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Omslagsbild: Vår omslagsflicka den här
gången är Stella Gillberg, en av Jarla-
bankes egna mannekänger som i mitten
av april visade upp vårens och somma-
rens mode. Mer om modevisningen på
sid. 25.                               Foto: Bodil Svensson
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Vill du tjäna en trisslott?
Lyckas du värva nya medlemmar till Jarla-
banke får du en trisslott/ny medlem. Med-
dela Käthie Wernerson, wergun@telia.com,
510 503 63, namn och adress, så skickas in-
betalningskort m.m. och du får trisslott/er
så snart medlemsavgiften är betald.
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Kerstin Persson

Ordförande
har ordet

I år har vi 40-årsjubileum
och det ska vi fira.

Boka redan nu in
 onsdagen den 14 oktober

kl. 17 – 22 på Täby Park Hotell.
 Mingel med bubbel,

tvårättersmiddag, inkl. vin/vatten,
kaffe och kaka vid sittande bord.
Underhållning med Ann-Louise

Hansson & Bruno Glenmark.
Inbjudan kommer i MB 3/2015

(8 september)

Hej alla medlemmar i SPF Seniorerna
Jarlabanke Täby! (Puh)
Nya stadgar, nytt namn, ny logga, nya sty-
relsemedlemmar och …  nya fräscha kraf-
ter!

Ca 60 medlemmar och vänmedlemmar
hade mött upp till årsmötet den 24/2 och
ni som inte hade tillfälle att delta kan läsa
om vad som avhandlades på sid. 6. Re-
presentanterna i KPR har redan deltagit i
flera möten och ni kan läsa om vad som är
på gång under Äldreomsorg sid. 34.

Behöver ni inspiration att förbättra er egen
fysiska aktivitet så ta fasta på uppropet
”Promenera 30 minuter för Världens
barn” sid. 21. Det är en tävling om största
promenadaktiviteten mellan olika föreningar
inom SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet.

Resultatet, antalet 30 min. promenad/dag
resp.  insända 50 kr till Världens barn, räk-
nas proportionellt till medlemsantalet. Vi
med våra 700 medlemmar har alltså lika
stor chans att vinna som föreningar med
mer än dubbelt så många medlemmar.

Pubafton för nyblivna medlemmar. Vi
har nu också haft glädjen att hälsa nybliv-
na medlemmar välkomna till oss i SPF
Seniorerna Jarlabanke genom att bjuda på
Pubafton på vårt kansli. 13 nya medlemmar
hörsammade inbjudan och tillsammans med
oss 10 funktionärer hade vi en verkligt trev-
lig samvaro med många skratt. Vi började
med en presentationsrunda och det är fan-
tastiskt vad många spännande, positiva och
trevliga människor som finns i vår ålders-
grupp! Kvällen avslutades med en oriente-
ring på vår egen, distriktets och förbundets
hemsida. Jag ser fram emot att träffa er igen.

Nu har vi att se fram emot några ljuv-
liga sommarmånader med bl.a. spän-
nande aktiviteter i Jarlabankes regi. Ni
som är funktionärer och brevduvor kom-
mer att inbjudas till en Funktionärsdag den
18/5. Den 28/5 ger vi oss av på en dags-
resa till Engelsbergs Bruk och Oljeön, vår-
lunchen kommer i år att avnjutas på
Kvarntorpsgården den 2/6 och sommar-
boulen startar redan torsdagen den 7/5 i
parken vid Näsbyparks kyrka. Under au-
gusti kan man delta i Seglats med Viking
Plym 11/8 eller 12/8 (väderberoende) och
den 12/8 bär det iväg till Fejan med lunch
på Fejans skärgårdskrog via Roslagens sjö-
fartsmuseum i Älmsta.

Ha en skön sommar och
tag vara på det som bjuds!
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Den tredje åldern på gott och ont
nomiska förutsättningar än vad de själva
har.

Många kvinnor har dock tyvärr dåliga
kunskaper om pengar, och eftersom män-
nen ofta har haft bäst inkomst har fokus
ofta legat på deras ekonomi. Risken finns
att detta blivit en kvinnofälla som visar sig
vid skilsmässa eller om hon blir änka.

Social exkludering
från tredje åldern
En ny livsstil håller på att växa fram och
etablera sig som norm i flera västerländ-
ska industriländer, ett levnadssätt som
kostar mycket pengar.  Generellt bland
befolkningen ökar användningen av tek-
nik och media, vård av kroppen, ökat re-
sande och fler besök på olika kultureve-
nemang.

Denna framväxande norm är även vanlig
i den tredje åldern och äldre personer med
dålig ekonomi kan därför känna sig ute-
slutna. Knapp ekonomi medför att de
sällan kan unna sig något utöver mat och
hyra, de kan känna sig ensamma och
begränsade i sitt umgänge med andra.
Många känner även skam över sin brist
på pengar.

Text : Gudrun Wijk

Den tredje åldern kallas den period då man
är fri från arbetslivets krav och skyldighe-
ter, men innan hjälp behövs i den dagliga
tillvaron. Man får en frihet att disponera
sin tid, vilket också innebär att ta ställning
till hur resten av livet ska kännas menings-
fyllt. De intressen som byggts upp under
livet finns det nu mer tid att ägna sig åt.
Det är denna period som man sett fram
emot under sitt långa yrkesliv; att ha en
tryggad ekonomi, en god hälsa och en
ökad möjlighet att själv forma sitt liv.

Tyvärr kan det också vara nu som det blir
uppenbart för många nyblivna pensionä-
rer hur olika livet kan te sig mellan äldre
personer, en ojämlikhet som gäller eko-
nomi, hälsa och sociala skillnader, detta
gäller ofta i hög grad för vissa kvinnor.

Orsaker till kvinnors
ekonomiska utsatthet
Kvinnor har i högre utsträckning än män
tagit huvudansvar för vård och omsorg
om andra - både i hemmet och i yrkesli-
vet.  Detta ger många gånger låg eller till
och med ingen yrkesinkomst vilket i sin
tur bidrar till låg pension och begränsad
tillgång till pensionsförsäkringar och för-
mögenhet. Den ekonomiska utsattheten
kompenseras ibland av att kvinnor lever
eller har levt med män med bättre eko- >
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Att fokusera
på det positiva

vet och anpassa sina anspråk efter vad man
har råd till, istället för att jämföra sig med
andra, gör livet lättare att leva.

Det finns ju även mycket att uppleva som
inte kostar så mycket pengar, till exempel
föreläsningar på biblioteket, konserter i
kyrkan eller promenader i naturen.

Pensionärsföreningarna erbjuder också
aktiviteter inom olika intresseområden och
vi som bor här i Täby kan helt kostnads-
fritt besöka Täby Seniorcenter, en verk-
samhet där man kan träffa nya männis-
kor, vara med på någon av de olika fysis-
ka aktiviteterna eller delta i någon studie-
cirkel.

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

¡

 Glappet mellan vad man skulle vilja göra
och de ekonomiska resurserna är svårt att
göra något åt senare i livet. Att acceptera
och fokusera på det positiva i vardagsli-
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Jarlabankes årsmöte
Text: Leif  Larsson Foto: Per Nisses

Vår ordförande Kerstin Persson öppna-
de mötet och hälsade alla varmt välkom-
na. Kerstin tände ett ljus och påbjöd en
tyst minut för de medlemmar som läm-
nat oss under året.

blad och annan information om att bli
medlem i Jarlabanke.

Kerstin berättade vidare om den verk-
samhet som sker i KPR och program-
kommitté och i samverkansgruppen
Framtiden, ett samarbete mellan nio SPF-
föreningar i nordostdelen av Stockholms
län.

Vi fick också veta att två lag från Jarla-
banke har deltagit i frågetävlingen ”Hjärn-
koll” och hävdat sig väl bland andra SPF
föreningar.

 Närvarande revisor Gun Olgård läste upp
revisionsberättelsen enligt vilken ansvars-
frihet för styrelsen tillstyrkts. Kassören Ing-
Britt Edlund redogjorde för resultatet för
2014, ett överskott på 6 403 kr. Kommu-
nens bidrag hade minskat. Annonsering-
en i medlemsbladet ökade som en följd
av att 2014 var ett valår och att partierna
annonserat. Resultat- och balansräkning
fastställdes och styrelsen beviljades an-
svarsfrihet för 2014. Beslöts också att inga
arvoden skulle utgå, endast ersättning för
kostnader.

Ing-Britt fortsatte med att redogöra för
budgeten. Enligt denna kommer år 2015
att visa ett underskott på 56.000 kr. Orsa-
ken till detta är att föreningen firar 40-års-
jubileum. Eftersom det egna kapitalet i
föreningen är betryggande kan ett sådant
underskott vara acceptabelt under detta
jubileumsår. Budgeten fastställdes.

Årsavgiften för 2016 bestämdes till oför-
ändrade 250 kr för ensam medlem och

Östen Edlund valdes till mötesordföran-
de, Birgitta Danielsson till mötessekrete-
rare (bild ovan) och Bertil Wijk och Kaj
Ingelman till att justera dagens protokoll.

Sedan mötet befunnits stadgeenligt utlyst
och dagordningen fastställts fick Kerstin
Persson ordet för att presentera styrelsens
verksamhetsberättelse. Kerstin meddela-
de att föreningen haft nya aktiviteter un-
der året och att fler deltagare kommit till
de olika träffarna m.m. Hon framhöll att
det är en mycket viktig uppgift för före-
ningen att rekrytera nya medlemmar och
att behålla sina medlemmar. Viktigt är att
vi har intressanta aktiviteter och att rekry-
teringen sker på ett bra sätt. Numera er-
bjuds nya pensionärer att bli ”intressemed-
lemmar” och att gratis få ett par nummer
av tidningen Veteranen. Till dem som tack-
ar ja till detta skickas sedan vårt medlems-
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480 kr sammanlagt för sammanboende
samt till 75 kr för vänmedlem. För den
som blir medlem och betalar avgift un-
der kvartal fyra gäller avgiften också för
det följande året.

Undertecknad berättade om det nya namn
som föreningen får som en följd av att
förbundet ändrat namn vid kongressen
2014. Mötet beslöt att namnet blir SPF
Seniorerna Jarlabanke Täby. Underteck-
nad fortsatte med att redogöra för de nya
stadgar som blivit en följd av kongress-
beslut 2014. Det förslag som styrelsen lagt
fram godkändes av mötet.

Så blev det dags för val. Kerstin Pers-
son omvaldes till ordförande för tiden
fram till nästa årsmöte. Nya styrelsemed-
lemmar blev Carola Plannthin, Gunvor
Vretblad och Kerstin Bergman medan
Ing-Britt Edlund omvaldes. Revisorer-
na omvaldes. Nya ledamöter i KPR blev
Gunvor Vretblad och Irene Lehnberg.
Ulla Héjjas omvaldes. Nya till valbered-
ningen blev Lars Gustafsson (ordf.) och
Ljubinka Selin. Marianne Hammarén

Erlandson omvaldes (se bilder på styrel-
se och funktionärer på sid. 39).

Efter dessa olika val överlämnade mötes-
ordföranden ordet till vår omvalda ord-
förande Kerstin Persson för avtackning-
ar. Blommor överräcktes till Käthie och
Gunnar Wernerson som nu avgår ur sty-
relsen efter 9 år, men som fortsatt kom-
mer att arbeta med medlemsrekrytering
och medlemsregistrering. Blommor över-
lämnades också till Gudrun Wijk, som
slutar i KPR, tidigare ordföranden m.m.
Bertil Wijk, som nu avgår som syn- och
hörselombud, och till avgående valbere-
dare Stella Gillberg och Anita Tiger.

Östen Edlund avslutade årsmötet.

Kerstin Persson talade därefter om det
kommande 40-årsjubiléet och tog sedan
upp frågan om ny ”logga” i föreningen
som en följd av namnbytet och hur för-
bundet ändrat sin ”logga”. Därefter blev
det sång av Olof Alvarson med piano-
ackompanjemang av Maud Bergman.

TipsTipsTipsTipsTips
>
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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 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 08-121 464 15
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
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

FRISKVÅRD Roslagskliniken-Naprapat, Eskaderv. 8 08-758 78 84
FRISÖR Salong Trend Drop In (tidsbokning) 08-630 05 55

Theo Klippet 08-756 35 22, 08-756 35 23
HUDVÅRD Hudverkstan <hudverkstan.se> 08-756 76 54
HÄLSA Balance Näsby Park <balancetraining.se> 08-409 216 90

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

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., AKUPUNKT. Eva Mårder 08-756 54 47
SKOMAKARE Näsby Park Sko & Nyckelservice, Eskaderv. 6 08-756 89 92
TANDLÄKARE Agea Dental/Royne Thorman 08-756 38

Joanna Radberger 08-768 52 48
TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner <johansenradiotv.se> 08-756 64 90
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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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Text och foto: Bodil Svensson

Seniorer i media - och  i ”ålderstrappan”
Under våren har nio jarlabankare träffats
ett antal gånger för att i studiecirkel med
Kerstin Persson som cirkelledare diskute-
ra ålderism1 utifrån J. Lars G. Nilssons bok
”Detta hade inte hänt mig om jag hade
varit yngre”. Vid ett möte i mars som bl.a.
skulle handla om ålderism i media var jag
inbjuden för att lyssna på diskussionerna
och, i min egenskap av journalist, försöka
förklara och svara på frågor kring publi-
cering i media om äldre och kring for-
muleringar som kan uppfattas som ålders-
diskriminerande.

Else-Marie Molitor, Anne Marie Berggren och
Ing-Britt Edlund involverade i en av flera
livliga diskussioner.

människor som förut och inte annorlunda än
människor i mellanåldern.

Maja-Lisa Stålquist.

I Jarlabankes studiegrupp höll man med
om vissa påståenden: När det publiceras
artiklar/inslag i media, så är det ofta i ne-
gativa eller extrema sammanhang t.ex. i
samband med handikapp eller sjukdomar
eller med äldre som brottsoffer. Det finns
en ensidighet i beskrivningarna av äldre -
äldre är ensamma, glömska, dementa…
Det ligger status i hur grupper presente-
ras i media – att bara finnas i negativa sam-
manhang ger låg status.

Gruppen ställde också frågan om varför
det var nödvändigt att i alla sammanhang
skriva ut ålder – är det inte för stor kon-
centration på att dela in folk i åldersgrup-

1 Ålderism definieras som ”Fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från
en människas ålder och som kan leda till diskriminering”. Det betyder att man använ-
der ålder för att bedöma en människas förmåga, roller eller värde. (SPF Seniorerna)

I sin bok formulerar författaren sig kring
ålderism i media så här: Äldre beskrivs inte
som vanliga människor utan som en problemgrupp,
trots att majoriteten av pensionärerna är samma
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per, skulle vi inte förstå varandra bättre
om ålderssiffrorna fick förbli oskrivna? Att
ålder kan sättas ut när det är relevant och
viktigt för sammanhanget var man dock
överens om.

I studiegruppen fanns åsikten att det inte
excisterade några trappsteg längre, varken
före eller efter 50, utan livet är en ganska
jämn och fin båglinje där man efter pen-
sioneringen fortsätter med det man upp-
skattar; promenader, dans, motion, um-
gänge med goda vänner med inslag av
teater, musik och luncher – om än i en
något långsammare takt. Det är också en
period med resor och frihet från tidstvång.
Barnpassningen är nu ett aktivt och vitali-
serande barnbarnsumgänge.

Men till slut står vi där, vid slutet av livs-
kurvan och behöver, liksom barnet vid
kurvans start, hjälp av stödhjul när vi tar
oss fram – då en trehjuling, nu en rullator.

Erik Persson visar att ålderstrappan är
försvunnen och ersatt av en livskurva.

¡

Brita Renström Zetterquist och Marianne
Hammarén Erlandsson.

I övrigt tyckte gruppen lite till mans att
det publicerades för lite om seniorer och
deras liv. Intresset var dock tämligen ljum-
met från de flesta av gruppdeltagarna över
serien, ”Under samma tak”, som SVT sän-
de under aktuella vårmånader. (”Under
samma tak” är en s.k. reality-serie där ung-
domar och äldre samsas under samma tak
i tre veckor och där fördomarna visavi
åldrarna ligger nära ytan.) Redan trailern
hade fått folk att avstå, serien hade känts
alltför extrem. Gärna dock filmer om äld-
re, om deras personligheter och öden.

Ny ”ålderstrappa”
Gruppdeltagarna hade från föregående
träff fått i läxa att fundera över hur de ser
på dagens ålderstrappa jämförd med den
trappa som finns i Winter Carl Hanssons
kurbitsmåleri från 1799 där höjdpunkten
ligger vid 50 år och de resterande trapp-
stegen ner till 90 bär upp mer eller min-
dre skröpliga par. (Se bild till höger.)
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An apple a day keeps the doctor away
Text: Erik Persson Foto: Per Nisses

>

Rubriken för månadsmötet var: ”Super
vi ihjäl oss eller dricker vi oss till hälsa?”
Föredragshållare var Bengt Fagrell, pro-
fessor emeritus vid Karolinska Institutet,
specialist på medicin och hjärt-/kärlsjuk-
domar. Efter ett inledande bombarde-
mang med forskningsstatistik och kurvor
rörande alkoholens positiva inverkan på
hälsan för äldre lät sig auditoriet inte utan
förtjusning övertygas om alkoholens po-
sitiva inverkan på vår livslängd, motver-
kan på hjärt-och kärlsjukdomar, reuma-
tism, blodfetter/åderförkalkning, diabe-
tes, cancer, demens, Alzheimers sjukdom,
psykiska hälsa - ja i stort sett allt sjukdoms-
elände (förutom alkoholism!).

Men som alltid när det gäller kraftfulla
”mediciner” så är överdosering farlig,
därför är ”rätt dosering” viktig. (Jmf  Klo-
ka listan, läkemedel för äldre!) Som dag-

lig dos ordinerades
1-2 enheter. Vad är då
1 enhet? Jo, 1 enhet kan
valfritt antingen bestå av: 1 glas vin eller
3-5 cl starksprit eller 1 starköl eller 2 öl.

Som övre gräns angavs 4 enheter per dag,
därutöver skadlig överdosering. Att sam-
la ihop dagsransonerna till en veckoran-
son sades vara mindre lämpligt/effektivt.
(Jmf hopsamling av daglig medicin till ett
intagningstillfälle under veckan!!) Fagrell
framhöll vidare att största nyttoeffekten
erhålls bland män över 40 år och kvinnor
över 50 år. Vi noterade givetvis att han
speciellt framhävde att rekommendatio-
nerna inte minst gällde för personer över
65 år, men att 1 enhet per dag även kan
anses som ofarlig t.ex. för havande kvin-
nor! Barn och ungdomar bör dock gene-
rellt undvika alkohol.

Det rubricerade uttalandet är en sedan länge välkänd devis
för ett hälsosamt leverne. Vid Jarlabankes månadsträff  i
mars fick vi lära oss en helt ny devis för oss äldre: ”En
nubbe per dag gör dig frisk och glad”.
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Slutligen redovisades Sveriges position på
Europalistan vad gäller alkoholkonsum-
tion. En blygsam 23e plats med en svagt
minskad totalkonsumtion (allt inräknat -
även privat införsel, smuggling och hem-
kört). Detta med en allt större andel vin-
konsumtion (kontinentalmönster).

Föredraget följdes, som kunde förväntas,
av en livlig frågestund med många intres-
santa frågeställningar med huvudsakligen
lugnande besked från Fagrell. Många av
oss gick därför lättade hem med en stor
tacksamhet till Bengt för redovisade forsk-
ningsresultat - lämnande vår oro och even-
tuella dåliga samveten kvar på stolen i Bib-
liotekets hörsal. I det månadsmötesnor-
mala eftersnacket framkom ytterligare in-
tressanta synpunkter som t.ex. att kaffet

vid våra Må-
n a d s m ö t e n
lämpligen bör
kunna ersättas/
kompletteras
med 1 enhet al-
kohol per per-
son. Mitt eget
bidrag visavi
förslag är att vi

GRATIS SOMMARMIX
juni, juli och augusti v 23 – v 33

03.81.lkgadnåM tedabsgoksroNdivximapmyG

00.90.lkgadsiT gnågvatS , tedabsmlohsgnÄdivgnilmas
03.81.lk gnågvatS , gorkatsnEdivgnilmas

.ravatsnaturelledemåG

00.90.lkgadsnO tedabsgoksroNdivapmygnogroM

ireksgningarD.ttolsitargneudråfiratledudnoitomrammosejravröF
ximmyGybäTllittroksnimret.a.lb,retsnivaniF.33vssapalla

VÄLKOMMEN!
info@tabygymmix.se www.tabygymmix.se

¡

Dåligt samvete?

införlivar nedanstående festvisa i våra
framtida sångrepertoarer.

Dricker man för mycket blir livet kort
Dricker man för lite blir livet torrt
Nej - gör som jag
nubba lite varje dag!

  (Melodi: Lamberth Walk)
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Naturen kan nog sägas vara Skarpängs sto-
ra tillgång. Norr om kommundelen lig-
ger den stora Hagbyskogen med de små
sjöarna Mörtsjön och Käringsjön – kom-

Skarpäng – med
naturen inpå knuten
Text och foto: Bodil Svensson

Skarpäng är den del av Täby kommun
som ligger längst västerut. Söder därom
finns Danderyds kommun och västerut
Sollentuna. Vid Skarpäng möts de tre
kommunerna ungefär där man parkerar
bilen om man ska bege sig till Rösjön, en
för speciellt barnfamiljer attraktiv sjö med
både badplatser och hundbad. Rösjön hör
dock till väsentligaste del till Sollentuna (ett
litet avsnitt till Danderyd) men Rösjöba-
det kan bara nås från Skarpäng och om-
rådet kallas allmänt för ”Täbysidan” av
Rösjön och det drivs av Täby kommun.

Våren var fortfarande kylig denna dag och
värmen i Rösjöns vatten långt borta.

Blåsipporna varslade om vårens ankomst…

Solljus över storskog med höga träd och
mossiga stenar vid Mörtsjön.

Vårbäcken slingrade sig fram.

… liksom hasselns hängen. >
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mungränsen inkluderar också en liten bit
av Fjäturen. Här finns vandringsleder, run-
stenar och ridvägar. Här kan du även ta
dig ut på Roslagsleden med rastplats och
vindskydd vid både Fjäturen och Käring-
sjön. Hela Roslagsleden är 190 km lång,
omfattar 11 dagsetapper och sträcker sig
från Danderyd till Grisslehamn.

Vid Mörtsjön finns det annat som lockar,
nämligen jättestora karpar där varje känd
storkarp har fått namn. (Bild nedan.)

Forts. sid. 16

Ursprungligen var Skarpäng ett dagsverks-
torp under Ella. Det återfinns på en lantmä-
terikarta från 1725 där ängen som torpet
ligger på beskrivs som ”skarpp och torr
hårdwalls äng”, där ”skarpp” har betydel-
sen ”mager, ofruktsam, torr och hård”. Tor-
pet, dock ombyggt, finns fortfarande kvar
vid Täbyvägen. Ella var på 1800-talet en av
Täbys största gårdar och här drevs lantbruk
ända till 1954. Dagens Ella gård, Ella park
och Skarpäng ingick i gårdens arealer.

Exploateringen av Skarpäng började på
1920-talet, när den dåvarande ägaren Carl
Robert Lamm började sälja av tomter,
framför allt till sommarstugor. Den tidiga
bebyggelsen i Skarpäng bestod alltså av
mindre villor och fritidshus med stora
tomter. Från 70-talet startade utbyggna-
den av Skarpäng. Många av de gamla fri-
tidshusen revs och ersattes av villabebyg-
gelse, radhus och kedjehus. Andelen villor
i Skarpäng – med synnerligen varierande
hustyper - uppgår till ca 60 % och övrig
bebyggelse nästan enbart av sammanbygg-
da småhus. 2014 uppgick befolkningen i
Skarpäng till 5.595 personer varav 664 var
65 år och äldre.

Några större kommersiella centra finns
dock inte – vid Skarpängsskolan ligger ett
mindre köpcentrum, Rösjö centrum, med
en ICA-affär, pizzeria, mäklare och några
mindre butiker och vid Rösjöskolan piz-
zeria Kärleken.

Mera känt var det som idag är Rösjö cen-
trum för ett antal år sedan då Svensk Tal-
film hade sin studio där. Från 1950 och
närmare 20 år framöver spelades filmer-

Här finns också en elljusslinga på 2,5 km
som till delar följer Mörtsjöns strand. Le-
den är bred och lättillgänglig och ger ut-
rymme för både rullatorer och rullstolar.
(Bild nedan.)
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na i den 19 filmer långa serien om Åsa-
Nisse, den knipsluge småbrukaren från fik-
tiva Knohult i Småland, in i studioloka-

lerna. Många av ut-
omhusscenerna i fil-
merna tilldrog sig ock-
så i Skarpäng och an-
dra delar av Täby.
Åsa-Nisse själv, d.v.s.
John Elfström, bod-
de under en större del
av sitt liv i Skarpäng

och – som det skrivs - ”spred stjärnglans
över området”.

Studion i Skarpäng togs i bruk för snart
70 år sedan. Då fanns förutom studio-
byggnaden garage, körrum, mixrum, re-
kvisitaförråd, loger, sminkrum, klipprum
och ljudrum. 1960 tillkom bl.a. trickateljé
och snickarverkstad. I studion gjorde även
Husmorsfilmer AB sina inspelningar.

Forts. från sid. 15

Fritiof  Haglund

Skarpängbo sedan cirka 40 år tillbaka är Fritiof
Haglund, välkänd radio- och tv-röst som retat
gallfeber på åtskilliga makthavare genom åren.
Nu är Fritiof senior och makthavarna behöver
inte rädas.

– Rösjön var ett kraftcentrum på den
tiden. Den är en källsjö och var känd för
sitt rena vatten, där fiskades ofta kräftor
på höstarna.

– Rösjön var badsjön på sommaren och
skridskosjön på vintern.

Fritiof flyttade till Skarpäng just när de
gamla sommarstugorna försvann och
nybyggnationen satte igång.

– Området förlorade sin karaktär. Men
söker man lugnet kan man inte hitta något
bättre. Dessutom är folk här väldigt öppna,
trevliga och gästvänliga. Ofta möter man
folk ute på promenad, man stannar till,
pratas vid en kvart och går sedan åt skilda
håll. ¡

I mitten av 70-talet
flyttade han från inner-
stan i Stock-holm till
Skarp-äng för att hitta
tystnad. Egentligen
var det Rösjön som var
det avgörande, sjön
kände han till sedan
tidigare eftersom han
ofta vistats hos en god

vän vid stranden av sjön där kamratens
pappa – som så många andra – byggt
sommarstuga under kriget.

Källor bl.a.: Täby – stan på landet (Li-
ber), Vägnamnen i Täby (Täby hem-
bygdsförening), Wikipedia och Täby
kommuns hemsida.

Nyligen uppmärksammades Elfström
och Åsa-Nisse-filmerna genom en foto-
utställning på huvudbiblioteket – ”Åsa-
Nisse i Täby – vår lokala filmhjälte” – med
privata fotografier från 50- och 60-talets
inspelningar. Bakom utställningen finns
Anders Nordqvist, uppväxt i Ella gård,
intresserad av hembygden och författare
till ”Åsa-Nisse. Var ligger Knohult” (2008).
Han har även gjort SVT-dokumentären
”Åsa-Nisse i Täby” som visades 2010.

Men i slutet av 70-talet revs allt och svens-
ka folket kunde säga farväl till såväl Åsa-
Nisse som Klabbarpbarn och Knohultarn
liksom till deras käringar medan John Elf-
ström själv levde kvar i Skarpäng till dess
han gick bort 78 år gammal 1981.
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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.
Alla pensionärer är välkomna.
Ansvariga: Carola Plannthin, 756 54 00,
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 8 september
Carl Wahren berättar och
spelar på nytt

Vi har glädjen att
ännu en gång få
lyssna till Carl
Wahrens berättel-
ser och hans emi-
nenta pianomusik.
Carl Wahren har

under sin livsresa träffat spännande män-
niskor i alla världsdelar, både politiker och
artister i världsklass. Carl, som senast be-
rättade om bl.a. JFK och Sjostakovitj
kommer nu att tala om Josephine Baker,
Harry Belafonte, Olof Palme, Harry Mar-
tinson och om krisande internationella
förhandlingar som till sist kunnat lösas i
gemensam sång och musik - i en pianobar.  

Tisdag 6 oktober
Jörgen Toresson sjunger,
spelar och berättar
Vi skall tillsammans med Jörgen Tores-
son göra en musikalisk resa genom 60-
talet allt ifrån den andliga sångens gigant,
Einar Ekberg, till Stikkan Andersons svensk-
toppslåt Ljuva 60-tal. På vägen möter vi bl.a.
Frank Sinatra, Sven-Ingvars, Beatles och Elvis
och så sjunger vi någon allsångslåt.  

Tisdag 10 november
Vart går Ryssland under Putin
- och hur är situationen i
Ukraina och på Krimhalvön?
Stig Fredrikson har bl.a. varit utrikeskor-
respondent i Moskva för SVT, han kan

det ryska språket och är
stor rysslandskännare. Vi
får höra Stig Fredrikson
berätta om sina upplevel-
ser när han arbetade i Sov-
jet och utvecklingen under
åren som gått. Hans kon-
takt med den ryske Nobel-

pristagaren Aleksander Solzjenitsyn är i sig
en fantastisk berättelse som vi hoppas få höra
mer om. Stig Fredriksons senaste bok ”Oli-
garken mot presidenten” (2013) handlar om
oligarken Chodorkovskij som blev miljar-
där på olja och som Putin satte i fängelse. 

Tisdag 8 december
Vi önskar julen välkommen
med mycket sång och musik
Nicke Wagemyr, skådespelare, musikal-
artist och manusförfattare, ska ge oss den



19

Träffar

Torsdagsträffar

rätta känslan inför julen.
1983 startade han Apol-
loteatern tillsammans med
sin fru och under en tio-
årsperiod satte de upp allt
från drama, komedier och

revyer till barnteater. Nicke Wagemyr har
alltid varvat arbetet på Apolloteatern med

Foto: Privat

andra engagemang och har medverkat i
musikaler på bl.a. Göta Lejon och Os-
carsteatern. Han har även på turné över
hela landet spelat operett och fars. Nicke
Wagemyr uppträder regelbundet med
musikprogram där han tolkar Cornelis
Vreeswijk och Evert Taube.

Medlemmarna i bandet spelar och sjung-
er gladjazz, sånger och visor. Det blir också
allsång.

Vi återkommer i nästa nr av medlemsbla-
det och på hemsidan med innehåll i tors-
dagsträffarna 22/10, 26/11 och sönda-
gen den 6/12 (adventskonsert).

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare.
12/5 14.00 Allégården – Hasse Lind,

trubadur

Under hösten anordnas följande träffar:
15/9 15.00 Furan (Demensboende) –

Bruno Picano, piano och
sång

13/10 13.30 Ångaren – Conny Öster-
lund, dragspel och sång

3/11 14.00 Broby Gård – Hasse Lind,
trubadur

1/12 14.00 Allégården – Linnea Salay,
sång och musik

Ansvariga: Irène Lehnberg, 073-700 05 16,
irene.lehnberg@gmail.com och
Anita Holmberg, 070-392 21 99,
anita41holmberg@gmail.com

slag av andra poeter och
visdiktare. Innehållet är underfundigt,
varmt, poetiskt och roligt. Publiken får
många tillfällen till eftertanke och igenkän-
nande skratt, blir på gott humör och har
med sig något när de går hem.

24 september
Gladjazz med Täby seniorband
Täby seniorband, som ofta spelat upp till
dans på Täby seniorcenter, underhåller.

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

21 maj
Längtan efter ljus

Maria Rosén, på 70-ta-
let sångerska i proggban-
det Norrbottens Järn,
uppträder numera oftast
solo och spelar gitarr och
sjunger egna komposi-
tioner blandade med in-

¡
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Resor och utflykter

>

Torsdag 28 maj
Engelsbergs Bruk och Oljeön

Onsdag 12 augusti
”Sjöfart & Kolera i Roslagen” ...
Följ med på SällskapsResors tur till Ros-
lagens sjöfartsmuseum i Älmsta på Väd-
dö, museet som speglar all typ av sjöfart
som bedrivits genom århundradena.
Här finns rika samlingar från Roslagens
sjöfart och i museet visas båtar, fartygs-
modeller, navigationsutrustning och sjö-
farares exotiska souvenirer.  I den gamla

Vi åker med Ekmanresor mot Bergslagen
och besöker Engelsbergs Bruk som räk-
nas som ett av världens främsta industri-
minnen och finns på UNESCO:s världs-
arvslista. På Oljeön i sjön Åmänningen får
vi höra den osannolika historien om en-
treprenören Ålund och blir guidade i hans
gamla fabrik. Lunch samt eftermiddags-
kaffe på Elsa Anderssons anrika Kondi-
tori från 1916 i Norberg ingår.
Begränsat antal.
Rabatterat pris: 720:-/person
Buss avgår från Cityterminalen kl. 07.30.
Anmälan senast 15 maj till Monica eller
Margareta. Inbetalning till Jarlabankes
plusgiro i samband med anmälan.

skansen får man en känsla av hur man lev-
de ombord på en roslagsbark.

...till Fejan med båt för lunch
Från Älmsta åker vi till Räfsnäs där vi går

ombord på
båten som
tar oss ut till
Fejan. Ön
Fejan har
varit be-

bodd sedan 1850-talet men är kanske mest
känd för sin karantänstation under kolera-
epidemierna i slutet på 1800-talet. Om detta
och mer får vi höra under en kortare gui-
dad promenad på ön efter en god lunch
på Fejans skärgårdskrog.
Pris: 995:-. Om vi blir 15 som åker blir
priset 945:-. I priset ingår: förmiddagskaffe,
guidningar, båtresa, lunch samt bussresa
med resvärd.

Anmälan senast 12 juni till Monica eller
Margareta.  Inbetalning till Jarlabankes pg
i samband med anmälan.

08:15 Avresa från trafikplats Ros-
lagsnäsby

17:15 Ankomst trafikplats Roslags-
näsby
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Resor och utflykter

¡

Torsdag 3 september
Ersta Diakonimuseum

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.m.rosengren@gmail.com eller
Margareta Torstensson, 768 11 32,

margareta.to@telia.com

Museet visar diakonins betydelse för den
svenska sjukvården, socialvården och sjuk-
sköterskeutbildningen. Ersta Diakonerna

grundade Sveriges första sjuksköterske-
skola 1851. Museet är inrymt i porthusen
från 1700-talet. Vi träffas i hörnan Fjäll-
gatan/Erstagatan kl. 12.50.

Gudrun, diakonissa, som arbetat på Er-
sta i många år kommer att visa oss museet.
Pris: 50:-/person.  Begränsat antal platser.

Anmälan senast 20 augusti till Monica
eller Margareta.
Inbetalning till Jarlabankes pg i samband
med anmälan.
Buss från Slussen: Nr 2 eller nr 3 till håll-
plats Tjärhovsplan. Nr 53 till hållplats Er-
sta sjukhus.

Promenera 30 minuter för Världens barn
Märk inbetal-
ningen med
Världens barn.
Pengarna går
oavkortat till
Världens barn.

SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt
har bjudit in till en tävling som går ut
på att promenera och skänka pengar
till Världens barn. Det gäller att så
många som möjligt promenerar minst
30 minuter per gång under april och
maj (endast ett pass om dagen
räknas).

Senast den 3 juni rapporterar var och
en som deltagit in till kansliet på 
756 38 75 (telefonsvarare) eller till
Christel Eborn på 070- 397 25 84 om
hur många pass man gått samt betalar
in 50 kr till Jarlabankes pg 84 85 34-4.

Visserligen har
vi nu kommit en bit in i maj, men det är
inte för sent att deltaga. Det är bara
att börja promenera! Tänk att få bidra
med en gåva till Världens barn och
samtidigt förbättra konditionen.

Hör gärna av er till mig, Christel, med
eventuella frågor.
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Följande har bidragit med text och foto:
Erik Persson, Ing-Britt Edlund och

Bodil Svensson.

Mer  text och bilder finns på vår hemsida
spfjarlabanke.se. Klicka på rubriken

”Hänt sen sist”.

Hänt sen sist

>

Ny kull med ”ny-
examinerade” livräddare!

Ytterligare nio Jarlabankare har nu delta-
git i den ”livsavgörande” kursen; Hjärt-
lungräddning, HLR, och fått lära sig vad
man kan och måste göra för att rädda liv
vid plötsligt hjärtstopp eller luftvägsstopp.

Kursen ägde rum i slutet av mars i kansli-
ets lokaler under Thed Söderlunds lätt-
samma men sakkunniga ledning.  Som
framgår av bilden var övningarna i stor
utsträckning ”handgripliga”.

Men låt er icke avskräckas för framtiden.
Samtliga deltagare kunde, om än ibland
med vissa upp- och nerstigningsproblem,
praktiskt delta i samtliga mattövningar
med såväl övriga deltagare som på utde-

lade specialdockor. Det var en nöjd och
lite stolt grupp som glatt vinkade av va-
rann efter väl genomförda övningar.

Ivar Lo och Sara Lidman
Ivar Lo-Johansson, statarförfattaren som
genom sina böcker men även genom di-
rekt agitation bidrog till att statarsystemet
avskaffades i kollektivavtal 1945, har i
romanform berättat om kvinnor som
funnits i hans liv. Ivar Lo gifte sig aldrig
och en förklaring kan vara att han satte
sin frihet att författa före ett äktenskap.

En av de kvinnor han hade en relation
med var Sara Lidman som han träffade
1955 då hon som 26-åring debuterat med
Tjärdalen och han, mer än dubbelt så gam-
mal, redan hade flera böcker bakom sig.
Han hade hjälp henne att leta fram ett od-
lingskontrakt och bjöds därför på middag.

Om detta möte och
om Sara och Ivars
relation berättade
Margareta Wersäll,
författare och littera-
turvetare, för en 35-
hövdad publik tors-
dagen den 26 mars.

2006 disputerade Wersäll på en avhand-
ling om Ivar Lo-Johanssons kampanj för
äldrevården 1949, Fattighusliv i ensamhets-
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Hänt sen sist

Forts. sid. 24

slott.  2010 gav Margareta Wersäll ut bo-
ken Ivar Lo-Johansson och kärleken – Kvin-
norna i hans liv och verk, baserad på den
brevväxling som skett mellan Ivar Lo och
hans kärlekar och som finns bevarad i
Uppsala.

Sara och Ivar inledde sin relation vid påsk-
tid. Breven visar på stora motsättningar
och känslosvängningar. Sara, som hyllade
renlevnad oroade sig för Ivars hälsa, fram-
för allt för att han skulle dricka för myck-
et. Sara, som dyrkade Ivar, var självkritisk
och rädd för att hon inte skulle räcka till. I
Ivar Lo-Johanssons bok ”Blå jungfrun”,
som handlar om Sara Lidman, framkom-
mer hur olika de två var. Sara var upp-
vuxen i ett djupt religiöst hem vars enda
litteratur var bibeln. Det bibliska språket
går igen i hennes böcker. Ivar Lo erkän-
ner att han har svårt att förstå hennes tex-
ter medan Sara själv skriver i ett brev till
en väninna ”Gud förlåte, men jag skriver bätt-
re prosa än den karln.”

1957 tillbringar de båda en tid på Öland
för att skriva varsitt mästerverk. Schema
görs upp över dagarna med ”Öppen tid”
vid 11-riden varje dag för umgänge. Men
förhållandet klingar av för att återupptas i
februari 1958 då Sara befinner sig i Kö-
penhamn för att skriva klart Regnspira. Men
Sara grubblar över deras relation och skri-
ver ett långt brev till en väninna där hon
uttrycker sina tvivel om förhållandet. I juni
blossar kärleken upp igen, men är nu i sin
slutfas och i mars 1959 skriver Sara ett
avslutande brev till Ivar.

Dags igen för Östen!
Säsongen för veterantävlingar började i
slutet av mars med inomhus-VM i Torun
– en stad på c:a 200.000 innevånare 18
mil nordväst om Warszawa. Drygt 2.400
deltagare, varav 64 från Sverige, hade sam-
lats för att göra upp om mästerskapstit-
larna i de olika friidrottsgrenarna. För

Östen Edlunds
del var det premiär
i åldersgruppen 80-
84 och framgång-
arna uteblev inte; tre
guldmedaljer och
en silvermedalj
(diskus, slägga, vikt-
kastning samt kula)

fanns med i bagaget på hemresan.

Många aktiva äldre kvinnor och män del-
tog förstås, men rekordet var nog polack-
en Kowalski, född 1910, alltså snart 105
år gammal, som deltog i 60 m, kula och
diskus (se bild där han gratulerar Östen
till medaljerna). Utan överdrift ett fysiskt
fenomen om åldersintyget är äkta.

Lelle Printer roade med
skrönor och radiominnen

Ni gick miste om något,
ni som inte tog er till bib-
liotekets hörsal i Täby C tis-
dagen den 7 april. Det var
Hans Dahlman, alias Lel-
le Printer från bl.a. radions
satirprogram På håret
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Hänt sen sist

Näsbyparks kyrka
Kyrkan är stängd hela sommaren. Men verksamhet pågår!

Gudstjänst i Näsby slott 10/5 kl. 12.00. Därefter möjlighet till Afternoon tea.
Gudstjänst på Kuttervägen 1-3  söndagar kl. 15.00 under maj (ej 10/5),
   söndagar kl. 18.00 under juni, juli och augusti.
Lördagsmusiken fortsätter varje lördag i maj kl. 13.00 i Tibble kyrka. Höststart 12/9.

Musik i sommarkyrkan under juli arrangeras även i år av vårt distrikt och
   Stefan Ydefeldt. Den är dock nu förlagd till Tibble kyrka, torsdagar kl. 19.30.
Lätt förtäring serveras efter konserten.
2/7    Himmelska toner, vokalmusik från renässansen

med Collinensemblen
9/7    Lars Gullins underbara musik, ”Fine together

jazz quartet”
16/7 Barockafton, barockviolin, gamba, cembalo
23/7  Från Bach till jazz, Tomas Janzon, gitarr
30/7  Kammarmusik i sommarkväll, violin, flöjt, piano

Öppet hus för daglediga måndagar t.o.m. 15/6.
  Höststart 24/8.

Lufsarna och Tjejgruppen startar i höst den 31/8.

som stod för underhållningen. Och un-
derhållna blev vi, både av typiska Lelle
Printer-telegram och -nyheter och av Dahl-
mans egna radiotiska barndomsminnen
som mest härrörde från 1950-talet. I barn-
domshemmet stod radion på jämt och
man lyssnade på allt. Efterlysningar, små-
grisnoteringar, fiskhamnsrapporter, ledi-
ga arbeten…  Där sändes mycket som till-

Forts. från sid. 23 talade en unges fantasi. Men främst fanns
de populära programmen med de stora
radioprofilerna – Frukostklubben med
Sigge Fürst och Kaffe-Petter, frågesport
med Gösta Knutsson och allvetaren Ei-
nar Haglund, Barnens brevlåda med Sven
Jerring, Povel Ramel, Lennart Hyland, Stig
Järrel, Sven Arefeldt, Kalle Blomkvist-se-
rien, sommarens kriminalföljetonger med
paret Hillman, Gösta Bernhard, Hjälpsam-
ma herrn och Mosebacke monarki.  Kring
detta kåserade Hans Dahlman och blan-
dade sina egna upplevelser och hågkom-
ster med skrönor och anekdoter och fick
oss alla att ofta skratta igenkännande och att
sjunga med i visor och programsignaturer.
Se det var en radiominnenas eftermiddag…
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Hänt sen sist
Från svartvitt till mildaste pastell
Fredagen den 10 april var det dags igen
för vad som snart kan kallas för tradition
– Vårmode med Jarlabanke.  Vibeke Folt-
man från Sveriges Seniorshop anlände med

sitt klädlass till Ångaren och Jarlabankes
rutinerade mannekänger – Anita, Birgitta,
Gunnar, Maud och Stella – visade upp
valda delar av konfektionen medan pub-

Även herrarna fick tillfälle att fundera
på nyinköp:

Här är det fina skjortan och smarta tröjan
som visas upp.

liken intog bubbel och läckra snittar och
kände på klädernas kvalitet. Det som vi-
sades var främst kläder från Tyskland och
Danmark och utmärkande är klädernas
bekvämlighet, stretchmaterial och midje-
resår – s.k. komfortlinning - om bäraren
och magen så önskar. Färgerna var blått,
cerise, orange, korall och mullvad blandat
med blommig pastell och strikt svart/vitt.

Lena Sandström (längst t.v.)tackar de
eleganta damerna för dagens visning.

¡



26

Vårlunch på Kvarntorpsgården
Nöjen

jarlabanke@telia.com. Inbetalning till
pg  84 85 34-4.

Ansvarig Christel Eborn, 070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com

Räkfrossa
Tisdagen den 1 september kl. 17.00
inleder vi traditionsenligt höstens pro-
gram med räkfrossa. Även i år träffas vi
i klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap,
Fiskarstigen. Man kommer enklast dit
med Roslagsbanan (Näsbyparklinjen)
hållplats Lahäll.

Därifrån är det c:a 500 meters prome-
nad ned till klubbhuset. Där finns även
tillgång till parkeringsplatser. För färd-
tjänst är adressen Djursholmsvägen 2.

I priset 250:- ingår lättdryck och vin. An-
mälan och inbetalning senast den 22 au-

I år träffas vi åter på Kvarntorpsgården
för en härlig vårlunch. Datum är tisda-
gen den 2 juni kl.13.00. Priset är 180
kr och inkluderar måltidsdryck och kaf-
fe. Vin kan köpas på plats.

Kvarntorpsgården har adress Näsby Allé
72 och ligger några 100-tal meter från
hållplatsen vid Allégården för buss 619
och för servicelinjen. Parkering finns för
de som kommer med bil.

Anmälan och inbetalning senast
den 25 maj till Jarlabanke Täby,
756 38 75 (telefonsvarare) eller

gusti till Jarlabanke Täby, 756 38 75 (te-
lefonsvarare) eller jarlabanke@telia.com.
Inbetalning till pg 84 85 34-4.

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

Följ med på seglats med Viking Plym –
världens nu äldsta kopia av ett seglande vikingaskepp
Medlemmar i Jarlabanke Täby inbjuds att följa med på tur med Viking Plym

– Täby kommuns eget skepp. Vi startar från bryggan vid Viggbyholms båtklubb.
Därefter blir det segling, rodd eller motorgång beroende på väderlek.

Vi styr över Värtan för att lägga till vid lämplig strand, där vi går i land och intar
enkel lunch, som vi dukar upp tillsammans.

Tid: Cirka 4 timmar den 11 eller 12 augusti (beroende på väder)
Villkor: Max 10 deltagare. Pris: Cirka 150 kr, självkostnad för förtäring

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

Anmäl intresse eller ställ frågor till Lars Gustafsson (medlem i Täby Vikinga
Skeppslag) via telefon 070-5650568 eller e-post  lassegustafsson@telia.com senast

den 31 maj. Lasse planerar och arrangerar därefter seglatsen.

Mera information finner du på vikingplym.org
Du kan också bekanta dig med Viking Plym på Runrikets dag lördag den 23 maj
kl. 11-16 (taby.se/Kultur-och-Bibliotek/Sevardheter-och-kulturminnen/Runriket).

Välkommen!

Sommarboule
Vi spelar boule även i sommar men nu i
parken vid Näsbyparks kyrka. Vi star-
tar torsdagen den 7 maj och spelar
mellan klockan 10 till 12 hela som-
maren när det inte är helgdag eller
regnar. Alla medlemmar är väl-
komna oavsett förkunskaper. Ta
med egna klot om du har.
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Litteraturcirkel
Vi träffas en tisdagsef-
termiddag i månaden
mellan kl. 14.00 och
16.00 och diskuterar
böcker och tar en kopp
kaffe.
Av vårterminen återstår nu bara en träff
nämligen 19/5, då vi skall diskutera årets
Stockholm läser-bok; ”Kungsgatan” av
Ivar Lo-Johansson.
Höstterminen startar 15/9 med Agneta
Pleijels ”Spådomen”. Övriga träffar är
planerade till 13/10, 17/11 och 15/12.
Vilka böcker vi skall läsa har vi ännu inte
bestämt.
Vi är för närvarande 13 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 Beh-
rendt, 732 45 91.

Musikalisk salong
Vi träffas en måndag i månaden över en
kopp kaffe och lyssnar på klassisk musik!
Under vårens sista träff, 18/5, skall vi lyss-
na på Wagner. Man måste inte föranmäla
sig, det är bara att droppa in!
Tider: Måndagar kl. 19.00 - ca 21.00.
Till hösten den 21/9, 19/10, 16/11 och
14/12 är temat inte fastställt.

Lokal: Kansliet, Eskaderv. 40
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 diskussion
kring pjäserna. Om tillräckligt många är
intresserade startas en ny grupp.

Höstens träffar sker 13.00 - 15.30 tors-
dagarna 1/10, 15/10, 12/11 och 3/12.
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 tävlings-
bridgens finns nu en
egen grupp. Vi använder kort med större
siffror för att underlätta för alla med ned-
satt syn. Vi spelar onsdagar året om mel-
lan kl. 9.00 – 12.00.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.

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.

Kurser och cirklar

>
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Vinprovning III
Höstens vinprovningar är inbokade på tis-
dagarna 8/9, 13/10, 10/11 och 8/12.
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 Eskadervägen
40. Terminsavgiften är 500:- och erläggs
vid första provningstillfället.

Om du är intresserad av vinprovningar
kontakta Lars-Ove Pehrsson som admi-
nistrerar en väntelista för båda vinprovar-
grupperna. Max. deltagare i en grupp är
15 personer. Om tillräckligt många är in-
tresserade av att deltaga i vinprovningar
finns det möjlighet att starta ytterligare vin-
provargrupper.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 12.30. Höstterminen startar
den 7/9.
Kontaktperson: Marianne Bull Simonsen,
756 39 38.

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 13.00. Höstterminen startar
den 2/9.
Kontakta Magnus Waller, 070-768 55 83,
magnuswall@gmail.com. Gruppen är f.n.
full, men Magnus Waller tar gärna emot
intresseanmälningar för plats i reservlistan.

Vinprovning II
Vi startar höstterminen 2015 med vin-
provning i Jarlabankes lokal, Eskadervä-
gen 40, följande torsdagar, start kl. 18.45:
17/9,  15/10, 19/11 och 17/12. Infor-
mation kommer att meddelas dem som
tidigare deltagit.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Kurser och cirklar

¡

Lapptäcksföreningen Run-
täcket har varit verksammma
i Täby i 25 år. Det firas med en
utställning på Karby Gård.

Karby Gård - Karbygårdsvägen 1, Täby.

Utställningen pågår 6 juni  t.o.m. 28 juni.
Vernissage den 6 juni.
Öppet alla dagar 12–16 (stängt midsommarafton).
Kaffeservering.
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Squaredansarna
Näsby Parks Squaredansklubb finns på
Kvarntorpsgården, Täby. Besök gärna klub-
bens hemsida nasbysquare.se för mer in-
formation. Nästa Öppet Hus med möjlig-
het att själv pröva blir den 17/9 kl. 12-14.
Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

Friskvård

¡

Vandra med
eller utan stavar
I samarbete med TibbleSeniorerna an-

ordnar vi stavgång fredagar
udda veckor. Vi samlas kl.
10.00 i Näsbyparks centrum
utanför apoteket. Prome-
nad ca en timme i lugn takt
som passar alla. Vårens sis-

ta vandring är den 22/5. Höstens vand-
ringar börjar v. 37 den 11/9.
För mer information kontakta
MonicaRosengren, 768 32 07,
monica.m.rosengren@gmail.com  eller
Birgitta Danielsson, 758 78 48,
birgitta.l.danielsson@telia.com

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med Tibbleseniorerna star-
tar långa vandringar måndagen den 17/8.
Samling kl. 09.15 i Täby Centrum vid rull-
trappan nedre plan mot Storstugan. Tag
med matsäck, sittunderlag och bussbiljett.
För information om höstens program tag
kontakt med Ivor Nordström, 768 31 15,
Kerstin Ferenius, 758 61 75, Maud An-
dersson, 510 512 19 eller Lars Lunden-
mark, 768 82 18.

Eftermiddagsdans
I samarbete med Tibbleseniorerna.
Kvarntorpsgården,
Näsby allé 72.
Tisdagar kl. 13-16.
Modern dans och
någon gammal dans.
Pris 80 kr, kaffe och
bröd ingår i pausen.

Datum för hösten 2015:
22/9 Lars Erikssons orkester
20/10 BEX:s orkester
24/11 Jiges orkester
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
510 503 20, 070-350 93 20. Välkomna!

Jarlabanke golfare
Nu startar golfsäsongen och allt grönare
fairways lockar till spel. Tibbleseniorerna,
som vi samverkar med, har fastställt årets
program enligt följande: 2 juni Vallentuna
GK, 10 juli Djursholms GK, 25 augusti
Jarlabanke GK, 2 september Wäsby GK.
Senaste nytt finns på hemsidan. Frågor kan
ställas till Per Jödahl, 756 23 25.

Pensionärsfriskvård i
Täby RacketCenter
Roliga aktiviteter för dig som pensionär
varje vardag mellan 9-11, kaffe ingår! Pris
50:- för en förmiddag. Terminskort
1.400:-. Se vidare: tabyracketcenter.se/tra-
ning/pensionarsverksamheten
Har du frågor är du välkommen att kon-
takta Täby RacketCenter, Flyghamnsv. 16,
756 50 94.
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ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 270:-)

ORDINARIE 425:-
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DROP IN OCH
TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 170:-)

ORDINARIE 325:-
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Äldreomsorg
KPR-gruppen 2015 presenterar sig.
Vi som valts som ledamöter till KPR är
Ulla Héjjas, Gunvor Vretblad och Irene
Lehnberg (ersättare).

Irene Lehnberg:
Jag valdes till ersättare
i Kommunala pensio-
närsrådet på årsmötet
i år. Jag har arbetat
med livsmedel i mitt
yrkesliv och vill bland

annat bidra med mina erfarenheter för
pensionärerna och deras matfrågor.

I december 2014 träffades vi – KPR-
ledamöter från SPF Jarlabanke och
SPF Tibbleseniorerna – för att utröna
om vi skulle samarbeta inför mötena
med kommunen. Vi ansåg att det var en
bra idé och inbjöd samtliga KPR-leda-
möten i pensionärsföreningarna i Täby,
dvs SPF Jarlabanke, SPF Tibble-
seniorerna, PRO Täby/Näsby, PRO
Täby kyrkby samt SPRF till ett möte i
januari. Alla var positiva till idén och
vi har nu träffats ett par gånger och gått
igenom frågor som vi vill ställa till
kommunen. ¡

Gunvor Vretblad:
Jag är ny i styrelsen och
vald till ordinarie
KPR-representant på
årsmötet 2015. Det är
många nya frågor för

mig och jag ser fram emot att få arbeta
med dem. Jag är särskilt intresserad av
hälsofrågor för pensionärer.

Ulla Héjjas:
Det är andra året som
jag är med, förra året
som ersättare och nu
som ordinarie. Förra
året blev mest att lära
sig vad det innebar att

vara KPR-medlem. Mitt engagemang
ligger främst på bostadsfrågorna för
pensionärerna i Täby.
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Äldreomsorg
KPR – nya ledamöter
och ny samverkansgrupp

z att KPR är ett forum för kontakterna
mellan socialnämnden och pensionärs-
föreningarna

z att följa utvecklingen i samhället vad
gäller ändring i åldersstruktur, efter-
frågan på samhällets service.

Samverkansgruppen KPR har på sina
möten fokuserat på frågor som tillgång-
en på senior-, trygghets- och äldrebo-
ende, äldres tillgänglighet till service
genom bra kommunikationer samt
förebyggande hälsovård och har satt
frågorna i prioriteringsordningen:
Tak över huvudet till rimliga kostna-
der, förebyggande hälsovård, hem-
tjänsten och matfrågan.

KPR är ett rådgivande organ för ömsesi-
dig information och samråd mellan före-
trädare för pensionärsorganisationerna
och kommunen. Huvudman för pensio-
närsrådet är socialnämnden. De nuvaran-
de riktlinjerna för KPR:s arbete är från
2007. Rådet ska ha två ordinarie samman-
träden per halvår och årets första möte
ägde rum den 24 mars. På dagordningen
stod bland annat revidering av riktlinjerna
och val av en referensgrupp för, som det
hette i kallelsen, delaktighet avseende ären-
den inom (social)nämndens ärenden.

På årsmötet den 24 februari 2015 valdes
Ulla Héjjas och Gunvor Vretblad till or-
dinarie KPR-representanter och Irene
Lehnberg till ersättare. Ulla och Irene har
tidigare haft uppdrag inom Jarlabanke se-
niorerna, Ulla som ersättare i KPR och
Irene som funktionär inom Väntjänsten
medan Gunvor är ny både i styrelsen och
som KPR-representant från 2015.

Samverkansgruppen KPR
Ulla Héjjas tog initiativ till ett möte mellan
Tibbleseniorerna, PRO-föreningarna och
Jarlabanke för att se vilka frågor, som
föreningarna gemensamt skulle kunna föra
fram på Kommunala pensionärsrådets
möten. En samverkansgrupp bildades och
gruppens möten resulterade i en skrivelse
som skickades till kommunen inför mö-
tet i Kommunala pensionärsrådet den 24
mars. I skrivelsen hade Samverkansgrup-
pen tagit fasta på några punkter i de rikt-
linjer som finns för rådet:
z att pensionärsföreningarna utgör en

remissinstans innan beslut fattas som
rör pensionärer

z att pensionärsföreningarna företräds
av referensgrupper i större frågor som
rör äldre

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. Forts. sid. 36
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Bostäder och hemtjänst
Bostadsfrågorna var uppe till diskussion
och samverkansgruppen efterlyste en sam-
manställning av de bostäder som erbjuds
äldre i Täby idag. PRO tog upp frågan
om hemtjänsten och de två timmar som
tidigare varit avgiftsfria, eftersom det rå-
der osäkerhet om vad som nu gäller. Sva-
ret var att för de pensionärer som har ett
gammalt beslut om avgiftsfri hemtjänst,
för dem gäller beslutet om två timmars
avgiftsfri hemtjänst fortfarande, men för
nya beslut om hemtjänst gäller avgift. Pro-
tokollet från mötet den 24 mars har inte
justerats när detta skrivs.

Dagen efter mötet kallade socialchefen
Claes Lagergren genom nämndsamord-
nare Birgitta Eriksson föreningarnas KPR-
representanter till ett dialogmöte den 14
april. Även chefen för Äldreavdelningen,
Marie Tid, kommer att delta. Vi KPR-re-
presentanter i Jarlabanke är glada över det
initiativet och ser fram emot mötet.

Var med och bestäm!
Den 4 mars deltog vi i en konferens på
Clarion hotell i Arlanda ordnad av SPF-

förbundet. Konferensen hade tema Var
med och bestäm! och skulle äga rum på sex
platser i landet sammanlagt. Vi fick veta
att Förbundet kommer att fokusera på
valfrihet i vård och omsorg samt senio-
rernas ekonomi och boende under 2015.

Christina Rogestam talade om valfrihet att
bo kvar eller att flytta, men också om att
flytta i tid, att ha möjlighet att välja på oli-
ka typer av boendeformer. Hon talade ock-
så om att det behövs en översyn av pen-
sionssystemet eftersom det inte är socialt
stabilt för pensionärerna, bara för staten.

Ola Nilsson, folkhälsoansvarig på SPF Se-
niorerna, presenterade Handbok för pensio-
närsråden och slog ett slag för sociala me-
dier och hur de kan användas för att på-
verka. Vi fick en lång rad tips på frågor
som rör seniorers bostäder, vård och
omsorg som vi, som är nya i KPR, kom-
mer att ha nytta av i vårt uppdrag. Det
var en mycket lärorik och givande dag.
Handboken fanns med i det konferens-
paket som vi fick och finns nu att läsa på
Jarlabankes kansli för den som är intres-
serad av vad KPR står för.

¡

Äldreomsorg
Forts. från sid. 35

Läkargrodor

Ska bassängträna om han vågar sig ner i
bassängen. Tas upp på nytt om en vecka.

Kräkningarna försvann på eftermidda-
gen, likaså maken.
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SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsdagar kl. 10-12 tel. 756 38 75
Eskadervägen 40 e-post: jarlabanke@telia.com
183 58 Täby PlusGirokonto 84 85 34-4

Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall
tagna via SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar
för medlemmar i SPF Seniorerna: tel. 0771-55 55 00 eller tel. 0771-16 60 60

www.skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/

STYRELSEN
Ordförande, info.ansv. Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Vice ordf., festarrangör 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
Ordf. programkom. Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com
Torsdagsträffar Lena Sandström 076-780 58 59 lena.sandstrom39@gmail.com
Månadsträffar Carola  Plannthin 756 54 00 carolaplannthin@hotmail.com
Ledamot Gunvor Vretblad 758 89 52 gunvor.vretblad@castrum.se
Ledamot Kerstin Bergman 39 52 39 kerstin.bergman@propelex.se

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

Suppleant Björn Eklöf 756 25 07

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Ulla Héjjas 758 77 25 ulla.uhs@gmail.vom
Ordinarie Gunvor Vretblad 758 89 52 gunvor.vretblad@castrum.se
Ersättare Irene Lehnberg 756 36 81 irene.lehnberg@gmail.com

VALBEREDNING
Ordförande Lars Gustafsson 758 96 98 lassegustafsson@telia.com

Ljubinka Selin 437 691 45 ljubinka.selin@gmail.com
Marianne Hammarén
  Erlandsson 732  74 76 janahe2@gmail.com

REDAKTION
Ansvarig utgivare Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Redaktör Bodil Svensson 070-620 71 35 bodil_c_svensson@telia.com
Layout Gunilla Kinnman 070-444 67 40 gun.kin@hotmail.com

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

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser Béatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Hemsidan, Webmaster Per Nisses 073-803 71 10 per.nisses@gmail.com
Medlemssekr., inköp Gunnar Wernerson 510 503 63 wergun@telia.com
Medlemsrekrytering Käthie Wernerson 510 503 63 wergun@telia.com
Resor/utflykter Monica Rosengren 768 32 07 monica.m.rosengren@gmail.com
Resor/utflykter, bitr. Margareta Torstensson768 11 32 margareta.to@telia.com
Utskick, brevduvor,
   bitr. medl.sekr. Lars Gustafsson 758 96 98 lassegustafsson@telia.com
Väntjänst Irene Lehnberg 756 36 81 irene.lehnberg@gmail.com
Väntjänst, sekr. prog.kom. Anita Holmberg 29 96 76 anita41holmberg@gmail.com

SE VÅR HEMSIDA spfjarlabanke.se
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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


