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Kerstin Persson

Ordförande har ordet
Vi har nu 40-årsjubileu-
met bakom oss och jag
kan med glädje och viss
stolthet konstatera att

Sist men inte minst höll vår egen Stig
Nohrlander en uppskattad exposé över
SPF Jarlabankes historia ur ett genusper-
spektiv. Det fick åtminstone mig att tänka
till. Hur ska vi idag få flera män att engagera
sig i Jarlabanke?  (Se Stigs inlägg sid 10.)

Kvällens underhållning och höjdpunkt var
Ann-Louise Hansons fantastiska fram-
trädande, ackompanjerad av maken Bru-
no Glenmark. Två stora artister från vår
generation väl värda våra varma applå-
der! Se vidare sid 23.

Tillbaka i vardagen ser vi nu fram emot
advents- och julfiranden. Redan på sön-
dag (6/12) är det adventskonsert på Ång-
aren med ungdomarna Martin Åklint och
Annie Ternström som vi hade glädjen av
att träffa redan för ett år sedan. På tisdagens
månadsträff  (8/12) träffar ni Nicke Wa-
gemyr, framförallt känd för sin medver-
kan i Apolloteatern. Han lovar att ge oss den
rätta känslan inför julfirandet.

Sen hoppas jag att ni alla får en lugn och
skön jul- och nyårshelg.

För redan den 14/1 startar vi vårens träffar
med torsdagsträff på Ångaren då P-O
Karlström spelar skivor och berättar om
”Fem årtionden med klassisk jazz”. Månads-
träffen den 26/1 har temat Brott mot äldre
(se vidare sid. 14) och därefter har vi åter
nått fram till en ny milstolpe då det är dags
för årets  Årsmöte den 23 februari. (Kal-
lelse sid. 12.) Mer om detta i nästa med-
lemsblad. Slutligen, njut av helgerna och
ledigheten! Vi är ju pensionärer, men visst
har vi fullt upp att göra? ¡

festkommittén lyckades
utmärkt med att få till (arrangera) en fin
fest med, som jag upplevde det, glada och
nöjda gäster. Detta trots vissa lokal- och
matproblem med bl.a. byte av lokal i sis-
ta stund! Men varför hänga upp sig på
detaljer när det blev en lyckad fest…

Alla de tre inbjudna hedersgästerna hade
hörsammat vår inbjudan och höll också
var sitt tal. Stockholmsdistriktets ordfö-
rande Monica Ulfhielm inledde med att
tala om SPF Seniorernas historik och om
förbundets framtida mål och riktlinjer
samt om verksamhetens två huvudsyften;
dels det historiskt ursprungliga syftet att
kämpa för pensionärernas rätt och vill-
kor i samhället, dels om betydelsen, spe-
ciellt på det lokala planet, att arrangera
aktiviteter för oss äldre. Hon avslutade
med att avlämna en fin blombukett till
föreningen och en penningpresent.

KPR:s ordförande, Thomas Nilsonne,
påminde oss om ”våra skyldigheter” att
agera mot kommunen på det som är bra
eller dåligt - och vi får inte göra honom
besviken på den punkten, eller hur?
Rolf Pejnefors, nybliven ordförande i
SPF Seniorerna Tibble Täby, såg fram
emot fortsatt samarbete med oss, vilket
lovar gott för framtiden. Han överläm-
nade en fin present bestående av fem pre-
sentkort, att använda vid våra komman-
de lotterier.



4

Café med anor
och renommé
Text och foto: Bodil Svensson

Viggbyholms stationscafé, vad är väl lämpligare
än att ta en tur med Roslagsbanan dit.

Känner ni er sugna på en ”gofika” och
någon läcker bakad godsak därtill efter
promenaden i Täby? Då finns Viggby-
holms stationscafé, som i år för andra året
i rad rankats högt på caféguiden ”White
Guide Cafés” lista över prisvärda caféer i
Sverige. 400 caféer i Sverige är testade, 317
kom med på guidens lista och högt upp
ligger Viggbyholms stationscafé och är
därmed placerat som norra Storstock-
holms bästa café. Caféet finns också om-
skrivet i nyutkomna boken ”Café
Uppland”, som presenterar de 48 bästa
caféerna i Uppland och branschtidningar
har ägnat ägarinnan Maryam Rosén och
hennes bakverk åtskilliga sidor.

- Det är roligt att få bekräftelse, säger Ma-
ryam.

Maryam lägger sista
handen vid en glansig och
maffig chokladtårta, på
toppen kantad av stora
björnbär.

och längtade efter
att göra något an-
nat. Hon älskar att
baka och har stor
kärlek till mat. I
b a k g r u n d e n

fanns också med, från tidigare hemlandet
Iran, familjens fester och stora umgänge där
mycket handlade om mat. Så kärleken till
mat tog över ingenjörskapet och Maryam
tog språnget ut i en ny värld.

- Det ligger mycket arbete bakom, säger
Maryam, det är en slitig bransch med ett
jobb son pågår i stort sett dygnet runt och
som aldrig tar semester. Vi gör allt själva

>

För sju år sedan tog Maryam Rosén över
lokalerna från
den tidigare café-
ägaren. Maryam
är utbildad in-
genjör på KTH
och har ingen res-
taurangutbildning
alls. Hon hade bli-
vit uppsagd från
sitt tidigare jobb
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här, vi har eget kök, lagar all mat och ba-
kar allt bröd.

I år var Maryam nominerad till Årets ny-
byggare. (Årets nybyggarpris delas ut till
en person med utländsk bakgrund som
bor i Sverige och som under kort tid och
med små resurser har startat ett företag.)

- Jag vann inte, men det är en ära att bli
nominerad.

Vad är då konceptet bakom framgång?

- Kärlek, man måste ha kärlek till det man
gör. Det måste vara kvalitet jämt, fortsät-
ter Maryam och erkänner att hon sticker
näsan i allt – t.o.m. kollar så att det är rent
och fint på toaletten…

För ett drygt halvår sedan öppnade Ma- ¡

- Mitt mål är att bli ett av de tre bästa
caféerna i Stockholm, säger Maryam..

ryam Rosén ett systercafé i Näsbypark C,
Park café. Men om inredningen i Viggby-
holm andas sekelskifte och stationshusets
anor (station 1908), så har Park café en
annan stil. Där är det 60-tal som gäller –
en blinkning åt den tid då centrum upp-
fördes (invigdes 1961).

MOTIONERA MED TÄBYGYMMIX
vecka 2 - 17

00.90.lkgadnåM apmygttäL orbraB,3llaHelbbiT,
00.01.lk snalaB/akrytS aniraC,4llaHelbbiT,

00.80.lkgadsiT apmyggyR regnI,3llaHelbbiT,

00.90.lkgadsnO apmygttäL avE,3llaHelbbiT,
00.01.lk gnoGiQ tgneB/ttirB,3llaHelbbiT,

00.90.lkgadsroT apmygttäL orbraB,3llaHelbbiT,

00.90.lkgaderF snalaB/akrytS lidoB-ajnI,3llaHelbbiT,

VÄLKOMMEN!
info@tabygymmix.se www.tabygymmix.se
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Både kroppen och hjärnan får sitt 

in, medan evenemang av studiecirkelka-
raktär måste förbokas för att kunna ar-
rangeras. Till det senare hör till exempel
”Våga prata engelska” och datakurser. En
del evenemang är kostnadsfria, andra kos-
tar en liten slant.

De fysiska aktiviteterna sker i grupper där
innehållet anpassas efter deltagarnas för-
utsättningar. Vissa träningsgrupper är fo-
kuserade på styrka och balans. Andra grup-
per har så kallad sittgympa, där kroppens
rörlighet, smidighet och muskelstyrka trä-
nas.

Viss omställning av
verksamheten
När det gäller utbudet av aktiviteter stäl-
ler Täby Seniorcenter nu om sin verksam-
het. Fokus kommer att ligga på den grupp
seniorer som både behöver komma ut
och träffa andra och behöver röra på sig,
men som inte kan använda sig av utbudet

Förr brukade jag dansa magdans på
Täby Seniorcenter. Men när magdan-
sen upphörde, upphörde jag med att
gå dit. För ett par månader sedan var
jag på ett möte där Seniorcenter kom
på tal och det gjorde mig nyfiken på
hur verksamheten ser ut idag.

Jag stämde träff med Anne Morgan,
som är en av hälsopedagogerna på stället
(bild). Täby Seniorcenter är en kommu-
nal verksamhet som startade i april 2010.
På nätet kan man hitta seniorcenters hem-
sida taby.se/seniorcenter och information
om vad som pågår. På centret kan du um-
gås med an-
dra, stärka
din hälsa, ut-
vecklas och
inspireras.
Verksamheten vänder sig till oss som är
seniorer och bosatta i Täby.

Seniorcenter håller ”Öppet forum” två
gånger per termin. Det är möten dit alla
som vill diskutera frågor som rör verk-
samheten är välkomna. Genom att inbju-
da till samtal vill man skapa gemenskap
och ge möjligheter att påverka det som
sker på centret.

Höstens schemalagda verksamheter
sträcker sig fram till 11 december och det
finns aktiviteter för både kropp och själ.
Vissa evenemang, som information från
kommunen eller föreläsningar om dato-
rer liksom diskussionsgrupper har drop-

Text: Gunvor Vretblad  Foto: Bodil Svensson
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TipsTipsTipsTipsTips
>

på så sätt förena nytta med nöje eller vara
kursledare i något aktuellt tema. Jag vet
en senior som längtade efter en grupp
med akvarellmåleri, en grupp för medita-

tion och en dis-
kussionsgrupp
med utmaning
för de små grå
cellerna. Det vi-
sade sig att det
var flera seniorer
som hade sam-
ma intressen.

på de privata träningsanläggningar som
finns i kommunen. Seniorcenters tränings-
pass är kost-
nadsfria och
mycket efter-
frågade. Man
måste anmäla
sig till den
grupp man vill vara med i och får man
inte plats kan man stå på kö. För de se-
niorer som har möjlighet att gå på ”vanli-
ga” gym, finns hänvisning till sådana på
Seniorcenters hemsida.

Volontärer behövs
Mycket av Täby seniorcenters verksam-
het bygger på volontärer. Kaféet är öp-
pet måndag till fredag 10.00 - 16.00 och
där finns alltid någon som tar emot och
erbjuder social samvaro och en kopp kaffe
till självkostnadspris. Som volontär kan
man vara värd i kaféet. Man kan också
vara träningsledare för andra seniorer och

För några dagar sedan besökte jag Senior-
center igen. I korridoren fram mot kaféet
hängde resultatet från akvarellmålargrup-
pen. Så imponerad jag blev - och glad - av
alla tavlorna. I kaféet satt ett tiotal perso-
ner och småpratade, de flesta var män. En
av dem kom fram till mig, dagens värd
förstod jag. Och jag fick hjälp med att hit-
ta Anne Morgan för att ställa en komplet-
terande fråga.
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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 80

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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Har JARLABANKE följt med samhälls-
utvecklingen inom JÄMSTÄLLDHET?
Vid middagen i samband med vårt 40-
årsjubileum talade Stig Nohrlander
(bild) bl.a. om jämställdheten inom
Jarlabanke. Nedan följer Stigs betrak-
telse över utvecklingen.

Jarlabanke startade sin verksamhet 1975
och fyller 40 år i år. Har vår förening följt
med i samhällsutvecklingen i olika hänse-
enden, t.ex. när det gäller området Jäm-
ställdhet? Vad visar statistiken?

Under dessa 40 år har 14 personer, fyra
kvinnor och tio män, hållit i ordförande-
klubban, från Birger Persson till Kerstin
Persson. Kvinnor har i medeltal suttit läng-
re perioder vid rodret, och räknar vi ord-
förandeår, så blir det 16 kvinnoår och 24
manår, alltså manlig dominans.

Men bilden blir en annan om vi granskar
trenden.

De första 10 åren var det endast män. 0-
10! Första kvinnan, Britta Uggla, var ord-
förande åren 1989 och 1990, och tack
vare henne blev det två kvinnoår under
de följande 10 åren. 2-8! Under den tred-

je 10-årsperioden var det sex kvinnoår och
fyra mansår, alltså 6-4! Och under den sista
10-årsperioden var det 8-2.

Svaret på frågan i rubriken är alltså ett
kraftfullt Ja! när det gäller jämställdhetsut-
vecklingen avseende ordförandeposten.

>
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När det gäller hela styrelsen visar det sig, att
vid starten var det endast män i styrelsen, i
halvtid, d.v.s. omkring 1995, då jag själv satt
i styrelsen, var vi sex kvinnor och fem män,
och idag är det åtta kvinnor och en man.

Så sent som 1995 var ordföranden i
Stockholms-distriktet en man, likaså ord-
föranden i hela förbundet. Idag är det
Monica Ulfhielm respektive Christina
Rogestam, som har dessa positioner.

Visst har vi följt med i samhällsutveckling-
en när det gäller jämställdhet. Jag dristar
mig till att säga, att det t. o. m. har blivit
Överjämställt! Pendeln har slagit över litet
för mycket. ¡

Nu uppmanar jag mina bröder i vår fina
förening Jarlabanke att visa mera engage-
mang och intresse så att proportionerna
blir litet korrektare. I stort sett är det dub-
belt så många kvinnor som män i fören-
ingen, och då borde det vara så i styrelsen
också, d.v.s. sex kvinnor och tre män.

Ställ upp! Jag vet av egen erfarenhet att
gemenskapen i styrelsen och funktionärs-
kåren ger mycket till den som är beredd
att göra en insats. Och glädjen att göra nå-
got för dina kamrater i föreningen lyser
upp din dag och skänker dig tillfreds-
ställelse.

Näsbyparks kyrka
Efter nästan ett års stängning öppnas nu Näsbyparks kyrka för gudstjänster och
musik! Öppnandet sker med jubelmässa på första söndagen i advent. Då framförs
Bachkantaten ”Schwingt freudig euch empor”.

Därefter är följande planerat:
Lördagsmusik kl. 13 varje lördag (ej 26/12, 2/1)
Gudstjänst kl. 11 varje söndag (ej 27/12)
Julafton 24/12 kl. 15 Julbön med musik, kl 23.30 Midnattsmässa
Juldagen 25/12 kl. 11 Juldagsgudstjänst med vokalkvartett
Nyårsafton 31/12 kl. 15 Nyårsbön
Nyårsdagen 1/1 kl. 16 Högmässa
Söndag  3/1 kl. 11 Högmässa
Trettondag jul 6/1 kl. 11 Gudstjänst i jazzton
Det är f. n. inte aktuellt att öppna villan, som kräver
större ingrepp. På Kuttervägen pågår fortfarande Öppet
hus (måndagar) och all barn- och ungdomsverksamhet.

Reservation för ändringar. Se affischer och annonser i
SvD, DN och Mitt i samt församlingens hemsida
www.tabyforsamling.se.
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Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2016 äger rum tisdagen den 23 februari kl. 13.00

Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13, plan 3
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar

(föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning m.m.) kommer att finnas tillgängliga på

kansliet och på hemsidan fr.o.m. den 11 februari.
(Kansliet öppet kl. 10 - 12 den 11/2.)

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!

¡

Meddelande från distrikt och förbund
I fortsättningen kommer Stockholms-
distriktet att informera oss via ”Digi-
tala Distriktsbladet” som kommer ut
en gång i månaden (ej juli). Det skickas
ut till alla medlemmar via e-post och där-
för är det viktigt att din e-postadress finns
med i vårt medlemsregister.

För att komma in på Stockholmsdistrik-
tets hemsida kan du dubbelklicka på

Är du osäker på om du har lämnat din
e-post eller om du har ändrat adress

meddela vår medlemssekreterare
wergun@telia.com eller
jarlabanke@telia.com.

loggan  på Jarlaban-
kes hemsida (längst
upp till vänster) och

vill du sedan komma vidare till SPF Seni-
orerna (förbundet) dubbelklickar du på
SPF-loggan på distriktet hemsida.

På så sätt kan du ta del av vad som är
aktuellt i både distrikt och förbund.

Distriktsbladet i pappersformat kom-
mer också att via Veteranen skickas ut
till samtliga medlemmar i Stockholms-
distriktet ett par gånger per år.

Kerstin Persson
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Pianobar 
Välkomna till Ångaren att mingla med andra Jarla-
bankare och lyssna till Carl Wahrens förträffliga
pianospel – till en pianobar där du kan önska låtar
och sjunga med. Vin och öl samt enklare tilltugg
kommer att finnas till självkostnads-pris. Vi träffas
kl. 16.30 den 16/12, 20/1, 17/2, 9/3, 6/4 och
18/5. Kontakt: Carola Plannthin,070-759 05 27,
carolaplannthin@hotmail.com.

Pubafton med jazz
För er med intresse för jazzmusik ordnar vi åter en
pubafton med möjligheten att lyssna på lite jazzski-
vor av äldre årgång under ledning av vår medlem
Arne Forssén.

Några olika ölsorter och husets vin finns att köpa
till självkostnadspris. Vi träffas i Jarlabankes lokaler,
Eskadervägen 40, tisdagen den 22/3 och håller
på mellan 19.00-21.00. Hör gärna av er till Arne
Forssén, arne.forssen@plangruppen.se, 070-610 45 51, eller kom helt enkelt dit!

Nöjen
Adventskonsert

Martin och Annie tillsammans
med sin musiklärare Åse
Söderqvist Spering.
Foto: Kerstin Persson

Ungdomarna Martin Åklint och Annie Ternström
väckte stor förvåning över sin proffsighet trots sin
ungdom och blev mycket uppskattade efter förra
årets adventskonsert. Martin med sitt pianospel och
Annie med sin sång återkommer i år. Det blir en
blandning av traditionell julmusik, jazz och pop. Kom
och lyssna till Jul, jul strålande jul, White Christmas,
Mössens julafton, Julvisa av Sibelius m.m. Kaffe med
dopp serveras. Kostnad 60:-/p.

Söndagen den 6 december kl. 14.00
på Ångaren, Eskadervägen 5
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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

>

Tisdagen den 26 januari
Bedrägeri mot äldre
– Låt dig inte luras!
Täby Polisen informerar och ger tips om
hur vi ska skydda oss mot bedragare.
Mats Hessler är polis
och anställd vid Lokalpo-
lisen i Täby. Han arbetar
framförallt med brottsfö-
rebyggande frågor och
grannsamverkan.

Tisdagen den 23 februari
Årsmöte och underhållning
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar (föredragningslista,
verksamhetsberättelse, resultat- och ba-
lansräkning m.m.) kommer att finnas till-
gängliga på kansliet och på hemsidan
fr.o.m. den 11/2. (Se sid. 12.) Motioner
skall vara styrelsen tillhanda senast 26/1.
Enligt traditionen bjuder föreningen på
kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet får vi höra Carl Wahren
berätta om sitt arbete och sina erfarenhe-
ter i samband med sina uppdrag för SIDA,
UNICEF, WHO och OECD efter möten
inom kultur och internationell politik.
Kanske kan vi också hoppas på att få höra
honom spela några melodier på flygeln.

Tisdagen den 15 mars
New Orleans Trio
som består av Hans Hultman piano,
Gerhard Johansson, gitarr och Olle
Nilsson, trumpet  gästar oss denna tis-
dag.  Alla är rutinerade musiker som nu

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

Vuxenskolan.

Tisdag 8 december
Vi önskar julen välkommen
med mycket sång och musik

Nicke Wagemyr, skådespe-
lare, musikalartist och manus-
författare, ger oss den rätta
känslan inför julen. 1983 star-
tade han Apolloteatern till-
sammans med sin fru och

under en tioårsperiod satte de upp allt från
drama, komedier och revyer till barnteater.
Nicke Wagemyr har alltid varvat arbetet på
Apolloteatern med andra engagemang och
har medverkat i musikaler på bl.a. Göta Le-
jon och Oscarsteatern. Han har även på tur-
né över hela landet spelat operett och fars.
Nicke Wagemyr uppträder regelbundet med
musikprogram där han tolkar Cornelis
Vreeswijk och Evert Taube.
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Träffar
blivit pensionärer. I deras program var-
vas fakta, historier och anekdoter med gla-
da och kända melodier i jazztakt.

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

14 januari
Fem årtionden med klassisk jazz
P-O Karlström spelar skivor och berät-
tar. P-O Karlström är medlem i FKJ (För-
eningen Klassisk Jazz) en sammanslutning
av jazzintresserade med fokus på tradi-
tionell jazzmusik t ex New Orleans jazz,
dixieland, swing och jazzbetonad blues.
Föreningen delar bl.a. årligen ut Arm-

som är ett FN-organ med huvudkontor i
Genève, och generaldirektör för Social-
styrelsen i Sverige och det finns många fler
intressanta uppdrag som Barbro Wester-
holm har haft genom åren.
Vårt intresse idag är att lyssna på riksda-
gens ledamot för Folkpartiet som under
sex år (1999– 2005) också var ordföran-
de för Sveriges Pensionärsförbund. Hennes
insatser i riksdagen handlar ofta om frågor
beträffande livets början och livets slut och
hur det är att vara pensionär i Sverige.
I ett långt äktenskap med sin make, som
också är läkare, har ett stort fritidsintresse
varit att cykla t.ex. på Åland tillsammans
med sina fyra barn.

Tisdagen den 10 maj
Programmet är ännu inte bestämt.

Väl inom synhåll och på en kort segelturs avstånd
från den spanska kusten ligger Marocko med
sina blånande berg.
Foto: Bodil Svensson Forts. sid. 16

strong-stipendier. Sedan 1971 utses för-
tjänta stipendiater inom den äldre jazzens
domäner.

11 februari
Marocko - ett förtrollande land
Torsten Bergenholtz, som känner Ma-
rockos historia och geografi utan och in-

Tisdagen den 12 april
Möt Barbro Westerholm
Att presentera denna intellektuella och ak-

tiva dam kan bli mycket
omfattande varför vi har
valt att göra en egen sam-
manfattning. Barbro Wes-
terholm är med.dr., do-
cent och forskare samt har
titeln professor emerita

vid Karolinska Institutet.
Barbro Westerholm har och har haft en
rad både internationella och nationella be-
fattningar på hög nivå t.ex. vice ordfö-
rande i WHO, världshälsoorganisationen
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nan, berättar om kulturer, religioner, ko-
lonialism och annat som format landet.

31 mars
Vita bussarna och
Folke Bernadotte
Hans Lundén, pensionerad folkhögsko-
lelärare, berättar om de stora insatser som
Folke Bernadotte gjorde under andra
världskrigets slutskede för att rädda män-
niskor från koncentrationslägren.

28 april
Gamla stan
- en resa i tid och rum
Eliane Högberg, som i många år arbe-

Forts. från Torsdagsträffar sid. 15

Träffar
tat som Stockholmsguide, berättar och
visar ett bildspel om det okända och kän-
da i Gamla stan.

Övriga träffar återkommer vi till i 1/2016
av medlemstidningen och på hemsidan.
Ansvariga: Irène Lehnberg, 073-700 05 16,
irene.lehnberg@gmail.com och
Anita Holmberg, 070-392 21 99,
anita41holmberg@gmail.com

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under vå-
ren anordnas följande träffar:
9/2 13.30 Ångaren ”En resa till tiden

då rock & roll förändrade
världen” med Björn Hem-
stad ¡

Det finns
många fina och
inbjudande
innergårdar i
Gamla stan.
Foto: Bodil
Svensson

26 maj
Programmet ännu ej fastställt.
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Brott mot äldre - Försök inte lura mig!
Den 16 september arrangerades en kon-
ferens för bl.a. SPF seniorernas medlem-
mar på polishuset på Kungsholmen i
Stockholm. Det var ett samarrangemang
mellan Polisen, PRO, SPF Seniorerna och
Brottsofferjouren. Rubriken var ”Försök
inte lura mig” och det handlade om hur
vi tillsammans stoppar bedrägerier mot äldre
personer. Moderator var Ditte Westin från
Polismyndigheten. Det var ett mycket intres-
sant och innehållsrikt program.

Vi fick höra exempel på hur vi äldre blev
lurade av förslagna brottslingar som på
olika sätt kom i kontakt med äldre perso-
ner. Ni kanske har hört talas om Växlings-
ligan, Brevligan, Falska barnbarn och Post-
kodsbedragarna?

Ola Nilsson och Eva-Christine Öhman
från SPF Seniorerna presenterade ett ut-
bildningspaket ”Försök inte lura mig”
som kan användas på olika aktiva infor-
mationsmöten eller i form av studiecirk-
lar. Det har vi i SPF Seniorerna Jarlabanke ¡

Täby beslutat
att använda
oss av. I janu-
ari startar vi en
studiecirkel
”Försök inte
lura mig! Se
sid. 26.

På mötet i Po-
lisens Senior-
råd (1/10) fick
vi information om Täby Polisens arbete
med ”Bedrägeri mot äldre”. Lottie Bo-
din, som är utredare för bl.a. äldrebrott,
berättade om bedrägerier och fickstöl-
der och Mats Hessler berättade om sitt
arbete med grannsamverkan och bo-
stadsinbrotten. Mats Hessler kommer nu
till vår månadsträff den 26 januari och
talar om ”Bedrägeri mot äldre – Låt dig
inte luras!” Sid. 14.

Kerstin Persson

(Bilden hämtad från www.spf.se/Folkhälsa)
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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.m.rosengren@gmail.com eller
Margareta Torstensson, 768 11 32,

margareta.to@telia.com

Resor och utflykter

>

Onsdag 20 januari
Studiebesök
Stockholmsmoskén
Detta besök ger oss en inblick i islams
religion och muslimernas böneplats. Detta
gäller:
· Vid huvudingången till moskén tar man

av sig skorna, det finns hyllor för skor,
inne i moskéhallen är det heltäckande
matta.

· Tänk på att hålla låg ljudnivå inne i
moskéhallen. Moskén är en plats för
ro.

· Förbered gärna frågor inför besöket.
Pris: 100:-  Begränsat antal. Besöket sker
kl. 14.00.
Adress: Kapellgränd 10, vid Björns Träd-
gård öster om Medborgarplatsen. Grö-
na linjen till  Medborgarplatsen.
Anmälan till Monica eller Margareta se-
nast 10 januari 2016. Inbetalning till Jarla-
bankes pg i samband med anmälan.

Torsdag 4 februari
”Anders bror min” – Zorns
syster berättar
Julia Beck:  ”Svunna minnen”
Anders Hansers biograf finns fortfaran-
de kvar så vi passar på att se två intres-
santa bildspel.
Många känner till att Anders Zorn hade

en segelbåt som hette Mejt, men ytterst
få vet att den var uppkallad efter hans 21
år yngre syster. För första gången framträ-
der nu Mejt genom sina dagböcker och
vi får möta hennes unika och fascinerande
berättelse om livet på Zorngården, i Stock-
holm och skärgården. Närmare Zorn och
hans tid har vi aldrig varit...
Julia Beck var en av alla de konstnärer
som på 1880-talet sökte sig till Paris och
målarkolonin i Grez. Julia Beck har kallats
”den nya Monet” men målade i själva ver-
ket sina näckrosdammar tio år innan Mo-
net. Hon var en av sin tids mest framgångs-
rika kvinnliga svenska konstnärer och var
verksam i Frankrike. 1934, året innan hon
avled, erhöll hon Frankrikes förnämsta
orden – Hederslegionen.
Tid: Kl 13.00
Adress: Kommendörsgatan 28
Pris: 180:- inkl.  förfriskning
Begränsat antal. Anmälan senast 22 januari
till Monica eller Margareta. Inbetalning till
Jarlabankes pg i samband med anmälan.

Onsdag 16 mars
Folksamhuset – Konstvisning,
Bohusgatan 14
Guidad visning av Folksamhuset på söder,
”fult utvändigt – fantastiskt invändigt”.
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Resor och utflykter

¡

Huset stod klart 1960 och har sedan dess
varit huvudkontor för försäkringsbolaget 
Folksam. Ritat av arkitekterna Nils Ei-
nar Eriksson och Yngve Tegnér. Byggt
i Ekebergsmarmor, 89 meter högt med
28 våningar.
Stig Karels berättar om arkitektur, möb-
ler, konst, mm. Bl. a. finns här flera stora
Grünewald-målningar, verk av Carl Eldh
och Sven X:et Erixson.
Tid: kl 17.30. Samling vid porten. Gröna
linjen till Skanstull eller buss 3 eller 4 till
Ringvägen/Skanstull. Begränsat antal.
Pris: 75:-
Anmälan senast 29 februari till Monica el-
ler Margareta. Inbetalning i samband med
anmälan till Jarlabankes pg.

Intresseanmälan
Seniorresa med KRORES till
Makarska Riviera, Kroatien
7-14 maj
Följ med på en resa till härliga Makarska
Riviera, en liten stad vid Adriatiska havet.
Utöver det turkosblå havet finns här ber-
gen, skogarna, vacker natur, intressant kul-
tur och arkitektur. God mat, köket består

av mycket fisk och skaldjur. Hotellet och
området omkring är seniorvänligt. Alla
rum har separata sängar.
Utöver det som ingår i resan finns, för
tillägg, möjlighet att boka t.ex. SPA-
behandlingar och egna utflykter.
Pris: 7.995:- del i dubbelrum. Enkelrums-
tillägg 2.000:-
I resan ingår:

Flyg från Arlanda
Busstransfer flygplatsen – hotellet
4-stjärnigt hotell med pool vid havet
7 frukostbuffé
7 middagsbuffé
30 minuters stadsguidning
1 båtutflykt till Brac inkl. lunch
1 landsbygdstur inkl. familjens hemla-
gade lunch och dryck
2 hälsoaktiviteter per dag
KRORES Evergreen Night
KRORES svensktalande guide
Turisttaxa och skatter
Resegaranti hos Kammarkollegiet

Du som är intresserad, gör din intresse-
anmälan snarast till Monica eller Marga-
reta. (Ytterligare info finns på krores.eu)
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Hänt sen sist

>

Räkfrossa i Näsbyviken
Jarlabankes höstsäsong startade den 1 septem-
ber med en välbesökt Räkfrossa i Näsbyvikens
båtsällskaps klubbhus. Vackra och varma au-
gusti hade precis avlösts av gråmulen septem-
berhimmel och regnet hotade. Men inne i klubb-
huset var det glatt. Festklädda herrar och damer
lät sig väl smaka av jättefina räkor, ostar, bröd
och kaffe med chokladtårta. Sorlet steg, det var
prat och skratt och däremellan nubbevisor blan-
dat med Taubes fina sånger. Christel Eborn
höll i trådarna, Barbro Landin, Ingegerd
Isacsson och Moana Söderlund var behjälpli-
ga och Leif Larsson axlade ånyo uppdraget
som munskänk. Anita Tiger såg till att vi sjöng
och Uno Svensson på dragspel gjorde att det
blev tryck på sången.

Jarlabanke segrar igen
Den 20 augusti avgjordes Stockholms distrikts-
mästerskap i Hjärnkoll. Där segrade ett lag från
Jarlabanke bestående av Anita Holmberg, Ing-
Britt och Östen Edlund. På andra plats endast
en poäng efter kom ytterligare ett Jarlabanke-
lag med Christel Eborn, Anita Eriksson och
Leif Larsson.

Livet är som en bumerang 
Tisdagen den 8 september var det upptakt till
höstens föreläsningar i bibliotekets hörsal i

Täby C och ett 40-
tal Jarlabankarna
kunde återknyta
b e k a n t s k a p e n
med Carl Wah-
ren, som kåserade
och spelade piano.
Carl har gästat Jar-
labanke tidigare

och det var många som nu återkom för att lyss-
na på nya berättelser varvade med musik av
olika slag.

Följande har bidragit med text och foto: Anita
Holmberg, Ing-Britt Edlund, Erik Persson,
Kerstin Persson, Berith Niord, Gunilla Kinnman,
Margareta Thorstensson och Bodil Svensson.

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

Forts. sid. 22

Carl resonerade bl.a. kring musikens makt och
dess användning som enande faktor både i de-
mokratins och frigörelsens kamp samt i stad-
fästande av makt, men även i förmågan att kunna
bygga broar mellan folk och idéer.
Carl berättade också om möten med några spe-
cifika människor. I mitten av 50-talet träffade
han t.ex. Harry Martinson, en man med otro-
lig karisma, som gav råd till de unga studenter-
na i Uppsala: gräv där du står, hjälp dem du
kan, sök fakta och sanning, fall inte för klichéer.

Ersta diakoni på
Söders höjder
”Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjuk-
vård, socialt arbete, utbildning och forskning professi-
onellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kris-
ten grund och vi hjälper människor i utsatta livssitu-
ationer.”  Så presenterar Ersta diakoni sig på sin
hemsida. Ersta diakoni grundades 1851 och
man startade samma år även Sveriges första sjuk-
sköterskeskola.

Den 3 september besökte 19 jarlabankare mu-
seet och blev väl omhändertagna av diakonis-
san Gudrun, som på ett intressant och med-
ryckande sätt berättade om Erstas historia från
mitten av 1800-talet fram till idag.

Fullt hus, fullt ös på Ångaren!
Höstens program för torsdagsträffar startade
den 24 september med ”gladjazz” av Täby se-
niorband och allsång med kända slagdängor
från den fulltaliga publiken (60 personer) un-
der ledning av Gunnar Bergfalk. Efter sed-
vanligt kaffedrickande och livligt pratande hann
vi med ett tiotal låtar med start i Du skall göra
som Svenssons gör till ett avslut i A slow boat to
China. Här i mellan bjöds bl.a. på två Evert
Taube, Rosa på bal och Maj på Malö, Kostervalsen,
Lady be Good och Edvard Perssons Jag har bott
vid en landsväg.”De flesta av oss klarade av inled-
ningsstroferna och refrängerna - åtminstone
hjälpligt med ”grannstöd”. Men däremellan
blev det mycket läpprörelser - utan ljud. Vi får
öva mera! Sjung av hjärtat sjung! ”Mycket triv-
samt och trevligt att se så många nya ansikten.
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Hänt sen sist
Forts. från sid. 21

Höstelegans på Ångaren

Som vanligt var salongen full med eleganta da-
mer - och eleganta herrar om än i betydande
minoritet - när Vibeke Foltman från Sveriges
Seniorshop drog in på Ångaren för att med
hjälp av Jarlabankes proffsiga mannekänger
Anita, Birgitta, Gunnar och Stella visa upp
höstens mode fredagen den 2 oktober. Ten-
denser i färger tycktes vara cerise, blått, rosa -
och svart och vitt förstås.

>

¡

>
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

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

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!

>
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Hänt sen sist
Jarlabankes 40-årsjubileum
Onsdagen den 14 oktober samlades ca 80 fest-
klädda seniorer i foajén på Scandic Hotel i Täby.
Här bjöds på drink samt biljett för bordsplace-
ring. Då alla funnit sina platser, hälsade Jarla-
bankes ordförande, Kerstin Persson, välkom-
men. Alla uppmanades att värma upp sina sång-
röster med ”lalala” och därefter sjöngs Jarla-
bankes signaturmelodi:
”Vi samlas nu så småningom
till buller, brak och med tumult
och nu vi ropar: Vänner kom
ditt vinglas är ju fullt…”

Kvällens underhållare, Bruno Glenmark, be-

klagade stort att hans medunderhållare, Ann-
Louise Hanson, tyvärr blivit sjuk, men att han
i sista stund fått tag på en ersättare, Drottning
Silvia. Drottning Silvia/Ann-Louise Hanson
imiterade många kända sångerskor såsom Mrs
Miller, Liza Ekdahl, Sarah Leander, Eartha Kitt
etc. Förutom imitationerna underhöll Ann-
Louise oss med många sånger som var välkän-
da för oss seniorer. Hon spelade även upp en
sketch med talare under en riksdagsdebatt. Ta-
larna var Birgit Nilsson, Lena Nyman, Ulla Sal-
lert, Liv Ullman, Siv Ericks och slutligen Maj-
Gull Axelsson. Ann-Louises bejublade fram-
trädande avslutades med Elvis Presleys ”Are you
lonesome tonight”. Forts. sid. 24
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Hänt sen sist
Högtid för Jazzdiggare! Besök på Ivar Lo-museet

Vid den senaste pubaftonen med jazzmusik,
den 20 oktober, serverade Arne Forssén oss
åter högst njutbar jazzmusik. Kvällens tema
var ”ett tvärsnitt ur musiken som den lät kring år
1948 med olika stilar, inspirationskällor och musi-
ker. De stora swingbanden, det ökade intresset för
improvisationer, be-bopen i mindre grupper och slutli-
gen revitaliseringen av den traditionella ”äldre” jaz-
zen… Dixieland, New Orleans...”

Arne spelade
upp hela 18
låtar med
intressanta,
i n i t i e r a d e
presentatio-
ner av såväl
m u s i k e n
som musik-
banden, mu-
sikerna och

vokalisterna. Baren sköttes som vanligt med
bravur av Ingegerd Isacsson. En hellyckad kväll
för oss som var där. Vi saknade er andra, men
Arne kommer igen - Så även du?!

Tolv jarlabankare besökte den 27 oktober
Ivar Lo-museet på Bastugatan på Söder som
var hans bostad från 1934 till hans död 1990.
Han hade två mycket små spartanska lägen-
heter, en som bostad och en som skrivar-
stuga. Han blev erbjuden att slå ihop lägen-
heterna till en men avböjde med motivering-
en att han ville gå till sitt arbete varje dag
(i detta fall nio steg).

Utsikten från båda lägenheterna över Rid-
darfjärden bort till Stadshuset är helt fantas-
tisk och var säkert en stor inspirationskälla i
Ivar Los skrivande. Han ägnade hela sitt liv
och all sin tid åt sitt författarskap och hade
ingen familj. Under 1950-talet hade han ett
förhållande med Sara Lidman men det tog
slut då han inte ville ha barn. Ivar föddes i
en statarfamilj och för folk på den tiden an-
sågs statarna vara analfabeter, så vägen till
erkänd författare kanske inte alltid var så lätt.
Besöket inleddes med en film med klipp från
Ivar Los liv. Ett intressant besök i ett mycket
litet museum.

>
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Pianobar på Ångaren
Hänt sen sist

Onsdagen den 28 oktober var det dags för Carl
Wahrens andra pianobar under hösten och dry-
ga 20-talet Jarlabankare hade infunnit sig på
Ångaren för att lyssna på Carls introduktions-
texter till olika musiker, kompositörer och sång-
are och hans korta och underhållande berättel-

ser om den musik som förknippas med olika
musiker/artister.

Carl berättade också historien om när Charlie
Norman var i Paris tillsammans med Gustaf
Torrestad, som presenterade Norman för en
liten sjungande fransyska. Hon å sin sida fick
veta att Norman spelade piano. Bra, tyckte fran-
syskan, då kan väl ni ackompanjera mig. Inte
kan väl den där lilla kroppen prestera något,
menade Norman. Det kunde den. Sångerskan
var - just det - Edith Piaf!

Skratt, applåder och igenkännande nynnaden
präglade musikstunden.

OBS! Årets sista pianobar
öppnar den 16 december

kl. 16.30 på Ångaren.
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet en tis-
dagseftermiddag i månaden
mellan kl. 14.00 och 16.00
och diskuterar böcker och
tar en kopp kaffe.
Terminen avslutas 15/12,
då vi traditionsenligt skall diskutera årets
Nobelpristagare, som ju blev den ryska
författarinnan Svetlana Aleksijevitj. Då
kommer vi också att gemensamt bestäm-
ma vilka böcker vi skall läsa i januari och
februari.
Vårterminen startar 19/1 och övriga da-
gar blir 16/2, 22/3, 19/4 och 17/5.
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 Beh-
rendt, 732 45 91.

Musikalisk salong
Vi träffas en måndag i månaden över en
kopp kaffe och lyssnar på klassisk musik.
Sista salongen för i år är den 14/12 då vi
lyssnar på julmusik.
Nästa år börjar vi den 25/1 med musik
av Schubert och fortsätter sedan den 7/3
med Schumann, den 4/4 med Brahms och
avslutar den 16/5 med sommarmusik.
Man måste inte föranmäla sig, det är bara
att droppa in!
Tider: Måndagar kl. 19.00 - ca 21.00.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
För mer information välkommen att kon-
takta Ljubinka på 437 691 45 eller
ljubinka.selin@gmail.com >

Försök inte lura mig!
Studiecirkel om
bedrägerier mot äldre
Cirkeln syftar
till att öka vår
kunskap om
bedräge r i e r
mot äldre och
hur vi ska göra
för att skydda
oss från att bli
lurade. Vi träf-
fas tre gånger och vid varje träff diskute-
rar vi en speciell händelse.
1. ”Var på din vakt”.  Brott som sker på

allmän plats.
2. ”Ditt hem är din borg”. Brott som sker

i eller vid bostaden.
3. ”Syna bluffen”. Brott där gärnings-

personerna påstår att de kommer från
ett företag.

Vi inleder varje möte med en film som
visar en situation där en person blir lurad.
Därefter granskar och diskuterar vi varje
steg i händelsen. Berättar för varandra om
våra egna erfarenheter och lär oss känna
igen situationen för att vi i framtiden ska
undvika att bli utsatta.
Ni får också med er broschyrer med bra
råd för att skydda oss mot bedrägerier.
Tid:  Fredagar kl. 10-12, 29/1, 12/2 och
26/2.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Kostnad: 50 kr
Anmälan senast den 22 januari 2016 till
Kerstin Persson, kerstinpers@telia.com,
756 60 76
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Kurser och cirklar
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Onsdagar kl. 13.00. Vårterminen startar
den 13/1 och slutar 18/5.
Kontakt: 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 fortsätter vårterminen
2016 med vinprovning föl-
jande torsdagar, start kl.
18.45: 21/1, 18/2, 17/3 och
21/4. Information medde-
las dem som tidigare deltagit.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinprovning III
Vårens vinprovningar är inbokade på tis-
dagarna 19/1, 16/2, 15/3 och 19/4.
Start kl. 18.45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
lars-ove.pehrsson@telia.com eller
070-626 92 05.

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 vinprovning kon-
takta Lars-Ove Pehrsson som administre-
rar väntelista för vinprovargrupperna. Max.
deltagare i en grupp är 15 personer. Om
tillräckligt många är intresserade av att
deltaga, finns det möjlighet att starta yt-
terligare vinprovargrupper. ¡

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.
Vårens träffar sker 13.00 - 15.30 tors-
dagarna 28/1, 18/2, 17/3 och 21/4.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 03 83.

Sällskapsbridge
För oss som inte är så vana brid-
gespelare och andra som vill spe-
la i ett lugnare tempo än tävlings-
bridgens finns nu en egen grupp.
Vi använder kort med större siff-
ror för att underlätta för alla med nedsatt
syn. Vi spelar onsdagar året om mellan kl.
9.30 – 12.30.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För ytterligare information kontakta
Lena Sandström, 076-780 58 59,
lena.sandstrom39@gmail.com,  eller
Christel Eborn, chris.eborn@hotmail.com,
070-397 25 84. De som är intresserade av
en plats i reservlistan kan anmäla sig till
Lena eller Christel.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 12.30. Vårterminen startar 11/1.
Kontakt: Kerstin Bovin, 076-246 09 42,
kerstin.bovin@gmail.com
Plats finns för ytterligare deltagare.
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Friskvård
Squaredansarna
Höstens program är nu i full gång. Infor-
mation om aktuella danser liksom kom-
mande tillfällen att pröva på hittar man
enkelt på Näsbypark Squaredansklubbs
hemsida nasbysquare.se

¡

Vandra med
eller utan stavar
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
anordnar vi stavgång
fredagar udda veck-
or. Vi samlas kl.
10.00 i Näsbyparks
centrum utanför apo-
teket. Promenad ca en
timme i lugn takt
som passar alla. Vårens vandringar bör-
jar v. 3 den 22/1. För mer information
kontakta Monica Rosengren, 768 32 07,
monica.m.rosengren@gmail.com  eller
Birgitta Danielsson, 758 78 48,
birgitta.l.danielsson@telia.com

Eftermiddagsdans
I samarbete med SPF Se-
niorerna Tibble.
Lokal: Kvarntorpsgår-
den, Näsby allé 72. Tisda-
gar kl. 13-16.
Modern dans och någon
gammal dans. Pris 80 kr,
kaffe och bröd ingår i pausen.
Datum för våren 2016:
26 januari Patrik Löfgren
16 februari Lars Eriksson
15 mars Jannestefans
19 april Bex:s
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
510 503 20, 070-350 93 20. Välkomna!

Jarlabanke golfare
Årets säsong är nu slut, i vart fall i vår del
av landet. Förutom
det rikhaltiga utbudet
av golfresor till platser
med mer golfvänligt
klimat, kommer
som tidigare år vin-
terträning att finnas på Ullna Indoor Golf.
Detaljer finns på ullnaindoor.se

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.

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
startar vårens långa vandringar måndagen
den 11/1. Tag med matsäck, sittunderlag
och bussbiljett.
För information om vårens program,
tid och mötesplats tag kontakt med
Ivor Nordström, 768 31 15, Kerstin Fe-
renius, 758 61 75 eller Lars Lundenmark,
768 82 18.
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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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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.

Äldreomsorg
Täbys boenden för äldre
Rapport från Kommunala Pensionärsrådets (KPR) möte den 29.9.2015

Höstens första möte i KPR ägde rum i
kommunhuset i Roslags Näsby. På dag-
ordningen fanns bland annat presentation
av boenden för äldre, information från
socialnämnden om leverantörer av hem-
tjänst och diskusson om Pensionärsrådets
organisatoriska tillhörighet.

Joachim Quiding, som är strategichef
och chef för kommunfastigheter, infor-
merade om de boenden för äldre som
finns idag i Täby. Det är sammanlagt tolv
stycken inklusive de två nya, Attendo på
Enhagsslingan och Silverparks äldrebo-
ende på Kemistvägen.  Det ger samman-
lagt omkring 560 platser. Fram till 2030
behöver kommunen bygga ytterligare 400
för att matcha den åldrande befolkningen
i Täby. Samtidigt behöver de vårdboen-
den som byggdes på 1960-70 talen reno-
veras.

Joachim Quiding redogjorde också för
kommunens byggplaner när det gäller
vård- och omsorgsboenden fram till 2030:
Byle gård, Petunian, Västra Roslags
Näsby, Näsby slott planeras byggas
mellan 2017 och 2022, Pluto och Täby
Park 2025 respektive 2030. I planeringen
finns tanken med ”halva Täby grönt” med.

Trygghetsboenden diskuteras
Pensionärsföreningarnas representanter har
tidigare tagit upp frågan om trygghetsbo-
enden. Sådana boenden finns inte i Täby
idag men har diskuterats i samband med
byggnationen vid Näsby slott och Täby
park. I begreppet trygghetsboende ligger
att det finns gemensamma utrymmen för
måltider, samvaro, hobby och rekreation
och att det finns personal under vissa an-
givna tider som stöd för de boende. Ef-
tersom kostnaderna då fördelas på färre
antal lägenheter blir kostnaden per lägen-
het högre än i ett seniorboende utan ge-
mensamhetsutrymmen.

Täbys hemtjänstföretag
Marie Tid, chef för avdelning äldreom-
sorg, informerade om de 18 hemtjänst-
företag som finns i kommunen idag. Hon
berättade också om ändringar i avdelning-
ens organisation, en ny enhet har bildats
som ansvarar för natt- och larmpatrullen
och Seniorcenter.

Hon meddelade också att Täby kommun
har fått 6,8 miljoner av de medel som re-
geringen beslutat ska fördelas för att öka
bemanningen inom äldreomsorgen och att
pengarna täcker perioden 1 juli-31 decem-
ber 2015.

>
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Äldreomsorg
Pensionärsrådets organisato-
riska tillhörighet
På dagordningen stod också punkten om
Pensionärsrådets organisatoriska tillhörig-
het. Pensionärsföreningarnas samverkans-
grupp har diskuterat om KPR, i stället för
att ligga under Socialnämnden, hellre bor-
de ligga direkt under Kommunstyrelsen,
vilket förekommer i flera andra kommu-
ner. Frågan gäller var pensionärsförening-
arna har störst möjlighet att påverka bo-
stadsbyggandet i framtiden. Diskussionen
på mötet resulterade inte i några förslag
till förändringar.

Som sista punkt informerade socialchef
Claes Lagergren om att kommunen har
ett avtal med migrationsverket om att ta
emot 106 flyktingar. Diskussioner förs nu
om att under en period låta de seniorlä-
genheter som står tomma i Näsby Park
bli bostäder för flyktingar som beviljats
asyl.

Rapporten bygger på minnesanteck-
ningar från mötet.

Gunvor Vretblad

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

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


