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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

Vid SPFs kongress i juni i år lyfte man
fram fyra områden som skall ligga i fokus
för SPFs arbete tre år framåt. Ett av dessa
var påverkan och inflytande, förutom på
politiska frågor (lika beskattning, bättre
pensioner och vård) även boende, frisk-
vård och ålderism. Programmet mot ål-
derism går ut på att bekämpa negativa at-
tityder mot och diskriminering av äldre.
Ålderism finns, som vi vet och upplever, i
många sammanhang t.ex. vid specifika
händelser, i arbetslivet, vid pensionering-
en, i vård och omsorg eller i lagar, regler
och avtal – och i den grå vardagen!

I samband med en hälsoresa med pensio-
närer i oktober träffade jag på två pensio-
närsdamer med för mig förbryllande åsik-
ter.  Eftersom jag är engagerad i en SPF-
förening och i och med att denna resa var
för oss frågade jag vilken SPF-förening
de tillhörde. Svaret blev. ”Vi tillhör ingen
pensionärsförening, de bara spelar bingo
och dricker kaffe och sådana kan vi inte
umgås med!” (skratt). Eftersom jag kän-
ner till SPF-föreningen i deras hemkom-
mun och tämligen regelbundet träffar en
del styrelsemedlemmar och har tagit del
av deras aktiviteter genom deras medlems-
blad, blev jag väldigt förvånad och lite arg.
Är det så pensionärer som inte är med-
lemmar i en pensionärsförening ser på oss?
Är detta åldersdiskriminering från äldre
mot äldre - eller bara ren okunnighet från
ett fåtal personer?  Har vi månne även att
bekämpa ålderism bland oss själva?

Detta föranledde att jag, när jag kom hem,
med förnyat intresse tog del av vårt för-
bunds arbete mot ålderism och beslutade
att starta en studiecirkel om ålderism och
hur vi kan motverka sådan. Studiecirkeln
”Detta hade aldrig hänt om jag varit yng-
re”, baseras på Lars Nilssons nyutkomna
bok, med samma namn. Se vidare sid. 30.

När detta blad kommer ut har vi lämnat
den mörkaste delen av hösten bakom oss.
Vissa har firat Mårten Gås på Lindhol-
mens gård, andra har varit på Adventsresa
till Skepptuna och vi kan se fram emot ”ljusa
högtider” med advent, lucia, jul- och ny-
årsfirande. Den andra advent (7/12) ges
en adventskonsert på Ångaren med unga
musiker. Helgen därpå går en resa till Upp-
sala domkyrka för Luciakonsert.
Söndagen därefter 21/12 är det 4:e advent.

Så återstår jul, nyår och trettondag. På tju-
gondedagjul (13/1) ses vi på årets första
månadsträff  i bibliotekets hörsal i Täby
C. Då är det redan ljusare tider på gång!
Till dess …
Ha en Skön och Fröjdefull Jul och ett Gott
Nytt År!!
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Text och foto: Bodil Svensson

Täby kyrkby – den verkliga ”stan på landet”
För ungefär 3.500 år sedan kluckade vågor där kyrkbyn idag ligger, Täby
var del av ett hav, strandlinjen låg omkring 25 m högre än idag. Endast
några höjder stack upp som öar. Man tror att det dröjde ytterligare 1.000 år
innan de första inbyggarna kom till trakten. De äldsta fornlämningarna date-
rar sig från slutet av bronsåldern. I slutet av
vikingatiden ägdes Täby av Jarlabanke, en om-
talad och mäktig storman – som f.ö. gett namn
till vår SPF-förening! Jarlabanke var förvisso
en man med självtillit – han lät bl. a. rista in i
flera runstenar att ”Jarlabanke lät resa dessa
stenar efter sig, medan han levde, och han gjor-
de denna bro för sin själ, och ensam ägde han
hela täby”. (Med bron avses Jarlabankes bro
utmed Vikingavägen. Vägen där var sank och
bron underlättade färder norrut.) Täby blev alltså
omskrivet redan på 1000-talet! Jarlabanke lät
också bygga sig en sätesgård i byn på den plats
där Täby gård nu ligger.

Kyrkbyn har hyst även andra kändisar
än dåtidens storman Jarlabanke och da-
gens Hans Rosenfeldt, författare, skåde-
spelare och programledare. Där bodde
t.ex. vid 1200/1300-talet Birger Persson,
ägare till Karby gård och far till den heli-
ga Birgitta, lagman och i början av 1300-
talet en av landets rikaste män.  Carl Jo-
nas Love Almquists farfars far var kom-
minister i Täby och bodde först på Skog-

berga kaplansboställe (idag spelmans-
gård) för att sedan som kyrkoherde 1735
flytta till prästgården Björkby. Ungefär
100 år senare fann psalmförfattaren
Johan Olof Wallin glädje i att vistas på
Björkby hos sin gamle studiekamrat kon-
traktsprosten Jakob Dahl. Wallin fann
sin hustru i Täby, Anna Maria Dimander,
dotter till en rik snushandlare som ägde
Hagby gård.

Källor: Eric Jarneberg ”Täby Kyrkby” (Hembygdsföreningen), Jonas Ferenius ”Vägnam-
nen i Täby” (Hembygdsföreningen), intervjuer med Kerstin Gräns, Harry Gälvås och
Thorborg Jacobsson samt ”Täby kyrkby på 20-30 talet”, hågkomster nedtecknade av
Sigge Fridzen.
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Idag bor det ca 8.000 personer i kyrkbyn
och enligt kommunens beräkningar kom-
mer vi att vara ca 8.500 år 2018. 1.020
hör till gruppen 65+, dvs endast omkring
10%.

Järnvägen invigs
I december 1885 invigdes järnvägen
Stockholm - Rimbo, samma år byggdes
även järnvägsstationen i Täby kyrkby.
Många åkte med tåget som hade minst
fyra turer in till Stockholm på fm och fyra
turer hem på em. En månadsbiljett kos-
tade 10 kr. Nu, 2014, sker en utbyggnad
av järnvägen till dubbelspår för snabbare
transporter. Invigning av dubbelspåret
ska enligt nuvarande planer ske under
januari 2015.

En markexploatering skedde i början av
1900-talet och snart var hela Täby gård
och Byle styckat i många tomter. 1942
fick Täby kyrkby, då med drygt 1.200 in-
vånare, status som municipalsamhälle. I
januari sex år senare blev hela Täby
socken en köping. Samma år, 1948, elek-
trifierades Roslagsbanan och man börja-
de bygga ett litet centrum intill stationen i
kyrkbyn. Där låg även posten och press-
byrån, Ålunds rakstuga och ett kafé.
Täby bageri, ett stort gult tvåvåningshus,
låg ungefär mitt emot dagens ICA.

1955 uppfördes ett första höghus som
sedan följdes av lägre flerfamiljshus och
affärer. 1970-talet blir sedan den stora
uppbyggnadens decennium i Täby kyrk-
by.

Gårdar och affärer
Täby gård (numera församlingsgård) var

tidigare barnhem för föräldralösa och om-
händertagna barn. Fastigheten hade en stor
trädgård där barnen var arbetskraften. På
Skolvägen fanns ett mejeri som sålde smör,
mjölk och bröd.  Mot Ängby gård låg en
biograf på höger sida vid Nygårdsvägen.
Täby bio var välbesökt – förutom filmvis-
ning anordnades där även dans och politis-
ka möten. Vid Kaplansbacken låg Dal-
grens telefonfabrik och längre ner på Tä-
bybergsvägen en korvfabrik och rökeri.

I Runborg låg flera stora handelsträdgår-
dar med olika specialiteter och på Run-
borgsvägen ett hönseri.

I Byle fanns Gabrielssons tvätteri och ett
åkeri med hästar och vid Byle torg ett
antal affärer.

Hemberga brunn blomstrade i början på
1900-talet med brunnsdrickning. Då het-
te det ”Hemberga hälsobrunn” med ra-
dioaktivt vatten som specialitet. Många
stockholmare besökte Hälsobrunnen för
att dricka brunnsvatten och bada gyttje-
bad. Så här hette det i reklam från 1926:
”Hemberga hälsobrunn blir sålunda en
billig och ypperlig rekreations och vi-
loort. En tids vistelse blir angenäm för
alla åldrar, för sjuklingar, rekreations-
behövande och semesterfirande. Där
fodras ingen toalettlyx, intet societets-
tvång. Allt är enkelt och hemtrevligt”.
Hemberga brunn finns kvar som företag,
men med annan verksamhet.

På Blendavägen låg ett snickeri som till-
verkade fönster och dörrar och vid järn-
vägen Täby lådfabrik. Mittemot fanns

Forts. sid. 6
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Täby vedgård som hade en god verksam-
het under kriget på 40-talet.

Frivilliga brandkåren
Vid Prästgårdsvägen låg två identiska hus
som innehöll ett antal affärer,  bl.a. en
damfrisering som klädde brudar – Thor-
borg Jacobsson (se ruta) själv blev klädd
där när hon gifte sig 1956. Affärsinne-
havare Lagerkvist hade förutom affär
även hand om den frivilliga brandkårens
hästdragna utryckningsvagn med hand-
driven pump på flaket. Hästen höll
”handlarn” med. Den frivilliga brandkå-
ren bildades 1917 och fick sin första
brandbil 1925, en utrangerad bil från
Stockholms brandkår. När Täby kyrkby
blev municipalsamhälle fick den frivilliga

Forts. från sid. 5

Thorborg Jacobs-
son, föddes vid Ny-
gård, som var spår-
vägens semester-
hem. Här var mam-
man kokerska. Thor-
borg minns hur de
röda bussarna kom till Nygård på helgerna
fulla med folk från Stockholms spårvägar.
Orkestrar spelade och det var livligt värre.
Thorborg berättar också om ett barnbörds-
hus med några få platser som låg vid Vi-
kingavägen och som upphörde för ca 40 år
sedan.

Thorborg minns även en affär i ”korta
varor”, som det hette på den tiden, där
hennes första tröja med blixtlås inköptes.
Blixtlås var inte så vanligt på tröjor då, så
Thorborg var mycket mån om att hennes
blixtlås skulle synas ordentligt!

brandkåren status
som borgarbrand-
kår. Täby fick sin
första brandsta-
tion 1937 med
slangtorn och
plats för två
brandbilar. Bygg-
naden finns kvar
än idag vid Vi-
kingavägen, gran-
ne med Täby
gård. (Täby fick
sin första moder-
na brandstation i
Roslags-Näsby
1955.)

Jarlabanke lät bygga
bron t.h. på bilden och
färdades där med sin
hästkraft – t.v. Vikinga-
vägen där dagens kyrk-
bybor far fram med be-
tydligt flera hästkrafter.

Ett av de två affärshusen vid Vikingavä-
gen ligger kvar än idag och hyser nu en
affär för tyger och inredning.

I ett gult hus bredvid nuvarande PePes
kläder fanns en kaffeservering – dit gick
byns herrar, tog sig en kopp kaffe och ett
parti schack eller två medan jukeboxen
spelade. Några ambulerande försäljare
hade Täby kyrkby som försäljningsom-
råde; två fiskhandlare, en kötthandlare
och en strömmingshandlare, en skärsli-
pare och en gårdfarihandlare, ”Blå gub-
ben”, erinrar sig Thorborg Jacobsson och
Harry Gälvås.

Dansbanan
En stor händelse var när dansbanan an-
lände. Den köptes för 900 kronor från
Hagas nöjesfält, transporterades till kyrk-
byn och byggdes upp av frivilliga krafter
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Harry Gälvås, barn-
född i hemmet i Täby
kyrkby och kyrkbyn
trogen. Under 30-
och 40-talen fanns i
kyrkbyn totalt sju
stycken livsmedels-

affärer. En låg där PePes mode idag ligger
och där började Harry Gälvås sin arbets-
bana 1941 som springschas – körde med
cykel ut varor till byns befolkning.

Harry minns också hur han som liten
grabb fick agera Boll-Kalle på tennisba-
nan ägd av en droskägare som hade sin
station ungefär där ICA nu ligger och han
minns drömmen som gick i uppfyllelse ett
antal år senare  – nämligen den nya
idrottsplatsen som stod klar 1956. Tidi-
gare hade man hållit till i prästgårdens
kohage med uppskottade gropar för
längdhopp bl.a. Men det gick inte att täv-
la i löpning där, korta sträckan fick äga
rum på Prästgårdsvägen och långa dis-
tansen på landsvägarna runt ett antal
kvarter i byn.

från idrottsföreningen. Det var en fin dans-
bana med tak, öppna väggar och sirade trä-
arbeten.  Och det var många som gick dit
och dansade. Harry Gälvås (se ruta) minns
speciellt den gången när Calle Jularbo var
engagerad för en helg och kom glidande
fram till dansbanan i sin vita Cadillac!

På försommaren 2007 brann dansbanan
dessvärre ner – hur och varför har ingen
lyckats reda ut ordentligt. Festplatsen ägs
av Täby kommun och diskussionen om
återuppbyggnad tog fart. I en interpella-
tionsdebatt i fullmäktige våren 2008 lo-
vade Leif Gripestam (M) att festplatsen

Kerstin Gräns,
barnfödd i Byle och
efter ett antal år på
andra ställen åter-
vändande till kyrk-
byn. Arbetat som
tjänsteman inom
kommunen. Politiskt
engagerad (C). Den mångåriga (15 år) frå-
gan om kommunalt vatten och avlopp i
kyrkbyn var början till hennes politiska en-
gagemang. Hon bråkade mycket med kom-
munen och skrev många debattinlägg. Ak-
tiv i Täby hembygdsförening och stug-
fogde för Båtsmanstorpet (från 1737) där
det bodde folk ända in på 1940-talet. Ker-
stin berättar om en unge i en besökande
barngrupp som tittade sig omkring i det
lilla huset och till slut undrade: - Men var
är tv-n och datorn…

Nu efterlyser Kerstin Gräns ett Senior-
center i kyrkbyn: - Man skulle kunna
tänka sig en möteslokal på dagtid i Ru-
nan, som nu utnyttjas av ungdomar på
kvällstid.

Det bästa med kyrkbyn tycker Kerstin är
det lantliga – det är kyrkbyn som verkli-
gen är ”stan på landet”. Det är fint att ha
naturen så nära inpå – även om det inne-
bär att räven snor skorna på trappan…

 - Det värsta är trafiken, säger Kerstin.
När Arningeleden byggdes trodde man
från kommunens sida att många fler bi-
lister skulle välja den leden än vad som
nu är fallet.

skulle byggas upp under 2010. Någon
återuppbyggnad har ännu inte skett.

Kerstin Gräns (se ruta) har också min-
nen från dansbanan med omgivning:

Forts. sid. 8



8

Forts. från sid. 7

– Det var dans lördag och söndag och
dansmusiken hördes i hela kyrkbyn.
Det hölls också midsommarfirande
med dans och folkdans och skrindor-
na kom med folk från de olika går-
darna. Vi hade majbrasa också ute på
prästgårdsgärdet. Men den brasan
brann ner för gott för ca 10 år sedan.

Fin luft i Byle
Liksom de andra gårdarna i Täby kyrk-
by – Täby gård, Fittja, Ängby, Nygård,
Såsta , Skogberga, Broby, Hagby, Karby
och Täby prästgård (Björkby) har Byle
gård också sin historia - Byle blev tidigt
en s.k. nämndemannagård och fick sitt
nuvarande utseende på 1800-talet. By-
les ägor var de första som började styck-
as till villatomter. Mangårdsbyggnaden
vid Byle gård köptes 1915 av Förening-
en Sommarhem som drev ett konvale-
scenthem där. Där kunde man, om man
hade dåliga lungor, lägga in sig – luften
hade rykte om sig att vara av samma
goda kvalitet som den i Schweiz! Idag är
Bylehemmet i landstingets regi och där
bedrivs palliativ vård med 16 patientrum.

Under åren har företag kommit och fö-
retag försvunnit. Numera finns i hela
kyrkbyn en livsmedelsaffär, några frisör-
salonger, ett  bageri/konditori, några res-
tauranger med lite olika menyinriktning,
blomsteraffär, kemtvätt, presentaffär, apo-
tek, veterinär, modeaffär, bensinstationer,
bilförsäljning och bilverkstad, folktandvård
och vårdcentral m.m., m.m.  Kroppen och
hälsan får sitt genom ett litet gym centralt i
centrum som snart kommer att få konkur-
rens av ett landsomfattande gym som hål-

ler på att etablera sig vid Eldarvägen i söd-
ra kyrkbyn där ett antal andra företag se-
dan tidigare finns.

Kyrkan och runstenarna
Det går inte att berätta om kyrkbyn utan
att nämna den stora klenoden, den me-
deltida kyrkan med sina fantasifulla valv-
målningar utförda i slutet av 1400-talet
av den framstående monumentalmålaren
Albert Målare, eller Albertus Pictor. All-
ra mest känd – mycket tack vare att Ing-
mar Bergman använde sig av den i ”Det
sjunde inseglet ”- är nog målningen där
döden spelar schack med människan –
”Jak spelar tik mat”.

Del av Albert Målares verk i valvet på
Täby kyrka. Som mall för kalkmålning-
arna hade Albert Målare en tysk bibel, De
fattigas bibel, där de bibliska berättelser-
na var tryckta i bild.
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Vedugnen
Eldarvägen 2, 187 75 Täby

Tel: 08-510 12 230

Välkommen till restaurangen  och  vedugnspizzerian
med italiensk inriktning.

Pizza, sallader, pasta, à la carte lunch från kl. 09 -14.30 (vardagar).

All mat lagas med naturliga råvaror. Vedugnsgräddade pizzor med riktig
mozzarellaost. Vi har riktig husmanskost lagad hos Bella Notte enligt konstens

alla regler. Ni kan njuta av våra pastarätter och vår hemlagade lasagne.
Finns alltid på vår meny.

Restaurangen har även en festlokal för familjefester eller liknande arrangemang.
Beställ festmat och smörgåstårtor från vårt cateringkök!

Inte heller går det att låta bli att berätta
om den rika förekomsten av runstenar i
kyrkbyn och trakterna runt om. Man kan
starta en rundtur med Jarlabankes bro
och dess stenar som utgångspunkt och
sedan ta sig runt Vallentunasjön där det
finns mängder av runstenar. Ingen an-
nanstans i landet – eller i världen – finns
så många runstenar och med sådan vari-
ationsrikedom som just här.

Vart ska seniorerna ta vägen?
På samma sätt som i Näsby park har den
samlingspunkt som seniorerna tidigare
hade tillgång till försvunnit – nämligen
Hagmogårdens matsal, berättar Thorborg
Jacobsson. Där kunde man förut äta
lunch eller ta en fika tillsammans och där
fanns lokal för föreningsmöten. Men det
är borta nu. Istället finns där dagis och

specialboende. Seniorerna har fått för-
lägga sina möten till kvällstid i en av sko-
lorna.

Vad är då det bästa med Täby kyrkby?
Naturen, elljusspåret och promenad-
vägarna, tycker Thorborg och Harry. Och
tisdagspromenaderna som drog igång för
ungefär ett år sedan och som nu lockar
ca 40 seniorer. Man går efter förmåga,
med eller utan stavar eller rullator, star-
tar och avslutar vandringen vid ICA där
det efter promenaden bjuds på kaffe, the
och macka. – Man lär känna folk, sä-
ger Thorborg, och det råder fin gemen-
skap.

(Medlemsbladet har tidigare presenterat
orterna Närby Park <nr 1/2014> och
Gribbylund <nr 2/2014>.)
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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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monet melatonin, som produceras under
djupsömnen, inte bildas i samma utsträck-
ning som när man är yngre.

När vi åldras ändras också den biologis-
ka klockan, vilket innebär att de olika
sömnstadierna förändras. Det är vanligt
att man som äldre känner ett behov av
att gå till sängs tidigare på kvällen än vad
man gjorde förr och också att man vak-
nar tidigare på morgonen. Det kan vara
ett problem, eftersom det finns så myck-
et intressant att göra kvällstid och det kan
även ställa till konflikter när man umgås
med yngre personer.

När man blir äldre minskar dock sömn-
behovet och även om man är vaken kor-

Gudrun Wijk

Den livsviktiga sömnen
En natts ostörd sömn, ingenting är väl så skönt? Som barn har man vanligt-
vis inga problem med att sova, men när man blir äldre är detta inte längre
självklart. Sömnproblem blir allt vanligare med stigande ålder. Många äldre
klagar över ytlig sömn, man blir mer lättväckt med risk att vakna på natten
och får svårt att somna om. Varför har det blivit så här och kan man göra
något åt det?

Med hjälp av EEG (elektroencefalogra-
fi) som undersöker hjärnans elektriska ak-
tivitet har forskare registrerat hjärnans
aktivitet i vakenhet och under sömn. De
har då sett att sömnen kan indelas i två
huvudgrupper; djupsömn och drömsömn,
och med en ytlig sömn däremellan. Både
djupsömnen och drömsömnen minskar
successivt allt eftersom vi blir äldre och
de ytliga sömnstadierna tar istället över
en allt större del. Det som styr denna
verksamhet är dels ett sömncentrum, dels
ett vakenhetscentrum i hjärnan, som
fungerar ungefär som en på- respektive
avknapp (on/off). Man tror att föränd-
ringar i de här två centra kan förklara
varför sömnen förändras när vi åldras.
Sömnmönstret ändras även av att hor-
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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

ta tider på natten kan sömnen därför ändå
vara tillräcklig. Det viktigaste måttet på
att man fått tillräckligt med sömn är hur
pigg man känner sig dagtid.

Vad kan man då göra för
att förbättra sin sömn?

Regelbunden träning gör att
man somnar snabbare, sover
djupare och får en effekti-
vare sömn.
Undvik det blå ljuset
från dator, telefon och
läsplatta två timmar
innan läggdags. Det blå
ljuset stimulerar hjärnan och gör att
man blir mindre sömnig.
Alkohol gör visserligen att man
somnar snabbare, men med-
för också att man ofta vaknar
efter några få timmar igen.
Man ska inte heller vara
för aktiv innan man ska
sova och helst ska man
stiga upp vid samma tid-
punkt varje morgon för att få en bra
dygnsrytm.

Om man har långvariga sömnbesvär bör
man uppsöka läkare, eftersom detta ofta
kan ha samband med annan sjuklighet.
Det är då självklart viktigt att läkaren tror
på patienten och inte bara säger ”du so-
ver säkert mer än du tror”.

Men kanske är det allra lättast att helt
enkelt acceptera den individuellt inställ-
da biologiska klockan: lägga sig när man
blir trött, gå upp tidigt och dessutom ta
sig en tupplur efter lunch. Det privilegiet
kan man unna sig då man blir äldre.
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Tisdag 13 januari
Carl Wahren om
spännande möten
Carl Wahren har
för en tid sedan
flyttat hem från
Frankrike. Hans
internationella yr-
kesliv har handlat
om de globala frå-
gorna inom bl.a. SIDA , UNICEF, WHO
och OECD. Under sin livsresa har han
träffat spännande människor i alla världs-
delar som John F Kennedy, Josefin Ba-
ker, Harry Belafonte etc etc. Han har
vid sidan av internationella uppdrag haft
piano som viktig delsyssla och livselixir.
Vi kan se fram emot en stund med pia-
nomusik blandat med erfarenheter från
den stora världen.

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 C kl.
13.00. Kaffe och enkel smörgås. Under-
hållning.  Aktuell information från föreningen.
Vin- och blomlotteri.  Kostnad 60:-/person.
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 24 februari
Årsmöte. (Se sep. kallelse sid. 16)
Därefter sång med pianoackompanje-
mang av Maud Bergman och Olof
Alvarson som har en bred och trivsam
repertoar. En estradkavalkad med sång-
er ur musikaler, shower och operetter
kryddat med svenska och utländska ör-
hängen. Vi kan också få höra något ur
den vackra och omfattande visskatten
som vi har i vårt land t.ex. Taube och
Adolphson. Olof Alvarson har studerat
sång för opera- och hovsångaren Erik
Saedén och har uppdrag i samband med
dop, bröllop och andra tillställningar.
Maud Bergman har spelat piano sedan
unga år, men har blivit mer aktiv som
ackompanjatör efter att samarbetet med
Olof Alvarson startade för sex år sedan.

Tisdag 10 mars
Super vi ihjäl oss,
eller dricker vi oss till hälsa?
Vi hör ständigt att svensken dricker för
mycket alkohol med en mängd olika ska-

dor och problem som följd. Sällan
påpekas dock att alkohol ock-

så kan ha positiva effekter
på vår hälsa, i synnerhet

hos medelålders och
äldre, där fördelarna
klart överväger nack-

delarna vid lätt och måttlig konsumtion.

Om detta talar Bengt Fagrell, specia-
list i medicin och hjärt- och kärlsjukdo-
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Träffar
mar samt professor i medicin vid Karo-
linska Institutet och emeritus. Han har
arbetat i decennier inom akutmedicin och
hjärtavdelning på våra stora sjukhus i
Sverige.

Tisdag 7 april
”Min radiotiska barndom” –
Hans Dahlman kåserar
(Mer information i nr 1/2015 av medlems-
tidningen Jarlabanke.)

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 december
Det goda hundägarskapet
- från desperation
till inspiration med
de två täbyborna
Mervi Kärki
och Gunilla von
Perner som är
engagerade hund-
vänner. De berät-
tar om glädjen och
mödan med att ha
hund. Med utgångspunkt i egna och an-
dras erfarenheter tipsar de också om hur
man kommer till rätta med problem som
kan uppstå.

29 januari 2015
Glada jazzgubbar
 Sven Gustafsson, som vi har kunnat lyss-
na till på Ångaren ett par gånger under
2014, spelar jazzskivor. Forts. sid. 16

19 februari
Sanningen om
fröken Frimans krig
Författaren Eva
Kaijser berättar
om kvinnorna som
startade det första
svenska matkoo-
perativet. Eva
Kaijsers och med-
författaren Monika
Björks bok ligger
till grund för den mycket uppskattade
SVT-serien ”Fröken Frimans krig”.

26 mars
Ivar Lo-Johansson
och kärleken
Litteraturvetaren Margareta Wersäll,
som år 2006 disputerade på en avhand-
ling om Ivar Lo-Johanssons kamp för äld-
revården 1949, berättar om en annan del
av författarens liv.

23 april
Språk. Kulturell och personlig
identitet
Lars-Olof Åhlberg, professor emeritus i
estetik i Uppsala, berättar om det mänsk-
liga språket, vårt viktigaste kommunika-
tionsmedel. Hur medvetna är vi om att vi
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Träffar

Väntjänstträffar
10/3 14.00 Allégården Sten Eriksson

sång och musik
14/4 14.00 Broby Gård Sten Eriksson

sång och musik
12/5 14.00 Allégården Hasse Lind,

trubadur
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
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare. Under
2014/2015 anordnas följande träffar:
9/12 13.30 Ångaren Visor med

Hasse Lind, som trakterar
både dragspel, fiol och gi-
tarr

10/2 13.30 Ångaren Conny Österlund,
gitarr och sång

mer eller mindre omedvetet identifierar
personer efter deras sätt att använda
språket?

25 maj
Program ännu inte bestämt. Mer infor-
mation i nästa nr av medlemsbladet och
på hemsidan.

Forts. från sid 13 ”Träffar”

Kallelse till årsmöte

Årsmötet 2015 äger rum tisdagen den 24 februari kl. 13.00
Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13, plan 3

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar (föredrag-
ningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.)

kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på hemsidan
fr.o.m. den 17 februari. (Kansliet öppet kl. 10 - 12 den 17/2.)

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den  26 januari.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.

Efter årsmötet blir det underhållning. (Läs mer under Träffar sid. 14.)

Välkommen!



17

3 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.

Nära till bussar och Roslagsbanan.

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

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

BLOMMOR 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 Aroma, Eskaderv. 10 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

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

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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Text: Stig Nohrlander
I medlemsbladet nr 2 skrev jag om demens (Demens allt vanligare). I detta nummer
vill jag försöka beskriva hur forskning och behandling av demens, främst den vanli-
gaste formen, alzheimer, har lyckats.
Tyvärr måste man konstatera, att resultatet av forskning och behandling, i dagens
läge måste betraktas som ett totalt misslyckande, trots stora kostnader.

Jag citerar en rapport från Sveriges Radio Ekot 6 juli 2014:

Debatt
Behandling av demens (Alzheimer)

I DN.Debatt 2014-07-26 skriver ett 20-tal framstående forskare och debattörer en
artikel med rubriken ”Alzheimerdrabbade ges inte samma rätt som andra sju-
ka”.
En sammanfattning ges nedan:
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Jag menar att de ökande, redan oerhört sto-
ra, kostnaderna för omhändertagandet av de-
mensdrabbade kommer att framtvinga åtgär-
der. Det naturliga är att koncentrera forskning-
en till att klarlägga uppkomsten av alzheimer.
Detta ligger inte i läkemedelsföretagens
intressen. Men de kan sedan söka utveckla
läkemedel för behandling av insjuknade.

Yngre, fristående forskare hävdar att alz-
heimer har anknytning till kosthållning och
levnadssätt, dvs ingår i det metabola syn-
dromet, välfärdssjukdomarna, tillsammans
med fetma, diabetes, stroke och hjärtinfarkt.
Framtiden får utvisa om det finns ett sam-
band.

Debatt

Hösten 1959 flyttade jag (Gunilla Kinn-
man), mina föräldrar samt min bror in i
ett nybyggt s.k. kedjehus på Lievägen i
Ellagård. Min pappa var mycket nog-
grann med att föra bok över de kostna-
der familjen hade för huset. Huset såldes
1974 och föräldrarna flyttade. Pappas
kassaböcker från 1959 och fram till  1974
finns dock kvar. Jag har här gjort en li-
ten jämförelse för att se hur vissa av kost-
naderna såg ut 1963, dvs för 50 år se-

dan, jämfört med 2013. Då jag själv bor
i ett s.k. atriumhus i samma kommun, är
det intressant att se hur boendekostna-
derna har förändrats under dessa år.

1963 2013 Ökning %
Uppvärmning samt hushållsel

(1963: Olja 710:34, El 424:20) 1.135:- 15.820:- 1.293 %
Husförsäkring 89:- 4.059:- 4.460 %
Byalagsavgift (Samfällighetsavgift) 30:- 200:- 567 %
Renhållningsavgift 90:- 1.374:- 1.426 %
Vatten 203:- 3.740:- 1.742 %
Sotning 28:- 955:- (2010) 3.310 %
Tvättmaskin (Rolins) 2.640:- 2.490:- +/-0 %

(2014: Rea El-Giganten)
Kaptenslön/mån 2.895:- 31.600:- 991 %
Konsumentprisindex 449:- 4.588:- 922 %
Jämförelsen är naturligtvis något haltan-
de, då huset på Lievägen var ett tvåvå-
nings- så kallat Ellagårdshus med garage
och beboddes av fyra personer. Detta har
nu jämförts med kostnaderna för ett en-

planshus på 114 kvm utan garage och
med endast en boende. Så egentligen är
kostnaderna betydligt högre 2013 än vad
procentsatsen anger. (Kassaboken kos-
tade 3:75 1959.)

1963 visavi 2013
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För resor och utflykter görs anmälan (om
inget annat anges) till  SPF Jarlabanke,

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

Jarlabankes pg: 84 85 34-4

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
Söndag 14 december
Luciakonsert i
Uppsala Domkyrka
En stämningsfull upplevelse i adventstid
med julbuffé, julskyltning och en Lucia-
konsert i Uppsala domkyrka, kyrkan som
är den största i Norden och med sina
mäktiga gotiska valv ger en fantastisk
akustik. Arrangör är EkmanResor. Av-
färd från Cityterminalen kl 10.30. An-
mälningstiden har utgått.

Måndag 19 januari
Gudomliga Indien
Anders Hansers biograf, Kommendörs-
gatan 28 kl. 13.00. Passa på att för sista
gången njuta av Anders Hansers fantas-
tiska bilder om Gudomliga Indien. Bio-
grafen stänger för gott i april.

deltagare.Anmälan snarast och senast 29
december 2014 till Monica eller Marga-
reta. Inbetalning till Jarlabankes pg i sam-
band med anmälan.

Torsdag 5 februari
Waldemarsudde
Waldemarsudde har
en omtalad utställning
”Inspiration Matisse”
där målarens elever
och andra konstnärer
som inspireras av Ma-
tisse visar sina verk.
Den som är intresse-
rad och vill gå med i gruppen kan deltaga
i en allmän visning den 5 februari kl. 14.00
(samling 45 minuter före då antalet delta-
gare är begränsat).
Anmälan till Monica eller Margareta. Be-
talning på plats.

Tisdag 10 februari
SVT, Sveriges Televison
Guidad visning i SVT:s lokaler. Samling i
TV-husets foajé, Oxenstiernsgatan 34, kl.
16.20 där guide möter och vi får en tim-
mes rundvandring i lokalerna. Begränsat
antal. Anmälan snarast och senast 2/2 till
Monica eller Margareta.
Pris: 50:- inbetalas till Jarlabankes pg i
samband med anmälan.

Författaren och journalisten Per J An-
dersson, som rest i Indien under 30 år,
tar oss med på en resa under 1,5 tim i
detta enorma rike, ett av världens mest
mångfacetterade länder. Pris: 160:-, in-
klusive förfriskningar. Begränsat antal
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Resor och utflykter
Tisdag 17 mars
Det nya Stockholm
Vi har bokat en guidad visning av Stock-
holms nya delar, bl. a Hammarby Sjöstad,
Norra Djurgårdsstaden, Norra Länken,
Kista och Viktoria Tower men även klas-
siska Stockholmsvyer som Söders höjder,
Stora Skuggan och mycket mer. Buss
hämtar oss i Täby/Scandic Hotel kl. 09.20

ISLAND: 20-24 maj 2015
Följ med till Vulkanernas
och Sagornas ö

Tillsammans med SPF Vallentuna och
CK:resor AB får vi några intressanta
dagar på Island.

Viktoria Tower

för en ca 3 timmar
lång rundtur inklusive
kaffepaus till ett pris
av 300 kronor. Anmä-
lan till Monica eller
Margareta senast
20/2 och samtidig in-
betalning till Jarlaban-
kes pg.

Vi bor på fyrstjärniga hotell Natura och
programmet innehåller bl.a. stadsrundtur,
utflykter till Blå Lagunen, Tingvalla,
Haldór Laxness museum. Bad i Islands
världsberömda Heitur pottir (varma bad-
grytor). Spektakulära lavavattenfallet
Hraunfossa.

Rabatterat pris/person
i dubbelrum: 8.985:-,
enke l rums t i l l ägg :
1.200:-. Utförligt pro-
gram och information
fås vid bokning. Det
finns några platser
kvar. Anmälan snarast
och senast 1 februari
till Monica eller Mar-

Lavavattenfallet Hraunfossa. (Foto: Bodil Svensson) gareta.
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Upplev det 40-gradiga vattnet i Blå Lagunen, 
se Islands mest berömda sevärdheter, Geysir, 
Gullfoss, Tingvalla mm.
Följ med på stadsrundtur i Reykjavik, 
utfärder till bl a Haldór Laxness museum, Snorri Stur-
lusons Reykholt med Snorris varma källa som är den 
äldsta kända i Island och Álafoss ullspinneris fabriksbutik 
som dessutom är  ett litet lokalt konsthantverkscentrum 
med verk av såväl glaskonstnärer, keramiker som bild-
konstnärer. Här kan man även handla  
tröjor, plädar, garn mm till mycket  
lägre priser än inne i Reykjavik.

Upplev Geysir, Gullfoss, Tingvalla och mycket mer med SPF Jarlabanke
 En nästan – All inclusive resa, 5 dgr med reseledare till 

ISLAND –Vulkanernas och Sagornas Ö • 20-24 maj 2015

Res medSPF Jarlabanke och få2.000:-i RABATT!

För mer info och bokning kontakta  Margareta Torstensson, tel. 08-7681132 eller  070-3682568, 
senast den 15/2 . Principen ”Först till kvarn” gäller, resan är redan nu mer än halvbokad.

Pris endast 8.985:-/person i dubbelrum(inkl. er rabatt) Enkelrumstillägg 1.200:-
I priset ingår:
• Flyg och flygskatter t/r.    
 Transfer t/r  flygplatsen – hotellet.
• Fyra nätter på 4* hotell  Natura i Reykjavik.
• Frukostbuffé och 4 middagar.  
• Bad i Blå Lagunen, inkl handduk. 
• Stadsrundtur samt utfärd till Laxnessmuseet  
 och Álafoss.
•  Utfärd till Geysir, Gullfoss, Tingvalla,   
 Snorri Sturlussons  Reykholt, Hraunfossa mm.
•  Vår reseledares alt lokalguides medverkan.
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MOTIONERA MED TÄBY GYMMIX
vecka 36 - 50

VÄLKOMMEN! www.tabygymmix.se

Måndag kl. 9.30 Lättgympa Tibble Hall 3, Barbro

Tisdag kl. 8.00 Ryggympa Tibble Hall 3, Inger

Onsdag kl. 9.00 Lättgympa Tibble Hall 3, Eva

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

Fredag kl. 9.00 Lättgympa Tibble Hall 3, Inger
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Hänt sen sist

Hälsans stig i Gribbylund i september

Räkfrossa i septembersol
Solen glimmade blank och trind
och vattnet i Näsbyviken låg de-
finitivt som en spegel när dryga
40-talet Jarlabankare för fjärde
året samlades i Näsbyvikens båt-
sällskaps klubbhus för att ägna
sig åt årets räkfrossa. Munskän-
ken Leif Larsson såg till att det

På plats fanns bl.a. Bitte Lind-
skog och Marianne Rodhe

Anne Marie Rodell och
Gun Edgren sjöng med…

fanns drycker till hands och Anita
Tiger och Arne Forssén tog ini-

Uno Svensson på
dragspel blev myc-
ket uppskattad.

Hälsans stig är ett världsomfattande kon-
cept, som startade 1995 på Irland då den
irländska Hjärtfonden anlade den första
stigen, som skulle inspirera till motion för
folkhälsans skull – något som Täby kom-
mun har anammat och vill inspirera invå-
narna till. (Kommunen har en vision, att
Täby skall vara den friskaste kommunen
i Sverige år 2015!) Denna härliga sen-
sommardag mötte sju glada Jarlaban-
kare Kerstin Persson vid Ängsholmsba-
det för att promenera ca 3 km.

Rönningesjön låg alldeles blank och stilla
i solskenet. Vi passerade ett ställe, där
man tydligt kunde se hur bävrar gnagt på
träden, och så småningom kom vi fram

till den gamla offerkällan Johanneskäl-
lan, även kallad Trefaldighetskällan. Grib-
bylunds Fastighetsägareförening har till-
sammans med Täby Kommun rustat upp
källan, så att man har kunnat återuppta
den fina traditionen att ”dricka brunn”
på Trefaldighetsafton.

… liksom Monica Staaf och
Irène Lehnberg.

tiativet till att det sjöngs
ordentligt. Denna kväll
var musikduon förstärkt
med Uno Svensson på
dragspel, vilket fick
Jarlabankarna att verk-
ligen öka sin sångkapa-
citet.
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Forts. sid. 26Följande har bidragit med text och foto:
Jana Hammarén, Stig Nohrlander, Östen
Edlund, Per Nisses, Kerstin Persson, Gu-
nilla Kinnman och Bodil Svensson.

Mer  text och bilder finns på vår hemsida
spfjarlabanke.se. Klicka på rubriken ”Hänt
sen sist”.

SPFs distriktsfinal i Hjärnkoll 2014
Den 18 september avgjordes distriktsfi-
nalen i Hjärnkoll i Axelsberg. Som van-
ligt 16 svåra frågor i olika ämnen som
geografi, litteratur, musik och konst, ord,
historia, sport, kropp och själ m.m. Jar-
labanke deltog med två lag och båda ”tog
medalj” genom att lag 2 med Anita Eriks-
son, Christel Eborn och Leif Larsson blev
näst bästa lag och lag 1 med Anita Holm-
berg, Ing-Britt och Östen Edlund blev
trea. Väsbyveteranerna vann med två
poäng bättre än Jarlabankes bästa lag.

På andra plats kom Jarlabankes Anita
Eriksson, Leif Larsson och Christel Eborn.

Sommarens boulespel
Hela sommaren – från 15 maj till 25 sep-
tember - har det spelats boule på tors-
dagarna vid Boulebanan i Enhagsparken.
Enhagsparken ligger i det långsträckta
grönområdet mellan Ella Gård och En-
hagsvägen. Boulebanan är belägen intill
lekplatsen i den del av parken som är
närmast Täby C.

Här det Lena Sandström (t.v.) och Käthie
och Gunnar Wernerson (längst t.h.) som är
redo för spel.

Gladjazz med musik och historier
en, och en liten gosse stegade då fram
till kungen med en blomsterkvast och
gratulerade på namnsdagen. Men, sa
kungen, det är inte Karl idag, nä sa
gossen, och inte heller Gustaf, sa
kungen, nä sa gossen – men det är den
sextonde idag!”

Vid månadsträffen den 7 oktober berät-
tade meteorologen och jazzpianisten John
Pohlman om kungen och den lilla gossen
på Öland.

”I samband med ett evenemang på
Öland deltog hans majestät konung-
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Skoog lockade 100!

Randigt och brokigt i höstens mode
Det fanns mycket av höstfärger - rost,
orange, gult, violett - i det mode som vi-
sades upp på Ångaren den 3 oktober då
Jarlabankemanne-
kängerna Maud, Ani-
ta, Stella, Birgitta och
Gunnar vandrade
catwalken fram. Vi-
beke Foltman från
Sveriges Seniorshop
var på besök och
hade som vanligt med

Anita visade upp en
fin och mjuk tröja i
grått och svagt
rosa.

Många ville studera
Stellas mjuka
jacka i blått med
mönstrad framsida.

Det sprakade om
Birgittas kläder –
här en mjuk jacka
med dragkedja
och med mönstrad
fram- och baksida.

sig i bagaget lättsköt-
ta kläder i mjuka ma-
terial och med ex-
panderbar midja som
inte sitter åt. Ett 50-
tal jarlabankare -

mest damer förstås - fanns på plats för
att studera modet och se om det var dags
att förnya garderoben.

Kaffekopparna tog slut när Helge Skoog
stod på Jarlabankes torsdagsmeny på
Ångaren den 23 oktober, ett 100-tal be-
sökare hade nämligen kommit för att lyss-
na till skådespelaren Helge Skoogs be-
rättelse om sin brokiga skådespelarbana.
Uppväxt i borglig miljö i Borås, med en

pappa som var
stadens borgmäs-
tare, var det inga-
lunda givet att det var teaterns tiljor som skulle beträdas. Men
att de äldre systrarna tog med honom på filmmatinéer gjorde
nog sitt, plus att pappa fick biljetter till stadens teater. Inspira-
tion hämtade Helge också från läroverkets teatergrupp Ramp-
ljus och från en numera sliten bok vid namn ”Hur man blir
skådespelare”.
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Höstens Jazzpub på kansliet

Med Strindberg i Blå Tornet
Tolv Strindbergsintresserade Jarlabank-
are besökte den 27 oktober August Strind-
bergs sista hem. Hit flyttade han 1908
med ett par koffertar med personliga sa-
ker. Hans bibliotek fanns på pantbanken
och det dröjde två år innan han kunde
lösa ut böckerna för 400:-.

Museets intendent
Camilla Larsson be-
rättade initierat om
Strindbergs liv och
leverne – hans kvin-
nor, hans resor, hans
humör, hans förfat-
tarskap och hans
måleri. Blå Tornet
blev Strindbergs sis-
ta och 24:e adress i Stockholm. Hans hyra
inkluderade helpension och för det beta-
lade han 250:-/mån motsvarande unge-

fär 11.000:- i dagens pris. När han fyller
år i januari 1912 hyllas han av en män-
niskomassa på ca 15.000 personer. Strind-
berg fick aldrig Nobelpriset i litteratur,
men han fick på födelsedagen ta emot
ca 45.000 kronor som samlats in av
svenska folket och var menat som ”fol-
kets nobelpris”. Strindberg dör i maj 1912
av magcancer. 60.000 människor, dvs un-
gefär en femtedel av Stockholms befolk-
ning, kantar hans väg till den sista vilan.

Strindbergs arbetsbord i biblioteket.
Allt i prydlig ordning.

Musik är språket utan ord. Med orden
berättar vi om musikerna och det gjorde
Arne Forssén tisdag 28 oktober.  Vi var
ungefär 25 pensionärer som samlades till
höstens pubafton med jazz. Coleman
Hawkins, Django Reinhardt, Lionel
Hampton, Anita O´Day, Count Basie, Roy
Eldridge, Benny Goodman, Charlie Parker
var bara några av dem som musicerade.

Inlevelsefullt, anspråkslöst och med fo-
kus på ”fotnötter” presenterade Arne sina
favoriter. Många av dem var prövade av

livet och allihop hade sina egenheter. I
begynnelsen hade han själv spelat tenor-
saxofon och även sjungit lite. Vi var någ-
ra gubbar och gummor som kände att
detta är en form av terapi.

Forts. sid. 28
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Mårten Gås med diamantbröllop

Lite historik: Lindholmen vill göra Rydboholm rangen stridig — och vice versa —
som Gustav Vasas födelseort. Helt säkra på sin sak var dock sockenborna i
Orkesta när de för 80 år sedan satte upp en minnessten för att fira 400-årsminnet
av den 12 maj 1496 (också detta är omtvistat) vid ruinerna av det medeltida hus
där den blivande kungen såg dagens ljus. (…) Lindholmen var säteri redan under
medeltiden och ägdes då av ätten Baner och Ekasläkten, senare av ätterna Brahe
och Stenbock samt från 1708 till in på 1900-talet av släkten Cederhielm.
Källa: Vägvisare till kulturen i Stockholms län, 1977, Alf Nordström

Långbordet stod dukat, ljusen
var tända och svartsoppan
väntade när dryga 40-talet
Jarlabankare den 6 november
för 21:a gången gästade Lind-
holmens gård för att avnjuta fru
Violas svartsoppa, stekta gäss
och äppelkaka.

Vädret var inte det bästa, regnväder och
blåst, men innanför de välkomnande gårds-
väggarna var det desto varmare.  Jarlaban-
karna hade också glädjen att kunna fira ett
diamantbröllop denna dag – det var Stella
och Gunnar Gillberg (t.h.) som på dagen för
60 år sedan ingick äktenskap.
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Näsbyparks kyrka
Lördagsmusik kl. 13 fram till jul,

gudstjänst varje söndag kl. 11.
Julafton 24/12 kl. 10 Samling vid krubban,

kl. 15 Julbön med musik,
kl. 23.30 Midnattsmässa med solosång.

Juldagen 25/12 kl. 11 Juldagsgudtjänst med
vokalkvartett.

Nyår 31/12 kl. 16 Nyårsbön med musik, 1/1 kl. 16 Högmässa
Trettondag jul 6/1 kl. 11 Gudstjänst i folkton (A. Öhrwall), flöjt, piano, kör.

Kulturtimme 23/1 kl. 14 Ingela Bendt: ”Läkande riter när något gått förlorat”.

Lisa & Erika

Lunch och Catering
Vi är den personliga restaurangen som hjälper
dig med mat till vardag och fest. Vi kan även
bistå med personal och utkörning av porslin.

Välkommen att äta hos oss och få 30 kr
i rabatt första gången.

Du hittar oss på Nytorpsvägen 5, Täby
Tel: 08-768 55 10, www.tanternapatorpet.se
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Litteraturcirkel
Vi träffas en tisdagsefter-
middag i månaden kl.
14.00 och diskuterar böck-
er och tar en kopp kaffe.
Sista träffen för i år är den 16/12 med en
högaktuell författare, nämligen Nobel-
pristagaren Patrick Modiano och hans
bok Lilla smycket.
Vi börjar igen den 20/1 och då blir det en
klassiker, som många anser vara klassi-
kernas klassiker, Anna Karenina av Leo
Tolstoy från 1885. Den kom i en ny-
översättning så sent som 2007 och finns
i pocket.
Övriga träffar 2015 blir tisdagarna 17/2,
17/3, 21/4 och 19/5.
Vi är för närvarande 12 personer i grup-
pen, 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
Vi träffas en måndag i månaden över en
kopp kaffe och lyssnar på klassisk mu-
sik! Under vårterminen skall vi, om in-
tresse finns, ägna oss åt opera. Man
måste inte föranmäla sig, det är bara att
droppa in! Vårterminen börjar den 26/1.
Tider: Måndagar kl. 19.00 - ca 21.00.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40, Näs-
bypark
För mer information välkommen att
kontakta Ljubinka på 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 dis-
kussion kring pjäserna. Om tillräckligt
många är intresserade startas en ny
grupp.
Höstens träffar sker 13.00 - 15.30 tors-
dagarna 22/1, 19/2, 19/3 och 23/4.
Är du intresserad ring och tala med
Margareta Broberg, 732 03 83.

Studiecirkel – Ålderism
Lars G Nilsson, tidigare professor och
knuten till Sveriges Pensionärsförbund,
SPF, kring läkemedelsfrågor och SPF-
programmet mot ålderism, har skrivit
boken ”Detta hade inte hänt mig om
jag hade varit yng-
re”. Boken behand-
lar ålderism, eller äld-
rediskriminering, var
den finns, hur den
känns igen och hur
den kan bekämpas.
Ett tydligt exempel är
problemen kring äld-
res läkemedelsbehandling, som delvis
beror på bristande engagemang för de
äldres situation, en form av ålderism.

Målet med studiecirkeln är att kartlägga
och hitta strategier för att motverka alla

Kurser och cirklar
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För ytterligare info kontakta Lena Sand-
ström, lena.sandstrom39@gmail.com,
076-780 58 59 eller Christel Eborn,
chris.eborn@hotmail.com, 070-397 25 84.
De som är intresserade av en plats i re-
servlistan kan anmäla sig till Lena eller
Christel.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 12.30. (Obs ny tid!) Vår-
terminen startar 12 januari.
Kontaktperson: Marianne Bull Simonsen,
756 39 38

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 12.30. (Obs ny tid!) Vår-
terminen startar 7 januari.
Kontakta Magnus Waller, 758 55 83,
magnuswall@gmail.com.
Gruppen är f.n. full, men Magnus Waller
tar gärna emot intresseanmälningar för
plats i reservlistan.

Vinprovning II
Vi planerar att fortsätta
även nästa termin,
våren 2015, med vin-
provning i Jarlaban-
kes lokal, Eskadervä-
gen 40, följande tors-
dagar, start kl. 18.45:
15/1, 19/2, 19/3 och
16/4. Information kommer att meddelas
dem som tidigare deltagit. Kontaktper-
son: Arne Forssén, 070-610 45 51 eller
arne.forssen@plangruppen.se

former av diskriminering på grund av ål-
der. Cirkeln är upplagd som ett antal träf-
far, där man bland annat tar upp synen
på äldre i vården, om hur terminologin
påverkar hur vi uppfattar olika åldrar och
hur ålderism tar sig uttryck i arbetslivet.
Med utgångspunkt från studieplanen (som
skrivits av Studieförbundet Vuxenskolan)
kan vi själva utforma cirkeln efter vad vi
är mest intresserade av.
Start: Tisdagen 20/1, kl. 10-12.
Plats: Kansliet, Eskadervägen 40, Näs-
bypark
Kostnad: Grundbok och Studiehandled-
ning 180:- (levereras och betalas vid för-
sta mötet)  samt lokalbidrag 10:-/pers/
möte.
Omfattning: Preliminärt 5 träffar á 2 stu-
dietimmar.
Den första träffen ägnas åt planering av
studiecirkeln. Hur många möten ska vi
ha? När ska vi träffas? Vad har vi för
förväntningar och mål?
Anmälan till Kerstin Persson, 756 60 76,
kerstinpers@telia.com senast  den 7/1.

Sällskapsbridge
För oss som inte är så vana bridgespela-
re och andra som vill
spela i ett lugnare tem-
po än tävlingsbridgens
finns nu en egen grupp.
Vi använder kort med
större siffror för att un-
derlätta för alla med nedsatt syn. Vi spe-
lar onsdagar mellan kl. 9.00 – 12.00.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Vår-
terminen startar 7 januari.

Kurser och cirklar

Forts. sid. 32
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Pensionärsfriskvård i
Täby RacketCenter
Tisdagar
09.00-10.00 Morgongympa
09.00-11.00 Badminton o bordtennis
10.00-11.00 Zumba gold

Onsdagar
09.30-10.25 Styrketräning (anmälan)
10.40-11.35 Styrketräning (anmälan)

Torsdag
10.00-10.55  Styrketräning (anmälan)

Fredagar
09.00-10.00 Zumba gold
09.00-11.00 Badminton o bordtennis
10.00-11.00 Morgongympa
Kostnad 50:-/gång. Kaffe ingår.
Tel: 756 5094

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.

Friskvård
Badminton
(se nedan under Pensionärsfriskvård)

Eftermiddagsdans
I samarbete med Tibble Seniorerna.
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72.
Tisdagar kl. 13-16. Modern
dans och någon gammal
dans. Pris 80 kr, kaf-
fe och bröd ingår i
pausen.
Våren 2015:
27/1 spelar Jiges
17/2 spelar Cedrix
17/3 spelar Lars Eriksson
21/4 spelar Patrik Eklöf
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
510 503 20 , 070-350 93 20. Välkomna!

Jarlabanke golfare
Under vinterhalvåret finns möjligheter att
hålla swingen igång med sikte på framti-
da rundor, bl.a. genom träning i Golfpunk-
ten vid Rosenkälla. Senaste nytt finns på
hemsidan. Frågor kan ställas till Per Jö-
dahl, 756 23 25.

Vinprovning III
Vårens vinprovningar är inbokade på tis-
dagarna 20/1, 17/2, 24/3 och 21/4. Start
kl. 18:45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson, 070-626
92 05 eller lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinprovningarna i grupp II och grupp III
hålls i Jarlabankes lokal på Eskadervä-

Forts. från sid. 31 ”Kurser och cirklar” gen 40. Terminsavgiften är 400:- och er-
läggs 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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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 16/1
(vecka 3).

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
möjlighet till:

Långa vandringar (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.

Adventskonsert på Ångaren
Årets adventskonsert söndagen den 7 december kl. 14.00 blir en
blandning av traditionell julmusik, jazz och pop. De som spelar och

sjunger är Martin Åklint och Annie Ternström. Martin som
spelar piano går på Södra Latins musiklinje och Annie går i

klass 9 i Bergtorpsskolan och är, trots sin unga ålder, en
sångerska med stort register.

Annie presenterar programmet som kommer att
innehålla bl. a. Jul, jul strålande jul, White Christmas,

Mössens julafton och Julvisa av Sibelius. 

Kaffe med hembakade lussekatter.

Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5, i Näsbypark
Kostnad: 60:-/person

Alla pensionärer är välkomna!
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ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 275:-)

ORDINARIE 425:-
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 175:-)

ORDINARIE 325:-
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Äldreomsorg

Gudrun Wijk

KPR - 10 september 2014
att planera för och inrätta vård- och om-
sorgsboenden för äldre människor, som
behöver särskilt stöd.

I Täby gäller LOV, lagen om valfrihet.
Det innebär att personer i behov av vård-
och omsorgsboenden kan välja mellan
enskilda och kommunala leverantö-
rer som är godkända av socialnämn-
den. I Täby finns 10 sådana boenden, och
dessutom 17 godkända utanför Täbys grän-
ser, det vill säga i andra kommuner.

Socialnämndens boendeplan är ett under-
lag för kommunens verksamhetsplane-
ring och den planering av boenden som
socialnämnden ansvarar för. Behov av
vård- och omsorgsboenden för äldre ba-
seras på befolkningsprognosen för Täby
kommun och visar att behovet av vård-
och omsorgsboenden år 2024 är 160 nya
bostäder, när hänsyn tagits till de för kom-
munen idag kända byggnadsplanerna.

Vid slutet av januari 2014 fanns det 34
personer som väntade på plats till vård-
och omsorgsboende. Personer som er-
bjudits plats, men inte tackat ja, är bort-
räknade. Detta innebär att 34 personer
med definierat behov inte hade fått sitt
boendebehov tillgodosett.

Ny socialchef och ny
avdelningschef för
äldreomsorg
En socialchef är en chef inom kommu-
nen som planerar, leder och samordnar
kommunens sociala verksamhet. Täbys
nye socialchef, Claes Lagergren, kom-
mer närmast från Södermalms äldreom-
sorg, där han varit avdelningschef.

Även Marie Weckström, kommunens
nya avdelningschef för äldreomsorg,
har tidigare haft anställning som avdel-
ningschef, men vid Järfälla socialförvalt-
ning. Hon kommer att ha det övergripan-
de ansvaret för verksamheten och an-
svara för personal, ekonomi, upphandling
och arbetsmiljö.

Båda två har varit undersköterskor från
början men senare vidareutbildat sig,
Claes Lagergren till jurist och Marie
Weckström till socionom.

Boendeplan 2014
Kommunen har en lagstadgad skyldighet

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 38).
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Äldreomsorg
Information till och
frågor från pensionärs-
föreningarna
Berit Kjellser, vice ordförande i Tibble-
seniorerna, berättade om en medlem,
som kontaktat henne för att få hjälp. Han
bor i ett låghus i Täby C utan hiss och
klarar inte längre trapporna där och ville
därför flytta till en nyrenoverad tom lä-
genhet på Ångarens kommunala senior-
boende. Svaret från kommunen var att
han inte kunde erbjudas lägenhet där utan
att först ställa sig i en kö för kommunens
seniorbostäder, Berit Malmström är
handläggare för dessa.

Jarlabankes pensionärsförening önskar
fler medlemmar från hela Täby och för-
söker därför visa upp sig runt om i kom-
munen.

Pensionärsföreningarna önskar att de i
ett tidigt skede ska få vara med i en re-
ferensgrupp och kunna ge synpunkter på

budgetarbetet. En sådan grupp fanns för
ett par år sedan, men anslutningen var så
dålig från föreningarnas representanter att
det hela ”rann ut i sanden”. Claes Lager-
gren är intresserad av ett nytt försök.

Värdighetsgarantier
Under våren antog kommunfullmäktige i
Täby lokala värdighetsgarantier för äld-
reomsorgen - detta för att höja kvalite-
ten och förtydliga vad den enskilde kan
förvänta sig av äldreomsorgen. En lätt-
läst broschyr om innehållet på dessa ga-
rantier kommer snart att bli tillgänglig.

Täby Seniorcenter
Från och med den 15 september kom-
mer Seniorcenter även att ha aktiviteter
på Skarpängsgården på måndagar mel-
lan kl. 10.00 - 15.00. Det blir styrke- och
balanspass och datorträning. Det går
även bra att bara sitta ner och dricka en
kopp kaffe till självkostnadspris.

Nästa KPR-möte den 9/12 kl. 12.00.

TipsTipsTipsTipsTips
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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
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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

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
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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
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   bitr. medl.sekr. Lars Gustafsson 758 96 98 lassegustafsson@telia.com
Syn-hörsel, Begravningar Bertil Wijk 732 74 32 blmw@ownit.nu
Väntjänst Irène Lehnberg 756 36 81 irene.lehnberg@gmail.com
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
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Festarrangemang, bitr. Ingegerd Isacsson 758 93 66 ingegerd.isacsson@gmail.com
Festarrangemang, bitr. Britt Ahlstedt 758 71 27 ahlstbritt@gmail.com
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Välkommen att välja oss Vårdproffsen, när du har behov av
hemtjänst.

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

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

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

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

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

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


