danielsson, Leif
Larsson, Per Nisses och
Bertil Sten lösgör seglet.
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Trots lite vind, porlade det härligt utmed Plyms
sidor, vinden fläktade skönt och samtalen på
”tofterna” (bänkarna) rörde Plyms historia och
naturen som passerades.

Hur var det nu man skulle göra?
Björn Ahlstedt och Per Nisses.

Birgitta Danielsson, Britt Ahl-
stedt, Jana Hammarén och
Björn Ahlstedt beundrar havet.

Viking Plym styrde in i Värtan utmed Hägernäs
Strand, flygbryggan och nya bryggan. Då viken
grundar upp här vände vi och styrde kosan mot
hemmahamnen.

Seglet bärgades med ”gårdingar” och ”gigtåg”
för att sedan inne i hamn beslås med ”beslags-
sejsingar” samt ”brassa fyrkant”, vilket innebär
att skeppets bom ska ligga långsides längs skep-
pet i hamn. Detta fixades av de båda skepparna.

Ett stort tack till Täby Vikinga Skeppslags Järn-
ruste och Stränggnide för deras omsorg om oss
Jarlabankare.

Christer Eklöf, Lars Gustafsson, Per
Nisses och Bertil Sten i djup diskussion.

!
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www.fptaby.se  
0766-439394

Vi vill mer

Äldre är årsrika
Åtgärder för att klara framtida behov 
av äldreboenden där kommunen är 
en viktigt aktör. Ångaren renoveras 
och blir kvar i kommunal regi med 
ny restaurang. Fler mötesplatser för 
äldre. Aktiva hälsobefrämjande åt-
gärder.

Förskola
Fler kommunala förskolor ger större 
mångfald och ökad valfrihet. Famil-
jedaghemmen måste värnas. Inga 
nedläggningar av öppna försko-
lor. Inga köer till förskola i Täby. 
Fortsatt utveckling av tillsyn och 
granskning av Täbys förskolor.

Fler hyresrätter
Fler bostäder som passar ungdomar 
och äldre. Kommunen (TFAB) ska 
äga hyresrätter som då inte kan om-
vandlas. Minst 1000 nya hyresrätter 
och 400 studentbostäder. Täby växer 
i centrala lägen som Västra Roslags 
Näsby, Galoppfältet och Arninge. 
Varsam utbyggnad runt Näsby Slott 
och i Gripsvall. 

Natur och miljö
Allt större insatser för klimat och 
miljö. Miljövänlig uppvärmning 
ersätter fossila bränslen. Minskade 

pendling. Avfalls-, sop- och återvin-
ningshantering prioriteras. Krafttag 

Naturvård, skydd av grönområden 

alltid grönt.

Täby är mycket mer 
än ett köpcentrum

Mats Hasselgen     
Eva Wittbom
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Tisdag 7 oktober
med John
Pohlman
- en äkta Benny Good-
man-kvartett (klarinett,
vibrafon, piano, trum-

mor) - spelar Gladjazz med de välkän-
da melodierna från Glenn Millers, Louis
Armstrongs och Benny Goodmans re-
pertoar. 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, legendarisk
radio- och TV-underhållare
Carl-Uno Sjöblom började på radiounder-
hållningen 1959 och var med i ett spex-
gäng som kom att betyda mycket för
svensk underhållning.

Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare
i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby C kl.
13.00. Kaffe och enkel smörgås. Under-
hållning.  Aktuell information från föreningen.
Vin- och blomlotteri.  Kostnad 60:-/person.
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

!

Hans första succéprogram var ”Svensk-
lördag” tillsammans med Pekka Langer.
Ett underhållningsprogram med artister
och musikunderhållning. Senare blev det
premiär för en idé som Carl-Uno Sjöblom
hade och det var Telefonväktarna i sam-
arbete med Moltas Eriksson och Pekka
Langer. Man fick för första gången ringa
in till programmet och prata direkt i radio.
Carl-Uno Sjöblom har underhållit oss i
många år i samarbete med de flesta av
de artister vi känner till. Visst minns vi
t.ex. Mosebacke Monarki med Hasse
Alfredson, Moltas Eriksson och Hatte
Furuhagen.
Varje julafton i många år sände Carl-Uno
Sjöblom sitt eget radioprogram direkt
från Vaxholm med underhållnig och en
hälsning till alla sina lyssnare.

Tisdag 2 december
Sjömansprästens baksida

F.d. sjömansprästen
och klarinettisten
Nils Göran Wetter-
berg berättar om sin
tjänst bakom järnri-
dån på 70- och 80-

talet. Vi får höra om spännande upple-
velser i det dagliga arbetet och hur det är
att som präst vara bevakad av säkerhets-
polisen. Han kommer också att berätta om
sina kontakter med den ryska maffian.
Vi har samtidigt besök av pianisten, drag-
spelaren och sångaren Jörgen Toresson
och tillsammans med Göran Wetterberg
med sin klarinett kommer de att spela
jazztoner som svänger till ordentligt.

Jarlabankes träffar och ett flertal av före-
ningens kurser och cirklar sker i samarbete

med Studieförbundet Vuxenskolan.
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Träffar

!

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

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 utbild-
ning på Dramatens elevskola för att se-
dan ingå i Dramatens skådespelarstab

11/11 14.00 Broby gård Conny Öster-
lund, sång och dragspel

9/12 13.30 Ångaren Visor med
Hasse Lind, som trakterar
både dragspel, fiol och gi-
tarr

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

några år, därefter Stockholms stadstea-
ter. 1989 tog han initiativet till Klara sopp-
teater och var också dess konstnärliga
ledare under ett antal år. Listan på de
filmer han medverkat i är lång, liksom lis-
tan på TV-roller. Vem minns inte De tre
från Haparanda, Hedebyborna, 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.

18 december
Det goda hundägarskapet - från despe-
ration till inspiration med Mervi Kärki
och Gunilla von Perner.

Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshind-
rade medlemmar med följeslagare.
Under hösten 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

7 december (söndag)
Adventskonsert och kaffe med
dopp. Mer information kommer på
hemsidan och i Jarlabanke nr 4.
Kostnad 60:-/person.
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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 Bilf irma Mikael Mat tinson AB <bilf irmamm.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
DATA DataOne <da taone .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 Aroma, Eskaderv. 10 08-756 01 40
KEMTVÄTT, SKRÄDDERI Näsby Park Kemtvät t, Skrädderi 08-756 32 62
KIOSK MYW AY <myw ay.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 W ivica Oest <w ivicaoest .se> 08-768 06 60
Int ermezzo by V ictoria <intermezzodesign.se> 08-756 92 42

KYRKA Näsbyparks Kyrka <tabyforsamling.se> 08-580 035 28
LIVSMEDEL Hemköp Ma t extra <hemkop.se> 08-544 43 170
LÄKARE Aleris Husläkarmot tagning 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/t aby> 08-756 20 60
SJUKGYMN., FRISKVÅRD Eva Mårder 08-756 54 47

Ny Fysik Center <nyfisic.sk-2.se> 08-756 41 35
Roslagskliniken-Naprapat, Eskaderv. 8 08-758 78 84

SKOMAKARE Näsby Park Sko & Nyckelservice, Eskaderv. 6 08-756 89 92
TANDLÄKARE Christina Lindgren, Margaretha Barholm 08-756 38 80

Joanna Radberger 08-768 52 48
TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner <johansenradiotv.se> 08-756 64 90
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Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri 
 provträning hos Friskis&Svettis Täby.  
Varmt välkommen! (gäller tom 2013-03-31)

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

NAMN:

E-POST:

NAMN:

E-POST:

taby.friskissvettis.se    08-753 60 10 taby.friskissvettis.se    08-753 60 10 

PROVA-PÅ-JYMPA PROVA-PÅ-GYM

SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY
Viktig och kul träning, anpassad till dig som är äldre. 
Att röra på sig stärker inte bara hjärtat. Sömnen 
 förbättras, självkänslan stärks och viktigast av allt,  
du blir pigg och glad.  
Varmt välkommen till vår seniorträning!
Besök vår hemsida för tider och priser.

LET’S
PARTY!

Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri
provträning hos Friskis&Svettis Täby.

Varmt välkommen! (gäller t.o.m. 2014-10-31)

Denna biljett ger dig rätt till en kostnadsfri
provträning hos Friskis&Svettis Täby.

Varmt välkommen! (gäller t.o.m. 2014-10-31)
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För resor och utflykter görs anmälan (om
inge t anna t anges) t i l l  SPF Jar l abank e ,

756 38 75 (te lefonsvarare)  e l ler
j a r l a b a n k e @ t e l i a . c o m

Jarlabankes pg: 84 85 34-4

För frågor kring ut f lykt erna kontakta
Monica Rosengren, 768 32 07,

mon i c a .rose ngr e n @ t r a ns i t .se  e l l e r
M argareta Torstensson, 768 11 32,

margare t a . t o @ t e l i a . com

Resor och utflykter

!

Torsdag 9 oktober
Grand Hotel
Som en uppföljning av september må-
nads torsdagsträff och föredraget om
Wilhelmina Skogh (se Torsdagsträffar)
gör vi ett besök på Grand Hotel. Wil-

helmina som
var entreprenör
inom den svens-
ka hotell- och
r e s t a u r a n g -
branschen i bör-
jan av 1900-ta-

let hade ett avgörande inflytande på
Grand Hotels utveckling. Under ca 1,5
timme får vi en visning av de vackra ut-
rymmen som finns i hotellet.  Samling
kl. 13.45 vid personalentrén, Stallgatan
2. Fotoförbud råder under visningen.
Pris: 50:-, betalas på plats.  Besöket full-
tecknat, väntelista tillämpas.

Måndag 27 oktober
Strindbergmuseet
Vi bekantar oss med
August Strindbergs
sista bostad i Blå Tor-
net, Drottninggatan
85. Ett besök i en på
den tiden (1907) mo-
dernt utrustad lägen-
het med centralvärme,

wc och hiss men inget kök!  Möblerna är
original.
Samling på gatan utanför porten kl. 10.50.
Rundvandringen börjar kl. 11.00 och av-
slutas med kaffe och smörgås. Begrän-
sat antal deltagare.
Pris: 120:-  Anmäl senast 12 oktober till
Monica eller Margareta (se ruta).
Inbetalning till Jarlabankes pg senast sam-
ma datum.
OBS! Ej handikappanpassat!
T-bana: Rådmansgatan, uppgång Sveavä-
gen/Tegnérgatan.

Fredag 14 november
Konstnärshuset

Det anrika Konstnärshuset på Smålands-
gatan 7 byggdes som herrklubb/kårhus
och mötesplats för dåtidens konstnärer och
stod färdigt 1899. Fastigheten ägs av Svens-
ka Konstnärers Förening och Konstnärs-
klubben och används även som galleri.
Vi får en rundvandring i det vackra ju-
gendpalatset och kan även ta del av ak-
tuell utställning.
Vi ses 10.50 utanför, porten bredvid res-
taurang KB. Visningen börjar kl. 11.00.
Begränsat antal deltagare. Anmäl senast
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Resor och utflykter
31 oktober till Monica eller Margareta
Torstensson (se ruta). Pris: 100:- inbetalas
till Jarlabankes pg senast samma datum.
T-bana till Östermalmstorg, uppgång Stu-
replan/Norrmalmstorg.

Söndag 30 november
Adventsresa med julbord
Den traditionella resan på första advent
går i år till Skepptuna kyrka utanför
Sigtuna för en adventsgudstjänst. Det
efterföljande julbordet dukas upp på Bro-
by Gård, en vacker herrgård från 1790
som varsamt renoverats och idag an-
vänds som hotell samt för konferenser,
luncher m.m.
De äldsta delarna av kyrkan är från
1200-talets början och har genomgått
många till- och ombyggnader. Det nuva-
rande tornet renoverades på slutet av
1700-talet och fick då sin karakteristiska
brutna linje. Kyrkans förnämsta prydnad
är dess altarskåp tillverkat i Bryssel på
1500-talet.
Kostnad för adventsresan inklusive jul-
bord är 750:-. Anmälan senast 14 nov. till
Monica eller Margareta och inbetalning
till Jarlabankes pg i samband med an-
mälan.
Avresa från Ångaren, Näsby Park kl.
08.00 via Norskogen, Näsbydal, Grind-
torp S o N samt Tibblekyrkan.

Söndag 14 december
Luciakonsert i
Uppsala Domkyrka
Kanske tidpunkten för adventsutflykten
gör att några ej kan deltaga eller så kan

eventuellt ytterligare en stämningsfull
upplevelse i adventstid vara önskvärd. Då
finns ett lockande alternativ. Vi har någ-
ra platser bokade till en utflykt till Upp-
sala, där vi börjar med en julbuffé och i
de centrala delarna av Uppsala ser vi
julskyltningen. Sedan blir det dags för
dagens höjdpunkt, Luciakonserten i Upp-
sala Domkyrka, kyrkan som är den störs-
ta i Norden och med sina mäktiga gotis-
ka valv ger en fantastisk akustik.
Pris för bussresa, julbuffé och konsert
är 980 kr. Arrangör är EkmanResor.
Avfärd från Cityterminalen kl. 10.30.
Anmälan till Monica eller Margareta
samt inbetalning av resan till Jarlaban-
kes pg senast 21 nov.

ISLAND: 20-24 maj 2015
Följ med till Vulkanernas
och Sagornas ö
Resan arrangeras av CK:resor AB och
vi har fått ett begränsat antal platser för
del i resa, så först till kvarn gäller. Anmäl
ditt intresse redan nu!
Vi bor på fyrstjärniga hotell Natura och
programmet innehåller bl. a. stadsrund-
tur, utflykter till Blå Lagunen, Tingval-
la, Haldór Laxness museum. Bad i
Islands världsberömda Heitur pottir
(varma badgrytor). Spektakulära lavavat-
tenfallet Hraunfossa. Utförligt program
och information vid bokning.
Rabatterat pris/person i dubbelrum:
8.985:-, enkelrumstillägg: 1.200:-.
Intresseanmälan till Monica eller Mar-
gareta (se ruta).
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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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MOTIONERA MED TÄBY GYMMIX
vecka 36 - 50

VÄLKOMMEN! www.tabygymmix.se

Måndag kl. 9.30 Lättgympa Tibble Hall 3, Barbro

T isdag kl. 8.00 Ryggympa Tibble Hall 3, Barbro

Onsdag kl. 9.00 Lättgympa T ibble Hall 3, Eva

Torsdag kl. 9.00 Lättgympa Tibble Hall 3, Barbro/Donna

Fredag kl. 9.00 Ryggympa Tibble Hall 3, Inger
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Vårruset i kyligt majväder

För första gången i sitt
liv har Anita H en
nummerlapp på sig.

Vi hade att väl-
ja mellan att
springa, jogga,
lunka, prome-
nera eller stav-
gå loppets 5
km. Dagen hade
börjat som en
strålande för-

s o m m a r d a g ,
men på eftermid-
dagen störtdök

Birgitta D var nöjd med
sina 5 km.

drog igång.
Shorts och kort-
ärmat var inte till
att tänka på. Alla
i Jarlabankes
team tog sig runt
5-kilometers-
slingan i bra takt
och därefter
väntade pick-
nickväskor och

Hänt sen sist

!

Träff på Gribbylunds bibliotek
Den 29 april ordnade SPF Jarlabanke till-
sammans med bibliotekarierna en träff
för pensionärer på Gribbylunds bibliotek.
Ett tjugotal personer hade bänkat sig.
Bibliotekarierna inledde sammankomsten
och Anna Dunér hälsade alla välkomna.

Matilda berättade om ”storstilsböcker”,
ljudböcker och talböcker. Storstilsböck-
er är ”vanliga” böcker som trycks med
större stil för att underlätta för den som
inte ser så bra.

Sedan kom Linnéa och talade om E-
böcker. För att läsa dem behövs en läs-
platta eller surfplatta. Läsplattan ger ett
mer ”boklikt” intryck när man läser.

Maja som vanli-
gen arbetar på bib-
lioteket i Täby C
berättade för oss
att det i Täby star-
tats något som heter ” Boken kommer”.
Det vänder sig till låntagare som har svårt
att ta sig till biblioteket. I stället för lånta-
garna är det bokombud - volontärer - som
hämtar och levererar det som låntagar-
na beställt på biblioteket och även åter-
lämnar böckerna. Lånetiden är här lite
längre än den vanliga 4 veckor.
Efter kaffet presenterade sig närvaran-
de styrelsemedlemmar i Jarlabanke; Bir-
gitta, Lena, Leif och Kerstin och be-
rättade vad vår förening har att bjuda på.

trevligt mousserande vin sedan vi dragit
på oss mössor och jackor och vindställ.
Det ska mera till än lite snålblåst innan
Jarlabankes damer lämnar walk over!

Måndag 26 maj. Dags för det första av
två Vårruset i Stockholm. 14 000 damer
i alla åldrar hade anmält sig, däribland två
team från Jarlabanke.

kvicksilvret i termometern och en kall vind
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Hänt sen sist
Centralparken centrum för funktionärsträff
Det kalla vårvädret fortsatte att hålla i
sig från måndagens Vårruset till tisda-
gens (27/5) träff i Centralparken för Jar-
labankes stora skara funktionärer – från
brevduvor till ordförande. Dryga 40-
talet funktionärer hade infunnit sig och
uppdelade i smågruppen begav sig halva
styrkan ut på tipspromenad medan den
andra halvan guidades runt i parken av Täby
kommuns nye parkchef Håkan Blanck
som bl.a. talade varmt om trädens stora
betydelse. När tipspromenadsgrup-
perna nått mål blev det byte med de grup-
per som fått guidad tur och vice versa.

Överste Duvhöken Lars Gustafsson
(ansvarig för Jarlabankes brevduvor)
drog upp riktlinjerna för dagens övning-
ar flankerad av Birgitta Danielsson
(sekreterare) och Kerstin Persson
(ordförande).

Forts.sid. 30

Funktionärerna lyssnade - fr.v. Stella
Gillberg (valberedning), Anita Holm-
berg (väntjänst), Monica von Perner
(medhjälpare torsdagsträffar), Barbro
El Menchawi (brevduva), Maud Gus-
tavsson (torsdagsträffar), Carola
Plannthin (månadsträffar), Irène
Lehnberg (väntjänst) och Margareta
Broberg (teater).

Flera funktionärer. Fr.v. Béatrice
Ceyhan (annonser), Björn Fröderström
(brevduva), Lars Ove Pehrsson (vin-
provning), Ann Pehrsson (vinprovning)
och Margareta Torstensson (resor &
utflykter).

Följande har bidragit med text och foto:
Per N isses, Kerst in Persson, Guni l la
Kinnman och Bodil Svensson.

Under åre t  dokument erades så många
av Jarlabankes akt iviteter  i ord och bild
att allt inte fått plats i tidningen. Mer  finns
att läsa på vår hemsida spf jarlabanke .se .
Klicka på rubriken ”Hänt sen sist”.
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Birgitta Tivelius, Agneta Öström,
Annelene och Astor Baldesten.

TipsTipsTipsTipsTips
!

T.v. Anita Holmberg
och Lisen Tådne.

T.h. Marianne Bull-
Simonsen och Anita
Tiger.

Hänt sen sist
Vårlunch på Djursholms golfklubb

Efter en höst och vår med fullspäckat program
var det dags för SPF Jarlabankes årliga vårav-
slutning den 3 juni. Denna gång möttes ett 40-tal
festglada Jarlabankare på Djursholms golfres-
taurang. Salladsbuffé, tre olika varmrätter att väl-
ja på, kaffe och för de som ville fanns vin i ba-
ren.  Stämningen var god, alla pratade livligt med
varandra och Anita ledde allsången. Med andra
ord en typisk trivsam ”Jarlabankefest”.Festklädda och förväntansfulla

samlades jarlabankarna utanför
Djursholms golfrestaurang.

!



31

Festlokal i historisk miljö
God mat och trevligt bemötande i
historisk miljö gör att vi gärna åter-
kommer till Lindholmen år efter år.
Gården ligger på den avstyckade delen
av Lindholmens slott och slottspark.

Abonnerad buss hämtar
Abonnerad buss avgår från Ångaren
16.00 och från Täby Centrum (Grindtorps-
kyrkans parkering) 16.10. Meddela om
du vill stiga på vid Ångaren, Grindtorps-
kyrkans parkering, hållplatserna

Lugn vårvandring i Bergianska trädgården
Den en timme långa vandringen i den
vårligt grönskande Bergianska Trädgår-
den den 23 maj startade vid Roslagsban-
ans hållplats Universitetet. Gruppen vand-
rade förbi våtmarkerna söder om Berg-
ianska trädgården, med dess livliga och
artrika fågelliv, fram till Viktoriahuset och
följde sedan Brunnsvikens strand. Lätt
motion, lite kultur/natur och god mat i
social gemenskap var temat. Kanske
något att pröva igen.

På Italienska terrassen beundrade Erik,
Mait och Isa utsikten över Brunnsviken
och planerade för den fortsatta prome-
naden.

Hänt sen sist

Gåsmiddag på Lindholmens gård

Grindtorp södra, Grindtorp norra,
Gribbylund södra eller Täby Kyrkby.
Hemfärden är beräknad till 21.00.

Anmälan
Anmäl dig gärna så snart som möjligt,
dock senast den 30 oktober till Christel
Eborn, chris.eborn@hotmail.com,
070-397 25 84,  eller till Jarlabankes
kansli 756 38 75 (telefonsvarare),
jarlabanke@telia.com.
Avgiften betalas senast 30 oktober till
Jarlabankes pg 84 85 34-4.

Torsdagen den 6 november firar
SPF Jarlabanke Mårten Gås
på Lindholmens gård. Gås-
middagen kostar 600 kronor. I
priset ingår bussresa, välkomst-
drink, svartsoppa (eller grön-
sakssoppa), nystekt gås med till-
behör, äppelkaka med vaniljsås
samt kaffe. Andra drycker finns
till självkostnadspris.
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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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Näsbyparks kyrka
Öppet hus varje måndag kl. 11-15
Lördagsmusik –  lördagar kl. 13
Gudstjänst – söndagar kl. 11, bl.a.:
   21/9 Medverkan av kören Collegium Cantorum
   12/10 Tacksägelsedagen. Sångmedverkan av

Anna Ander
Allhelgonahelgen:
Lördag 1/11 kl. 16: Minnesgudstjänst
Söndag 2/11 kl. 11:
Höga visan. Temagudstjänst med kören Nackapella
Fotoutställning av Johan Bohman
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Träffpunkt Café Opera hösten 2014
Välkommen till Café Opera den 21 oktober 2014.  SPF bjuder in
medlemmar till en mötesplats i Stockholm city.  Mellan kl. 15.00

och 17.00 bjuder vi på musikunderhållning med Eddie Oliva och hans
band. Entrén, 100 kronor, inkluderar ett glas vin. Ingen föranmälan!
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Litteraturcirkel
Vi träffas en tisdagseftermid-
dag i månaden kl. 14.00 och
diskuterar böcker och tar en
kopp kaffe. Vårterminen av-
slutades den 13/5 med att vi hade livliga me-
ningsutbyten om Lena Anderssons August-
prisade bok ”Egenmäktigt förfarande”.
Vi startar den 23/9 och det har bestämts
att var och en ska berätta om sin sommar-
läsning och tipsa de andra om bra, läsvär-
da böcker. Övriga träffar blir 21/10, 18/11
och 16/12. Vilka böcker vi då skall läsa be-
stäms gemensamt vid första träffen.
Vi brukar vara 10 personer varje gång,
men det finns plats för några till. 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
Välkommen till höstterminen! Vi träffas
på måndagar kl. 19.00-21.00 22/9,
20/10, 17/11 och 15/12.
Tema: Operahistoria från 1600-talet fram
till idag.
Lokal: Kansliet Eskadervägen 40.
Info: 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, ord-
nar biljetter till Dramaten och Stadsteatern
och efteråt blir det diskussion. 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
bridgespelare och andra som
vill spela i ett lugnare tempo
än tävlingsbridgens finns nu en egen
grupp. Vi använder kort med större siff-
ror för att underlätta för alla med nedsatt
syn.
Vi spelar onsdagar mellan kl. 9.00-12.00.
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 intresserade av en plats i re-
servlistan kan anmäla sig till Lena eller
Christel.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13. Måndagsgruppen har
ny kontaktperson, Inger Måberg,
755 45 03. Terminen startade 1/9.

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 13. Terminen startade 3/9.
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
vinprovning i Jarlabanker lokal, Eskaderv.
40, start kl. 18.45: 18/9, 16/10, 20/11 och
18/12. Information kommer att medde-
las 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 16/9, 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 första
provningstillfället.

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.

!
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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
Vill du gå en kurs i Hjärt-Lungräddning
och Luftvägsstopp (HLR)?
Att kunna Hjärt-Lungräddning och hur
man gör vid Luftvägsstopp (när någon
sätter något i halsen) är oerhört viktigt.
Man vet aldrig när kunskapen behövs.
När ett hjärtstopp inträffar är det allde-
les nödvändigt att det finns någon i när-
heten som kan HLR. Det kan vara
skillnaden mellan liv och död. Vi går även
igenom hur man använder en defibrillator.
Inom Jarlabanke arrangerar vi kurser för
grupper om 8 personer. En kurs tar ca 2
timmar där vi får teorin och övning på
docka. Har du gått kursen för mer än 1-
2 år sedan kan det vara dags att träna på
handgreppen igen.
Vi har fått en ny mycket erfaren instruk-
tör, Thed Söderlund, som uppskattades
livligt på senaste kursen. Alla fick myck-
et träning med var sin docka på de vikti-
ga momenten att kunna ge korrekt inblås-
ning och kompression. För att göra kur-
sen skonsammare för våra knän har knä-
plattor köpts in och en matta för övning-
arna på golvet.Kursen äger rum den 26

september kl. 14.00 på Eskadervägen 40,
Jarlabankes kanslilokal och tar ca 2 tim-
mar inklusive kafferast.
Kostnad 200:- inkl. kaffe eller te.  Vid
fler än 8 anmälda väntelistas dessa i tur-
ordning för kommande tillfälle. Sista an-
mälningsdag (bindande anmälan) 22/9.
För intresseanmälan kontakta Torbjörn
Huss, 0708-74 75 10 eller
torbjorn.huss@telia.com

Jarlabanke golfare
Årets säsong nalkas sitt slut. Många av
våra banor har varit i fint skick och er-
bjudit möjligheter till härliga rundor. Snart
tonar dock årets säsong ut men under
vintern finns alltid möjligheten till träning
i Golfpunkten vid Rosenkälla.
Senaste nytt finns på hemsidan. Frågor
kan ställas till Per Jödahl, 7562325

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

!
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Friskvård

!

Vandring längs
Hälsans Stig
i Gribbylund

Måndagen den 15 september

Samling: Vid Ängsholmsbadet kl 11.00.
Buss 605 från Täby C kl. 10.29 till Forntidsvägen 10.35.

Promenad (ca 5 min) via Ättebacken ned mot Ängsholmsbadet.
Parkering finns vid Ängsholmsbadet.

Den tre kilometer långa promenaden går genom Gribbylund och
avslutas vid Gribbylundstorg.

De som vill kan äta lunch på GOURMET HOUSE.
Buss 605 går från Gribbylundstorg till Täby C.

Information: Kerstin Persson, 756 60 76,  kerstinpers@telia.com

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.

Vandringar
I samarbete med Tibb-
leSeniorerna har vi möj-
lighet till:

Långa vand-
ringar (10-12 km)
Samling måndagar kl. 09.15 i Täby Cen-
trum vid rulltrappan nedre plan mot Stor-
stugan. Tag 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.
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20
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Gudrun Wijk

Tänka nytt är stort,
att omsätta det i verk-
ligheten är större
Vi blir allt äldre, vårdplatserna allt färre
och de som ansvarar för hälso- och sjuk-
vården måste tänka nytt och omsätta det
i verkligheten. Många fler sjukdomar kan
idag behandlas och botas, mer än hälften
av dagens behandlingsmetoder fanns inte
ens för ett tiotal år sedan. Det är faktiskt
mycket som inte var bättre förr.

Återinläggning
och slutenvård
En analys av vård- och omsorgskonsum-
tionen visar att 10 % av de äldre står för
90 % av vårdplatserna och 17 % av dessa
kunde ha undvikits.  Ökade kunskaper
om orsaken till detta krävs för att förhin-
dra att äldre inte ska behöva uppsöka
akuten i onödan.  Antal patienter som

måste uppsöka akuten varierar stort mel-
lan olika vårdcentraler, olika äldreboen-
den och servicehus. Skillnader som inte
kan förklaras av en slump utan slutsat-
sen är att arbetssätt, bemanning och an-
dra faktorer istället är avgörande.

Stroke-rehabilitering
Varje år nyinsjuknar 9.000 personer i
stroke, vilket är ett allvarligt folkhälso-
problem och därför ett  högprioriterat om-
råde i vården. Stor förbättring av behand-
ling har skett på senare år, men mycket
återstår att göra eftersom det finns bris-
ter i rehabilitering. Nyckelord är här, som
på många andra områden, bättre sam-
ordning och informationsöverföring i hela
vårdkedjan.

Framtidens hälso-
och sjukvård
Vid denna 40 minuter långa komprime-
rade föreläsning sattes vår koncentra-
tionsförmåga  på ett hårt prov.  De två pro-
jektledarna visade oss nämligen ett otro-
ligt antal bilder, med mycket detaljerad
text som informerade oss om vad vi kan
få för hjälp i vården om, eller rättare sagt
när, vi blir sjuka.  Vården ska bli mer lät-
tillgänglig och nära patienten, lokalerna
bättre liksom arbetssättet.  Återkomman-
de uttryck i presentationen var Hand-
lingsplaner, Stora satsningar, Allt ska
hänga ihop och Allt ska ses över. Om
alla dessa planer blir verklighet, vågar vi
nog bli både gamla och sjuka.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSN)
i Stockholms Läns Landsting har en av-
delning som bevakar frågor som gäller
sjukvård för äldre, nämligen program-
beredningen för äldre- och multisjuka.
Två gånger per år är alla medlemmar i
KPR (kommuna l a pens ionärsråde t) i
Stockholms län inbjudna till Landstings-
huset för att få information om aktuella
projekt. !
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Nya Karolinska
sjukhuset (NKS)
NKS kommer delvis att öppna under år
2016 och stå helt klart år 2017. Här ska
bedrivas den mest högspecialiserade och
avancerade sjukvården i vårt land, lik-
som forskning och utbildning.  Här ska
bara de svårast sjuka och skadade pa-
tienterna från Stockholms län – och i vis-
sa fall även från övriga landet – få vård.
Vi inbjudna KPR-medlemmar fick med
hjälp av ett stort antal bilder en inblick i
NKS komplexa system med en yta un-
gefär lika stor som 24 Hötorgsskrapor.
Vi försökte med svårighet följa med pro-
jektledarens information om NKS olika
byggnader och avdelningar när han vi-

Äldreomsorg
sade patientflödet med olika streck och
färger i det oändliga.  (Själv fick jag as-
sociationer till ett datorspel, Mine Craft,
som mina barnbarn brukar roa sig med.
Det går ut på att placera olika block och
därigenom skapa underbara och fantasi-
fulla byggnader.)
Sjukhuset är tänkt för framtidens patient
och planeringens motto har varit ”Patien-
ten alltid först”.  Vården ska ske med
patienten i centrum och samarbete och
delaktighet i vården underlättas genom
att alla får ett enkelrum.
Visioner i all ära, men ett mer närliggan-
de intresse för oss äldre här och nu är
den katastrofala bristen på vårdplatser,
sjuksköterskor och läkare.

En god vän till mig, vi kan kalla honom Carl, låg inne på ett av landets större
sjukhus. Carl var döende. Inför personalen uttryckte han sin stora önskan att än
en gång få träffa sin hund Sture. Efter att läkare och personal på Carls avdelning
gett tillstånd ”smugglades” Sture, av Carls fru och undertecknad, in via en perso-

nalingång. (Sture är en mellanstor, blandras-
hund och inget som går att ta i en kasse.)
Flera i personalen stod i korridoren och väl-
komnade Sture när han kom.

Sture satt i husses besöksstol och i hans säng
i nästan en timme. Vad som diskuterades mel-
lan Carl, hans hustru och Sture vet endast
de två sistnämnda. (Undertecknad fick sitta
i sällskapsrummet.) Dagen därpå dog Carl.

Tack personalen för att ni uppfyllde Carls
sista önskan.

En god vän och granne

Ett sista farväl
!
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KPR - 13 maj 2014
Satsningar framöver i Täby kommun

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 ledamöter och en ersättare (se sid 45).

Kompetensutvecklig
för vårdbiträden
Staten har under senare år gett stimu-
lanspengar till de kommuner som satsar
på utbildning av undersköterskor. Femtio
undersköterskor har hittills utbildats, del-
vis med egen obetald tid, på  Åva gym-
nasium.  Lärarledda lektioner har gett god
kvalitet på utbildningen.

Seniorboendet
på Ångaren
Ulla Héjjas, Jarlabankes nya KPR-med-
lem, framförde både skriftlig och munt-
lig kritik över Ångarens seniorboende.
Hyrorna är mycket höga, två rum och kök
på 58 kvm kostar idag 8.009:- plus höjning
för 2014 med 1,5 procent. Ca 20 nyreno-
verade lägenheter står tomma vilka kostar
oss skattebetalare många miljoner per år.
Gemensamma utrymmen saknas och städ-
ning av fönster och hissar är under all kri-
tik. De som bor på Ångaren mår dåligt.

Förslag från KPR var att man skulle sät-
ta press på Akelius, vilket man tycker skul-
le gå att genomföra eftersom kommunen
betalar så mycket. Ett dåligt avtal borde gå
att säga upp eller omförhandlas.

Svar från Thomas Nilsonne, ordförande
i Socialnämnden:
Problemet är att Akelius är fastighets-
ägaren. Kommunen styr ej över hyror-

Förebyggande arbete
Äldreomsorgen är en stor utmaning för
hela landet framöver, både vad gäller
trygghet som finansiering. Ett sätt att
möta denna utveckling är att arbeta med
förebyggande åtgärder. Susanne Rading
med stor erfarenhet inom äldreomsorgen
kommer att i höst bli samordnare för den-
na nya organisation.

Tekniska lösningar
inom hemtjänst
Satsningar planeras med olika tekniska
lösningar som ett komplement till hem-
tjänsten. Ett exempel på digital lösning
är en mörkerseende kamera. Somliga
väcks lätt av hemtjänstens nattliga be-
sök, då kan en webbkamera vara en lös-
ning. Det är en metod som visat sig vara
omtyckt av både äldre och personal.

Vårdplanering
då patient skrivs ut
Vårdplanering via videolänk, så kallad
digital vårdplanering, kommer att införas
i första hand på Geriatriken Danderyds
sjukhus. Detta har visat sig ge effektiva-
re möten, minskade kostnader, hög sä-
kerhet och är dessutom en skonsamma-
re situation för patienten.
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na. Anvisningsrätten ägs av kommu-
nen, men inte huset.  Det går inte att
ställa krav på en extern fastighetsä-
gare. Kommunen betalar när lägenhe-
terna står tomma och man gör detta
för att det måste finnas lägenheter att
tillgå när det behövs. Svårt att ha ba-
lans på tillgång och efterfrågan.
Susanne Rading, chef för äldreenheten,
”tittar” vidare på Ångarens problem.

Hemtjänstleverantörer
Det finns 20 leverantörer av hemtjänst.
Om kommunen skulle begränsa antalet
eller bestämma vilka företag som ska ha
vilket område försvinner det fria valet.

De flesta brukare uppskattar denna val-
möjlighet. Antingen har man systemet
som det är eller har man det inte, det vill
säga ingen valmöjlighet.

In memoriam
Börje Larson – till minne
Hedersledamoten i Jarlabanke, Börje
Larson, har avlidit den 4 juli 2014 i den
höga åldern av 97 ½ år. Börje sörjes
närmast av hustrun Gun och av barn
och barnbarn.
Börje var under sin aktiva tid i styrel-
sen för Jarlabanke klubbmästare i 6
år, och hans gärning karakteriserades
av starkt engagemang och intresse.
Efter klubbmästartiden fortsatte Bör-
je att medverka på olika sätt i Jarla-
banke, bl.a. tillsammans med hustrun
Gun som ansvarig för teaterbiljetter.
Börje och Gun har gjort en stor insats
för oss i Jarlabanke, och vi äldre i före-
ningen minns detta med tacksamhet.

Stig Nohrlander

In memoriam
Gunilla Thermaenius
– till minne
Gunilla dog oväntat den 14 april 2014,
en månad före sin 85-årsdag. Hon blev
medlem i SPF Jarlabanke i Täby 1994
och medlem i styrelsen från 1996 till
millenniumskiftet. Gunilla, som varit lä-
roverkslärare i franska språket bilda-
de en konversationskurs i föreningen.
Den blev snabbt fulltecknad och fort-
gick i 15 år. Gunilla var mycket om-
tyckt som lärare med sitt glada humör
och goda pedagogiska förmåga.
SPF Jarlabanke disponerade under
några år i slutet av 1900-talet en lokal
i Näsbypark, kallad Jagaren, tillhörig
kommunen. Där startade torsdagsträf-
farna med lätt underhållning och kaf-
fe för vem som ville komma. Gunilla
hade under flera år ansvaret för den
verksamheten och hon tog emot alla
med glatt humör och goda bullar.
I styrelsen var Gunilla programansva-
rig för kurser och utbildningar och se-
dan hon slutat styrelsearbetet valdes
hon in i valberedningen 2005-2010.
Vi som arbetat med Gunilla i fören-
ingsarbetet saknar henne mycket både
som vän och arbetskamrat.

Bertil Wijk

!
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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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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
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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
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VALBEREDNING
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  Erlandsson 732  74 76 janahe2@gmail.com
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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
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Vill du ha bättre avkastning
på dina pengar utan ökad risk

Skandia Liv ger f n 8 %
i återbäringsränta

Det är vi som är
Skandia i Danderyd

Kontakta oss så berättar vi mer
Tfn 08-788 10 00 – skandia.se

Svärdvägen 7 (nära Mörby Centrum)
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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 bemöt t.
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


