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Jarlabanke har ett varierat utbud av träf-
far, cirklar, kurser, utflykter och resor tack
vare alla ledare, funktionärer och ansvari-
ga. Den verksamheten ligger fast. Men sak-
nar du något i programutbudet så tag kon-
takt med någon i styrelsen, det kanske går
att genomföra. Under det här året kommer
vi bland annat att arbeta med att utveckla
vår webbplats. Titta in på den,
spfjarlabanke.se, den är under uppbyggnad
så där kommer det att hända saker med
ojämna mellanrum. Och det går till exem-
pel redan nu att anmäla sig till olika aktivi-
teter. Eller delta i en pristävling (se sid. 21).

När det här skrivs skiner solen och i Stol-
paskogen har blåsipporna slagit ut. Det är
spännande med våren, man vet aldrig om
den tvekar för att det är för kallt eller kom-
mer i ett slag med värme och grönska. Det
är lika förunderligt varje år. Förr trodde
man på den magiska kraften i grönskan,
särskilt stark var den vid midsommartid.
Midsommarnatten var i folktron de dolda
makternas natt. Källornas vatten, skogens
grönska och blommorna på ängen, allt var
fyllt av en särskild kraft.

Vi önskar en skön sommar och hoppas att
ni alla ska få njuta av grönska och blom-
mor - på promenaden, i trädgården, på bal-
kongen eller i köksfönstret.

Jarlabankes verkställande utskott: Christel
Eborn, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman.

Ett tecken på att våren är i antågande är
Jarlabankes årsmöte. I år ägde mötet rum
den 23 februari.  Kerstin Persson hade an-
nonserat sin avgång efter flera års engage-
rat arbete och det fanns ingen efterträdare.
På valberedningens förslag beslöt årsmötet
att vakanssätta ordförandeposten och välja
tre personer inom styrelsen att som verkstäl-
lande utskott leda verksamheten under 2016.

Vi som valdes är Christel Eborn, Kerstin
Bergman och Gunvor Vretblad och vi har
ingått i Jarlabankes styrelse under några år.
Vi tror på ett gott samarbete under året.
Genom att fördela ordförandeuppgifterna
kommer vi att kunna ta tillvara våra olika
kompetenser och erfarenheter. Vi har för-
stått att flera föreningar har svårigheter med
att få kandidater till ordförandeposterna.
Kanske är det här ett sätt att styra före-
ningar på i framtiden när ”70 är det nya
50” och alla nyblivna pensionärer har så
många olika engagemang?

Christel Eborn agerar på styrelsens upp-
drag mot distrikt, kommun eller annan myn-
dighet, deltar i SPF Seniorernas Samver-
kansgrupp Nordost och svarar för festar-
rangemang och träffar.

Kerstin Bergman är kansli- och inköps-
ansvarig, är styrelsens kontaktperson för
Jarlabankes webbplats och deltar i Polisens
seniorråd.

Gunvor Vretblad leder styrelsemöten, är
medlem i redaktionen för medlemsbladet och
medlem i Kommunala pensionärsrådet.

Bodil Svensson är ansvarig utgivare för
medlemsblad och webbplats - och vår
webbmaster heter nu Anders Nisses (bror
till Per, läs mer om detta på sid. 10). 

VU har ordet

Christel Eborn   Kerstin Bergman
Gunvor Vretblad



4

Årsmötet 2016:
Silvernålar och nytänkande
Text och foto: Bodil Svensson

Efter fem år som ord-
förande och dessförin-
nan bl.a. klubbmästare
så  avgick  Kerstin
Persson vid SPF Jar-
labankes årsmöte tisda-
gen den 23 februari.
Uppskattande ord,
blomsterbukett samt
diplom och silvernål till Kerstin.

Andra som utöver Kerstin avtackades för
sitt arbete som de nu lämnar var Ljubin-
ka Selin (valberedningen), Per Nisses
(webbmaster) och Ulla Hejjas (KPR).
”Diplom jämte förbundets hedertecken i silver för
värdefulla insatser inom SPF Seniorerna” de-
lades även ut till Leif Larsson (styrelsen),
Lars Gustafsson (valberedningen, utskick
brevduvor och bitr. medlemssekreterare),
Bodil Svensson (redaktör medlemstid-
ningen) och Gunilla Kinnman (layout
medlemstidningen).

Valberedningen redovisade att det inte varit
enkelt att hitta en person som var villig att
axla ordförandemanteln. Istället har val-
beredningen valt att redovisa det något
oortodoxa förslaget att de uppgifter som
åvilar ordföranden kommer under 2016
att fördelas på tre personer inom ett verk-
ställande utskott – nämligen på Christel
Eborn  (tidigare vice ordförande och fest-
arrangör), Gunvor Vretblad och Kerstin
Bergman (tidigare ledamöter i styrelsen).
Förslaget godkändes av årsmötet. 

Hur Verkställande utskottet har fördelat
uppdragen mellan sig kan du läsa på sid 3.

Styrelsen kommer liksom tidigare att be-
stå av nio personer där Christel Eborn,
Birgitta Danielsson, Leif Larsson och
Kerstin Bergman omvaldes på 2 år, Lena
Sandström och Carola Plannthin omval-
des på 1 år och Rolf Skagerborg nyvaldes
på 1 år. Valda på 2 år där 1 år återstår är
Ing-Britt Edlund och Gunvor Vretblad.

Samtliga revisorer – Rolf Ericsson, Gun
Olgård och Björn Eklöf – omvaldes.

Till valberedning utsågs Lars Gustafsson,
Marianne Hammarén Erlandsson och
Kerstin Persson.

Den 31 december 2015 var antalet med-
lemmar 687 i SPF Jarlabanke. Därtill kom-
mer 73 vänmedlemmar. 35 nya medlem-
mar registrerades under året.

Föreningen har haft en omfattande verk-
samhet när det gäller skilda aktiviteter –
från bl.a. föreläsningar och vänskapsträffar
via underhållning, resor, utflykter och mo-
devisningar till kurser och cirklar av olika slag:

Totalt har alla dess aktiviteter haft 3.637
deltagare. Den fullständiga verksamhets-
berättelsen för 2015 hittar du på vår nya
hemsida spfjarlabanke.se/ om du klickar
på rubriken Om oss i Menyraden överst
på sidan. Klicka sedan på Årsmötes-
handlingar i den rullgardinsmeny som
faller ner och du kommer att hitta verk-
samhetsberättelsen.

Se bildcollage på omstående sida med
axplock från verksamheten.
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Hårsalong Trend
Näsbypark Centrum
(nära apoteket)

Öppet: mån. - fre. 10-18, lör. 10-16

Eskadervägen 4, 183 54 Täby
Tel:  08-630 0555, e-post:  razan.milan@hotmail.se
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Tala med Carola Plannthin, 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com, om detta.

Möbleringshjälp – här är det fysisk styr-
ka som behövs. Vid våra
olika träffar ex. vis  Må-
nadsträffar, Torsdagsträf-
far, Pianobar, Modevis-
ning etc. så dukas loka-
lerna upp för kaffe med
dopp eller bubbel med
snittar. Här söker Jarlabanke några frivilliga
som inte har något emot att bära bord och
stolar.
Kontakta Leif Larsson, 768 3192,
leif.ob.larsson@gmail.com

Pianobaren – en gång i månaden, höst och
vår öppnar Jarlabanke sin Pianobar där Carl
Wahren underhåller med musik och berät-
telser. Jarlabanke letar efter någon som kan
hjälpa till att servera vin eller öl till gäster-
na, diska och plocka undan.
Kontakta Carola Plannthin, 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com

Medlemsbladet –
Jarlabankes medlems-
blad kommer ut fyra
gånger om året och
innehåller förutom in-
formation om förening-
ens verksamhet även
artiklar från skilda om-
råden. Vi ser gärna att
medlemmar som tycker om att berätta i ord
och bild hör av sig till oss – t.ex. om du har
en journalistisk bakgrund.
Kontakta Bodil Svensson, 070-620 7135,
bodil_c_svensson@telia.com,  om du är in-
tresserad.

Efterlysningar

Verksamheten inom olika föreningar drivs
av ett antal frivilliga krafter, funktionärer
av olika slag som ställer upp en eller ett par
gånger i månaden inom skilda områden –
alla nog så viktiga för att allt ska fungera.
SPF Jarlabanke har behov av att få knyta
flera funktionärer till verksamheten för att
inte alla praktiska åtaganden ska komma
att vila på alltför få personer. Vad vi nu
önskar hjälp med är:

Vinlotteriet Månadsträffarna – vid varje
Månadsträff har vi ett vin-
och blomlotteri. Vi behö-
ver hjälp med att någon tar
hand om lotteriet – köper
in vin och blommor och
säljer lotter när gästerna
kommer till träffen. Intresserad?
Kontakta Lena Sandström, 076-780 5859,
lena.sandstrom39@gmail.com

Torsdagsträffar – Lena Sandström som nu
håller i Torsdagsträffarna behöver avlast-
ning och vi söker någon som kan hjälpa till
med att boka föreläsare och artister till Tors-
dagsträffarna.
Vill du höra vad uppdraget gå ut på så kon-
takta Lena Sandström, 076-780 5859,
lena.sandstrom39@gmail.com

På Torsdagsträffarna behövs också för-
stärkning när det gäller kaffedetaljen. Finns
det någon som är villig att – tillsammans
med andra funktionärer – ansvara för tors-
dagarnas kaffeservering. 
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Mat är viktigt för hälsan & livsglädjen
- Missa inte chansen att få färdiglagade måltider

 hemlevererade med 20 % rabatt
Näringsrik mat är viktigt för alla & speciellt för seniorer.
Forskningen visar att genom att äta bra & näringsrik mat ökar
livsglädjen, du får mer ork & dessutom ett starkare
immunförsvar. Mat är inte bara näring, den kan också ge en
enorm njutning & fin gemenskap. Doften av lagad mat & en
trevlig dukning kan göra måltiden till en av höjdpunkterna
under dagen.

Vi på Klaramaten.se vill göra det enkelt för dig att äta god &
hälsosam mat genom näringsrik kost, som är tillagad av
kockar. Vi handlar, tillagar maten & levererar den till dig. Det
enda du behöver göra är att värma din mat.
Ta chansen att prova detta redan idag. Du kommer inte att bli
besviken.

Peter Runeborg, medlem i SPF Norrmalm, driver projektet
”Lunchkompis” som går ut på att starta lunchgrupper för
seniorer, för att på så sätt öka gemenskapen & göra måltiden
till en trevlig stund. För att kontakta Peter eller för att beställa
mat går du in på KlaraMaten.se eller ringer 08-15 62 62.
Ange kampanjkoden ”SPF” vid beställning så får du

20 % rabatt på din första beställning.
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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

SEB <seb.se> 0771-365 365

BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek <bibliotek.taby.se> 08-555 587 34

BILSERVICE Manar Bilservice/Mekonomen, Eskaderv. 2 i garaget 08-630 01 03

BLOMMOR Näsby Parks Blomsterhandel <nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21

BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel <nasbypark.com> 08-756 36 30

BRÖD, KONDITORI Gateau <gateau.se> 08-630 09 60

Park Kafé <parkkafe.se> 08-121 471 12

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

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

LEKSAKER MiniMe 070-499 68 51

LIVSMEDEL Hemköp Matextra <hemkop.se> 08-544 43 170

LÄKARE Aleris Husläkarmottagning Näsbypark <aleris.se> 08-544 40 920

MODE BK Herr och BK Dam <bkherr.se> 08-732 50 44

Souri´s 08-756 92 42

MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskolan <ntm.se> 08-732 00 59

RESTAURANG Restaurang Eskader <restaurangeskader.se> 08-630 09 86

Park Kafé <parkkafe.se> 08-121 47 112

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 Sofia Sölver/Royne Thorman 08-756 38 80

Joanna Radberger 08-768 52 48

TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner <johansenradiotv.se> 08-756 64 90



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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Välkommen till Jarlabankes nya hemsida!
Text: Bodil Svensson

Som säkert flera av er har märkt, så har
Jarlabankes hemsida fått ett helt nytt utse-
ende. Webbadressen är dock densamma
- spfjarlabanke.se - men den sida som dy-
ker upp när ni surfar dit är helt ny.

Hemsidemenyn – ”var hittar jag vad” –
finns inte längre till vänster i rutan utan
högst upp i en rubrikmeny med sju olika
områden. Klickar du på rubriken MED-
LEMSBLADET faller det ner en s.k.
rullgardinsmeny, som ger dig valet att klicka
vidare till senast utgivna nummer eller till
ett arkiv med medlemsblad ända från
1999. OM OSS presenterar information
om föreningen, styrelse och funktionärer
och här kan du också anmäla dig för att
bli medlem.

På flera ställen på hemsidan finns formu-
lär där du kan anmäla dig till olika aktivi-
teter. Var dock observant på de siffror
som är skrivna till vänster om rutan
Skicka, t.ex. 3 + 9 =. Lägg ihop siffror-
na och skriv in summan (12) i den grå run-
deln innan du trycker på skicka. En liten
säkerhetsåtgärd…



PÅ GÅNG berättar om vad som sker
framöver inom kurser och cirklar, träffar,
fester, resor och utflykter mm. Där finns
också en översiktlig och klickbar kalen-
der.

HÄNT SEN SIST känner du igen se-
dan tidigare - i ord och bild redovisas ut-
flykter, möten, föredrag och annat som
tilldragit sig i föreningen. BRA LÄNKAR
är precis vad som står – en samling län-
kar, som kan vara på olika sätt nyttiga att
ha snabb tillgång till.

ÖPPET FORUM hoppas vi mycket på.
Rubriken är bekant, den fanns på gamla
webbsidan också och här ser vi mer än
gärna att hugade jarlabankare skriver ner
synpunkter, ger tips och råd om det ena
eller andra eller över huvud taget tycker
till om sånt som intresserar och berör. Vi
tycker också att det vore roligt om ni pub-
licerar bilder. När du skickar iväg ditt in-
lägg hamnar det hos den ansvarige mo-
deratorn (i det här fallet webbmastern)
som sedan lägger ut det under aktuellt
ämnesområde.

Den sista rubriken heter
KONTAKT och därunder
finns e-postadresser och tele-
fonnummer till kansliet, till oss
som sitter i medlemstidning-
ens redaktion, till annonsan-
svarig, till medlemsrekryterare
och till webbmaster.
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Efter det att du klickat in dig på
spfjarlabanke.se så möts du av en startsida
och där visas alltid den senast inlagda infor-
mationen (se ovan) i ett bildspel som växlar
mellan de två färskaste nyheterna. Om du
ställer markören över bilden så stannar bild-
växlingen och du kan klicka för att läsa hela
artikeln. Nedanför bildspelet följer sedan de
övriga artiklarna i kronologisk ordning och
om man klicka på artikelns rubrik så visar
sig hela innehållet. Datumet anger när arti-
keln har lagts ut. Därefter anges ämnesom-
rådet. Klickar du på exempelvis ”Utflykt”
så får du upp en sida med alla utflyktsar-
tiklar. De ligger också alltid kronologiskt
med den senast publicerade överst.

Har du svårt att hitta det du söker kan du
alltid klicka på det lilla förstoringsglaset
längst ut till höger i huvudmenyn. Då öpp-
nar sig ett sökfönster där du kan skriva in
ett lämpligt sökord.

Varför detta byte av hemsida? En huvud-
anledning till det är att Per Nisses, som så
föredömligt skapat och under åtskilliga år
vårdat och administrerat Jarlabankes för-
ra hemsida, har sedan flera månader till-
baka förklarat att Jarlabanke måste skaffa
en ny webbmaster, själv ville han sluta,
webbåren hade blivit tillräckligt många.

Trots förfrågningar och efterlysning i
medlemsbladet var det ingen inom Jar-
labanke som nappade på erbjudandet
att bli webbmaster. Till slut räckte, bild-
likt talat, Pers yngre bror Anders upp
handen och erbjöd sig att under 2016
stötta Jarlabanke med att bygga en ny
hemsida och förvalta den. Anders, som
tidigare hjälp Per med utformningen
av Jarlabankes bloggsida Öppet fo-

rum, har en bred erfarenhet från att byg-
ga upp webbsidor, bl.a. svarar han för Hel-
singborgs konstförenings hemsida. Han är
sedan tidigare medlem i SPF och är nu
även vänmedlem i Jarlabanke.

Texter och bilder på hemsidan kommer
dock liksom tidigare från föreningens
funktionärer och medlemmar. För att för-
enkla proceduren mellan Jarlabanke och
webbmaster står två personer inom för-
eningen som mottagare av material. De i
sin tur skickar, efter eventuell redigering,
materialet vidare för publicering. Dessa två
är Kerstin Bergman från verkställande ut-
skottet som svarar för material som rör
styrelsen och dess verksamhet, och med-
lemsbladets redaktör Bodil Svensson, som
hanterar redaktionellt material.

Vi vet att det nu i början kan finnas några
”barnsjukdomar” på hemsidan, men det
kommer att rätta till sig. Hittar du något som
verkar konstigt när du är där och surfar, så
hör av dig till webbmaster Anders Nis-
ses, webbmaster@spfjarlabanke.se.

Välkommen att starta din surfning! Glöm
inte heller att deltaga i vår tävling i Täby-
kunskap på hemsidan.
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Nöjen
Pianobar Välkomna till Ångaren att mingla med andra Jarlabankare och lyss-

na 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 självkostnadspris. Vi träffas  kl. 16.30. Vårens
sista Pianobar är den 18/5. Datum för höstens Pianobar är: 7/9,
5/10, 9/11, 14/12. Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 05 27,
carolaplannthin@hotmail.com.

Vårlunch på Djursholms Golfkrog

Följ med på årets seglats med Viking Plym
- världens nu äldsta kopia av ett seglande vikingaskepp

Medlemmar i SPF Jarlabanke inbjuds att
följa med på tur med Viking Plym – Täby
kommuns eget skepp. Vi startar från bryg-
gan vid Viggbyholms båtklubb.  Därefter
blir det segling, rodd eller motorgång be-
roende 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 17 eller 18 au-
gusti (beroende på väder)
Villkor: Max 10 medföljande. Pris: 250 kr.
Förtäring ingår.

Krav på deltagaren: Nyfikenhet, viss vig-
het att klättra ur och i skeppet.

Anmäl intresse eller ställ frågor till Lars
Gustafsson (medlem i Täby Vikinga
Skeppslag) via telefon 070-565 0568 eller
epost  lassegustafsson@telia.com - senast
den 31 maj - som därefter planerar och
arrangerar seglatsen. Mera information fin-
ner du på vikingplym.org.

sen kör i halvtimmestrafik och den som
avgår kl.12.56 tar dig till restaurangen i tid.

Anmälan och inbetalning senast den 19
maj till SPF Jarlabanke, 756 38 75 (tele-
fonsvarare) eller jarlabanke@telia.com.

Inbetalning ti ll  pg-konto 848534-4.
Ansvarig Christel Eborn, 070 397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com.

I år träffas vi åter på Djursholms Golf-
krog för en härlig vårlunch. Priset är 120
kr och inkluderar måltidsdryck och kaffe.
Vin kan köpas.

Djursholms Golfkrog, Hagbardsvägen 1,
når man enklast med bil. Men det går ock-
så bra att ta SL-buss 601H från Dande-
ryds Sjukhus, avstigning Eddavägen. Bus-



Torsdagen den 2 juni kl. 13.30
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Nöjen
Räkfrossa
Tisdagen den 6 september kl. 17.00 inle-
der vi traditionsenligt höstens program
med räkfrossa.

Även i år träffas vi i klubbhuset vid Näs-
byvikens båtsällskap, Fiskarstigen. Man
kommer enklast dit med Roslagsbanan
(Näsbyparkslinjen) hållplats Lahäll. Däri-
från är det c:a 500 meters promenad ned
till klubbhuset. Där finns även tillgång till
parkeringsplatser. För färdtjänst är adres-
sen Djursholmsvägen 2.

I priset 250:- ingår lät-
tdryck och vin. An-
mälan och inbetalning
senast den 29 augusti
till SPF Seniorerna Jar-
labanke, 756 38 75 (tele-
fonsvarare) eller ti l l
jarlabanke@telia.com. Inbetalning till plus-
girokonto 848534-4.

För frågor kontakta Christel Eborn,
070-397 2584 chris.eborn@hotmail.com

Välkomna!

Tips




Pubafton med jazz
För er med intresse för jazzmusik blir det tillfälle
även i höst att lyssna på jazzskivor av äldre årgång
ledsagade av vår medlem Arne Forssén - en efter-
längtad kväll, enligt tidigare besökare.

Några olika ölsorter och husets vin finns att köpa till
självkostnadspris. Vi träffas i Jarlabankes lokaler, Es-
kadervägen 40, tisdagen den 4/10 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!
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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

Tisdagen den 10 maj
”50´s Music Revival
Björn Hemstad tar oss med på en resa
som han kallar för ”50´s Music Revival”.
Denna show väcker ljuva minnen och käns-
lor via musik, sång och bildspel från tiden
då vi älskade vår ungdoms musik.

Tisdagen den 13 september
Musik skall byggas utav glädje
Johan Wennerstrand
som är utbildad vid
Teater- och Operahög-
skolan i Göteborg och
därefter engagerad på
många av våra stora sce-
ner såsom Oscarstea-
tern, Stockholms Stadsteater m.fl. kom-
mer att gästa oss under september. Under
de senaste åren har han bl.a. setts som Gre-

ve Paris i ”Romeo och Julia” på Göta Le-
jon. Johan Wennerstrand finns också med
i barnoperan ”Min mamma är en drake”
som sänts i Sveriges Television.
En trubadur/underhållare/skådespelare
kommer att servera oss ett smörgåsbord
av glädjeämnen med hjälp av schlagers.

Tisdagen den 11 oktober
Ulla Billquist – krigsårens
berömda röst
Ulla Billquist sjöng en av Sveriges mest
oförglömliga schlagers ”om soldaten nå-
gonstans i Sverige” – Lasse Zackrisson
kommer att ge oss
berättelsen om
Ulla Billquist som
var krigsårens mest
berömda röst i
Sverige. 70 år efter
hennes död gör
Lasse Zackrisson
en djupdykning
bland arkivdoku-
ment, fotografier och gamla skivinspel-
ningar för att försöka ta reda på vem hon
var och vad som egentligen hände när hon
tog sitt liv mitt i sin framgångsrika karriär.

Lasse Zackrisson har arbetat bl.a. som tea-
termusiker på Dramaten, Stockholms
Stadsteater m.fl. och dessutom medver-
kat till dokumentärfilmen om Ulla Billquist
där han står för både regi och manus.

(Vi återkommer till träffarna i november
och december.)
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Träffar
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

27 oktober
Nina Lizell på scenen
Nina Lizell slog ige-
nom i Sverige i slutet
av 60-talet och hennes
och Lee Hazelwoods
inspelning av visan Vem
kan segla förutan vind
fick en förstaplats på
Svensktoppen 1970. Det blev många sing-
lar såväl före som efter Svensktoppsuccén.

Redan 1968 hade Nina Lizells karriär i Tysk-
land börjat då hon deltog i en talangtävling.
och senare också i den tyska schlagerfestiva-
len Schlager Wettbewerb. Under årens lopp
har hon sjungit i många tyska TV-shower.
Hon har också uppträtt live tillsammans med
olika orkestrar och det gör hon fortfaran-
de. Till hösten blir det ytterligare framträ-
danden i Tyskland. I oktober står hon på
scenen hos oss i SPF Jarlabanke.

Täby Seniorband, som ofta spelat upp
till dans på Täby Seniorcenter, underhål-
ler denna majeftermiddag. Medlemmar-
na i bandet spelar och sjunger gladjazz,
sånger och visor. Allsång lär det också bli.
När Täby seniorband besökte oss i sep-
tember i fjol lockade evenemanget till full-
satt salong. Det blev fullt hus och fullt ös
på Ångaren.

Forts. sid. 16

24 november
Åter: ”Alltid på en söndag”
- men nu på en torsdag
Många av oss minns Sveriges Radios mu-
sikprogram ”Alltid på en söndag” och
”Upp Amaryllis” som leddes av den kun-
nige och trevlige Vassilis Bolonassos. Nu
kommer han till oss och berättar om och
spelar verk av bl.a. Vivaldi och Boccheri-
ni - barockmusik.

Söndag 4 december
Adventskonsert
Mer information kommer.

26 maj
Gladjazz med Täby seniorband

29 september
40 år med Ericsson jorden runt

Rolf Skagerborg,  leda-
mot i Jarlabankes Fram-
tidsgrupp, berättar om
sin tid som anställd hos
Telefonaktiebolaget LM
Ericsson.
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Träffar
Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under hös-
ten 2016 anordnas följande träffar:

20/9 14.00 Broby gård. Marianne
Kock med pianist underhåller med
visor och gamla slagdängor. 

18/10 13.30 Ångaren. Sång och musik
av en grupp på 6-7 personer som
 kallar sig ”En sträng”.

Ansvariga: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com och Anita
Holmberg, anita41holmberg@gmail.com
070-392 2199.
Vi återkommer till träffarna som anordnas
senare i höst i kommande nummer.

Sommarträffar i Näsbypark
I Medlemsblad 1/2016 fanns på sidan 13
en information om en ny aktivitet, Som-
marträffar, som kan sägas ersätta Månads-
möten och Torsdagsträffar under som-
maruppehållet dvs. månaderna juni, juli och
augusti. Månadsmöten ersätts med lun-
cher på Restaurang Eskader i Näsby-
park och torsdagsträffar med caféträf-
far på Park Kafé, bredvid Eskader.
Luncherna startar på tisdagar kl. 13.30 och
caféträffarna kl. 15.00 på torsdagar. Be-
räknad tid är 1 – 1½ timmar.

Ingen anmälan behövs. Var och en betalar
sin mat och dryck, ca 90 kr för lunch och
50 kr för kaffe och kaka, och så letar man upp
sina kamrater och slår sig ned och börjar un-

derhålla sina vänner. På så sätt förgyller
man dagen både för sig själv och för andra.

Följande dagar gäller denna sommar:
Lunch 7 juni, café 23 juni, lunch 5 juli,
café 21 juli, lunch 2 augusti, café 18
augusti och lunch 30 augusti.

Ingrid Dahlberg
(072-018 6664)
och

Stig Nohrlander
(073-736 5427)

kommer att administrera sommarträffar-
na och bl. a medla, om andra gäster på res-
taurangen och caféet retar sig på att vi ver-
kar ha så trevligt och högljutt tillsammans.

Sommarboule
Vi spelar boule även denna sommar i par-
ken vid Näsbyparks kyrka. Vi startar tors-
dagen den 12 maj och spelar mellan 10
och 12 hela sommaren när det inte är helg-
dag eller regnar. Alla medlemmar är väl-
komna oavsett förkunskaper. Ta med egna
klot om du har.
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Näsbyparks kyrka
Gudstjänst varje söndag i maj kl. 11, samt torsdag 5/5 kl. 11
Lördagsmusik varje lördag i maj kl. 13
Söndag 29/5 kl. 11: Jazzgudstjänst. Jerry Högberg avskedspredikar.  Bob Chilcott: A Little
Jazz Mass med kören Nackapella, dir. Christian Rosenberg, piano Stefan Ydefeldt..
Juni-augusti: Gudstjänst varje söndag kl. 18

Musik i sommarkyrkan
Varje torsdag i juli kl. 19.30. Entré 60 kr inkl. lätt förtäring efter konserten
7/7:   Jazzton i sommarkväll, Blue Light Voices, sång, piano, bas, trummor
14/7: Förtrollande klanger i sommarkväll, Gitarrmusik från Spanien och Latinamerika
21/7: Passion för barock och andra heta känslor, Sopran, mezzosopran, cembalo
28/7: I morgon skiner solen åter, Romansafton, sopran, violin, piano

På Kuttervägen:
Öppet hus måndagar t.o.m 13/6. Höststart 29/8.
Lufsarna och övrig barn- och ungdomsverksamhet
avslutas v. 22. Terminsstart 5/9.

Samtalsgrupp i höst kring boken En ny jord av Eckart Tolle.
Varannan tisdag kl. 18-19:30, start 6/9. Kostnad: boken.

Reservation för ändringar. Se affischer och annonser i
SvD, DN och Mitt i samt på församlingens hemsida

www.tabyforsamling.se.
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För resor och utflykter görs anmälan till:
Monica Rosengren, 768 32 07,

monica.m.rosengren@gmail.com eller
Margareta Torstensson, 070-368 25 68,

margareta.to@telia.com
som även svarar på frågor.

Betalning till Jarlabankes pg: 84 85 34-4

Resor och utflykter

Onsdag 25 maj
Tumba Bruksmuseum
På Tumba bruksmuseum visas nu Sveri-
ges sedel- och pappershistoria från 1600-
talet fram till idag. I utställningarna berät-
tas bland annat om holländska pappers-
mästare, brukspersonligheter och en skol-
moster som bott och arbetat i bruket. I
en utställning berättas särskilt om hur bru-
kets brandskydd var organiserat.

4-5 juli
Sommarresa till Åbo
En båtutflykt till Åbo med Viking Lines
m/s Amorella 4/7 kl. 20.00 från Stock-
holm och återresa med Viking Grace 5/7
kl. 20.55 (lokala tider).
Vi har också bokat en guidad busstur som
sker direkt när båten lägger till och besö-
ker bl.a. Åbo slott från 1200-talet som
tidigare fungerat bl.a. som försvarsfäst-
ning, palats, fängelse och kasern men idag
är ett historiskt monument som berättar
om en intressant och dramatisk historia.
Vårt andra utflyktsmål är Hantverksmu-
seet, ett friluftsmuseum med trähus, går-
dar, gränder och verkstäder med hant-
verkare i arbete som tar besökarna 200
år tillbaka i tiden. Rundturen avslutas med



7-14 maj
Seniorresa till Makarska
Riviera, Kroatien
SPF Jarlabanke reser 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. Resan är fulltecknad.

en gemensam lunch som serveras på res-
taurang Hus Lindman.
Pris/person: dubbelhytt t/r 1.590:- (en-
kelhytt 2.625:-), Viking Buffet-middag inkl.
öl, vin och kaffe på utresan, Skeppsmeny
inkl. 2 glas vin på hemresan, Buffet-fru-
kost (tidig) t/r.
4 timmar buss med guide: 655:-.
Anmälan snarast eller senast den 27 maj.
Inbetalning samtidigt till Jarlabankes pg.

22 - 23 augusti
Det bästa av Värmland –
Mårbacka, Rottneros och
Lars Lerin
Dag 1:

Avgång från Cityterminalen kl. 07. 30 med
EkmanResor. I Karlstad äter vi lunch och
fortsätter till Selma Lagerlöfs Mårbacka där
vi får ta del av en gestaltad specialvisning
från systern Gerda eller livskamraten Val-
borg Olander. Har vi tur kommer också
Selma Lagerlöf  själv. Vi får också smaka
på Mårbacka-kaka med lingonsylt och
grädde. Efter en härlig dag checkar vi in
på vårt hotell Selma Spa i Sunne där vi
sedan äter en trerätters middag tillsammans.

Dag 2:

Vi äter frukost på hotellet för att sedan
bege oss till Rottneros Park – Sagans Eke-
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Resor och utflykter

by i Gösta Berlings saga – en unik skulp-
turpark i Sunne. Det är en plats full av
skrönor och historier som längtar efter att
berättas. Därefter äter vi lunch tillsammans
innan vi får upptäcka Lars Lerins konst
på Sandgrund, Karlstad. Lars Lerin räk-
nas som en av Nordens främsta akvarell-
ister och har ställt ut över hela världen.
Efter visningen vänder vi hemåt, beräk-
nad hemkomst ca 20.00.
Pris 2.980:-. I resan ingår: Del i dubbel-
rum, en frukost, en lunch, ett eftermid-
dagskaffe, en trerätters middag, entréer
och visningar, färdledare samt bussresa.
Enkelrumstillägg: 400:-.
Anmälan snarast men senast 20 juni
till Monica eller Margareta. Inbetalning till
Jarlabankes pg senast 20 juni.

Onsdag 21 september
Måleriyrkets Museum
Hur gammalt är måleriyrket? ”Det på-
stås att elektrikerna var första yrkesgrupp på
jorden. För när vår herre i skapelsens begynnelse
sa ”varder ljus” hävdar elektrikerna att de re-
dan varit här och dragit ledningarna. Då glöm-
mer de dock att vi målare också varit här innan

dess för vi hade ju målat hela världen i alla dess
underbara färger…”
Vi kliver in i en gammal måleriverkstad.
Här visas bl.a. alla typer av måleriverktyg,
färgpigment, hur man spänner vävtak, ta-
petens historia, gamla räkenskapsböcker,
illusionsmåleri, ådring, m.m.

Skulpturparken i Rottneros, Sunne

Forts. sid. 20

Målerimuseet ligger på Brännkyrkagatan
71 och dit kan man ta sig via T-banan till
Zinkensdam.
Tid: kl 14.00. Pris: 50:-. Anmälan senast
5 september till Monica eller Margareta.
Betalning till Jarlabankes pg senast sam-
ma datum.

31/1 -13/2 2017
Resa till Mae Phim, Thailand
Resan går med Christer Kullberg, CK:s
resor, som guide till Thailands pärla, bad-
paradiset Mae Phim.
Byt mörker och kyla mot sol och värme i
Thailand i februari 2017! Följ med CK:s
Resor till Mae Phim. Vad är Mae Phim?
Jo, ett Mecka för fisk- och skaldjursälska-
re med härliga bad och spännande ut-
flyktsmöjligheter.  Mae Phim är en liten

Målarnas yrkesemblem från 1200-talet.
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Resor och utflykter

genuin fiskeort som ligger utmed Rayong
Beach, en flera mil lång strand på östra
sidan av Siamviken.  Det är också  Bang-
kokbornas badparadis.

Kostnad: Ord. pris är 21.985:-/person i
dubbelrum.  Rabatten för medlemmar i
SPF är 2.000:- vilket gör ett nettopris på
19.985:-. Enkelrumstillägget är 2.400:-.
Möjlighet till förlängning i 6 dagar finns.

I priset ingår:
 Bussresa t/r Arlanda (på ”ordinarie”

resan, ej vid förlängningens hemkomst)
 Flyg t/r inkl. alla per den 13/1 2015

kända skatter och avgifter
 Transfer med egen buss t/r flygplat-

sen – hotellet
 Boende på Hotel Princess
 Enkel frukost, ibland som buffé
 Välkomstfrukost/lunch vid ankomsten

till Mae Phim dag 2
 12 middagar (18 vid förlängning) i Mae

Phim på olika lokala restauranger och
hotellet

 Tre helkroppsmassage à ca en timme
 Utfärder (värde ca 2.000 SEK bero-

ende på kurs)
 Christers och/eller svensktalande lo-

kalguides tjänster fr.o.m. ankomsten till
Bangkoks flygplats

 Och sist men inte minst, all dricks un-
der måltider och utfärder

Är du intresserad av resan, anmäl dig
snarast till: Monica eller Margareta.
Sista anmälningsdag är 25/10.

Information om bokningsavgift och in-
betalningar kommer från CK:s Resor när
de fått er anmälan.

Forts. från sid. 19

Mae Phim passar bäst för den som vill
uppleva lokalt thailändskt vardagsliv sam-
tidigt som man har en avkopplande se-
mester. I Mae Phim finns ca 60 små fa-
miljeägda restauranger sida vid sida mel-
lan stranden och strandvägen och utmed
denna finns också flera kaféer, små buti-
ker av olika slag, uttagsautomater mm.
Utfärder som ingår i resans pris i Mae
Phim med reseledaren och/eller lokalgui-
den kan ni läsa om genom att klicka på
länken cksresor.se/7.lasso.

Hotel Princess: Hotellet har en rejält stor
trädgård och ligger direkt vid stranden och
har restaurang, pool, mm. Rummen är
enkla men välutrustade, alla rum har bal-
kong, dusch/wc, hårtork, vattenkokare,
kaffe/tepåsar, luftkonditionering, TV och
kylskåp.
Valuta: 100 Bath = ca 25 SEK

Poolutsikt från Hotel Princess
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Vinn pris med Täbykunskap
I och med det här numret av
Jarlabanke introducerar vi en
frågesport på temat Täbykunskap. I
vart och ett av de resterande tre
numren under 2016 så kommer ni att
hitta en länk till vår nya hemsida
spfjarlabanke.se/.

På hemsidans startsida finns en länk
t ill Tävling i Täbykunskap. Klicka på
den och du kommer till tävlingssidan
med tre frågor att besvara. Skriv in
svaren på formuläret under
frågorna och klicka på skicka så
kommer ditt svar till Jarlabanke.
Glöm inte att fylla i namn, adress,

telefonnummer
och eventuell
m e j l a d r e s s .
Tävlingen i detta
nummer pågår
fram till och med
31 maj.

Efter varje avslutad tävlings-
omgång drar vi en vinnare från rätt
inskickade svar och priset blir ett
presentkort till Täby C.

(OBS, Jarlabankes styrelse
och redaktion får ej deltaga i

tävlingen.)



22

Hänt sen sist
Försök inte lura mig!
Syftet med studiecirkeln som träffades
under januari - februari var att öka vår
kunskap om bedrägerier mot äldre och
hur vi ska göra för att skydda oss från att
bli lurade. Vi träffades tre gånger och vid
varje tillfälle såg vi en film som visade en
situation där en person blir lurad. Det
handlade om brott som sker på allmän
plats i eller vid bostaden samt brott då
gärningspersonerna påstår att de kommer
från ett företag.

Därefter diskuterade vi vad som hände
och berättade för varandra om egna er-
farenheter.

Vi blev alla förvånade över i vilken stor
utsträckning vi blivit utsatta för försök till
bedrägerier på olika sätt.

Efter dessa tre mycket livliga och intres-
santa träffar känner vi oss nu bättre rusta-
de och hoppas och tror att vi i fortsätt-
ningen ska genomskåda bedrägeriförsök.

Hjärt- lungräddning - HLR
Den 29 februari samlades 14 medlemmar
på Jarlabankes kansli för att under Thed
Söderlunds sakkunniga ledning genom-
gå kursen i HLR. Det var både teori och
praktik – hur man tar hand om en med-
vetslös person som andas normalt och har
puls, att vid inga livstecken skaffa hjälp
och starta HLR.

Deltagarna fick träna på en docka hur man
med rytmiska nedtryckningar av perso-
nens bröstkorg (bröstkompressioner)
upprätthåller den cirkulation som är nöd-
vändig för kroppen och att man med in-
blåsningar syresätter blodet.

Slutligen visade Thed hur en hjärt-
startare fungerar. Vill du veta var din
närmaste hjärtstartare finns gå in på
hjartstartarregistret.se/.

Varje deltagare fick med sig ett s.k. ”kom-
petenskort” (gäller ett år) från HLR-rådet
med kortfattad information ”Så här ska
du ska göra…”.

Vill du veta mer gå in på HLR-rådets
hemsida hlr.nu/. 
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Hänt sen sist

Forts. sid. 24

Folksamhusets konst och arkitektur

Vi var ett 20-tal medlemmar på studiebesök den
16 mars i det modernistiskt stiliga 28 våningar
höga Folksamhuset, utvändigt klätt av marmor
och blå emaljskivor. Arkitekterna var Nils Einar
Eriksson och Yngve Tegnér och den högst kom-
petente beställaren var dåvarande vd:n Seved
Apelqvist. Byggnad, inredning och konsten i hu-
set var en storsatsning både i skala och i kvalitet.

Materialen invändigt var t.ex. olika sorters mar-
mor från Italien, Marocko och Sverige, ibland lag-
da i konstnärliga mönster. Arkitekturen avspegla-
des också i de omsorgsfulla detaljerna som ar-
maturer, emaljerade dörrar, hissinteriörer osv.
Trots att byggnaden snart är 70 år gammal såg
allt fräscht ut, kvalitet lönar sig på sikt!

Designade trämöbler, textilier, glas, en al fresco-
målad vägg liksom rikligt förekommande skulp-
turer och målningar mötte oss besökare. Vår gui-
de Stig Karels, med över 30 år inom Folksam,
berättade engagerat om de olika konstverken och
visade oss runt från källare till direktionsvåningen
med ett särskilt rum inrett av Carl Malmsten,
Barbro Nilsson och Sven X:et Erixson. Kon-
sten var här också representerad av Halmstad-
gruppen och Axel Fridell.

Vackra marmorgolv lagda i konst-
närliga mönster

Bredvid Carl Eldhs Vackra Maja en
branddörr med keramikplattor från
Gustavsberg.

Glasmosaik av Sven X-et Erixson.
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Forts. från sid. 23





Följande har  bidragit med  text och  foto:
Kerstin Persson, Arne Forssén,  Margareta

Torstensson, Per  Nisses och  Bodil
Svensson.  Mer  text  och  bilder  finns  på  vår

hemsida  spfjarlabanke.se  Klicka  på  rubriken
”Hänt  sen  sist”.

Folke Bernadotte och de vita bussarna
Nära 50 gäster hade samlats på Ångaren
torsdagen den 31 mars för att intresserat
lyssna till Hans Lundén och hans berät-
telser om Folke Bernadottes förhand-
lingsinsatser under andra världskriget för
att Röda korset skulle få till stånd en rädd-
ningsaktion och kunna föra nordiska med-
borgare från koncentrationsläger i Tysk-
land till deras hemländer. Bland dem som
räddades fanns två norrmän som båda
kom att bli statsministrar i Norge – Tryg-
ve Bratteli (1971–1972 och 1973–1976)
och Einar Gerhardsen (1945–1951 och
1955–1965).

Hans Lundén inledde
med en liten jämfö-
relse mellan Oslo,
Köpenhamn och
Stockholm. I båda
våra nordiska grann-
länder har huvudstä-
derna hyllat Berna-

dotte med gatunamn på stora gator: Fol-
ke Bernadottes vei som korsar Minister
Ditleffs vei i Oslo och Folke Bernadottes
Allé väster om Kastellet i Köpenhamn. I
Stockholm har man hedrat honom med
Folke Bernadottes väg – en enkel prome-
nad- och joggingväg norr om Djurgårds-
brunnsviken från Källhagen till Lido.

Fortsättningsvis berättade Hans Lundén
om Bernadottes möten och förhandling-
ar tidigt 1945 med en inledningsvis myck-

et motvillig Heinrich Himmler som var
Hitlers ställföreträdare och näst mäktigaste
mannen i Nazityskland, med utrikesminis-
tern Joachim von Ribbentrop, med che-
fen för säkerhetstjänsten Ernst Kalten-
brunner som starkt motsatte sig förhand-
lingarna och med SS-officeren Walter
Schellenberg som var lättare att samar-
beta med.

Så småningom ledde det hela till att Röda
korset under pågående krig kunde starta
sin räddningsverksamhet med bl.a. sjuk-
vårdspersonal och 250 frivilliga unga män-
niskor från svenska trängregementen.
Sammantaget räddades ca 15.000 skan-
dinaver och andra nationaliteter från de
tyska koncentrationslägren. Ett 70-tal for-
don ingick i räddningsaktionen, däribland
de vita bussarna med röda kors ditmåla-
de på tak, sidor, fram och bak.
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Hänt sen sist
Bekvämt och lättskött…

Den 8 april var det dags igen för vårmodevisning hos Jarlaban-
ke. Ett 50-tal medlemmar hade infunnit sig för att studera vad
Vibeke Foltman från Sveriges Seniorshop hade att erbjuda denna
gång.

Anita, Birgitta, Maud, Stella och Gunnar visade upp be-
kväma och lättskötta kläder i maskintvättvänligt material. Milda
färger i pastell, men också grafiska mönster i svartvitt.

Många ville titta närmare, känna på materialet
i kläderna och studera detaljerna när manne-
kängerna gjorde sin cat walk-runda i lokalen.

Som vanligt serverades bubbel i glasen och
goda små snittar på faten.

Forts.
sid. 26



26

Hänt sen sist
Barbro Westerholm om
sjukvårdsfrågor och politikerliv
Barbro Westerholm besökte Jarlabanke
på Månadsträffen den 12 april och berät-
tade om hur hon började sitt yrkesliv och
hur hon så småningom kom in i politiken.
Intresset var hälso- och sjukvårdsfrågor
och läkemedel. Vi fick en beskrivning av
riksdagsarbetet och de mångsidiga frågor
som arbetades fram till lagar och bestäm-
melser. Dit hör tobakslag, riksdagsleda-
möters sidoinkomster, insemination, ål-
dersdiskriminering.

Hur det är att
vara riksdags-
ledamot och
vad som hän-
der under ett år och en arbetsvecka förklarade
Barbro. Riksdagsledamöter över 65 års ålder
utgör inte mer än 2,7 %. Det betyder att de
bara är 7-9 personer. Men nu har de skapat ett
nytt ord, de är ”årsrika” och vi skall alla använ-
da det så mycket att det kommer med i Svens-
ka Akademiens ordlista.

KI:s Aula Medica som fått stå kvar genom århundraden. Fasa-
den på Aula Medica består av 15 km limträ
och 6.000 färgskiftande glastrianglar från Böh-
men . ”Fören” på byggnaden stävar ut över
Solnavägen där den har ett överhäng på 23 m.
Som mest lutar fasaden där 33 grader.

Inom Aula Medicas väggar finns den pelar-
fria föreläsningssalen med plats för 1.000
åhörare, ungefär 90 kontorsplatser, 100 kon-
ferensplatser och restauranger. Takhöjden i
föreläsningssalen är 13 m, möblemanget är
i lejongula toner och tunna draperier vid
fönsterväggarna skapar ett milt ljus.

Vägg i vägg ligger Biomedicum i vars glas-

fasad Aula Medica speglar sig. Biomedi-

cum ska bli ett av Europas största hög-

specialisera-

de laborato-

rier. Beräk-

nad byggna-

tion 2013-

2018.

21 Jarlabankare hade den 15/4 tagit vara
på tillfället att få en vandring under Elisa-
beth Daudes kunniga guidning genom den
mäktiga byggnad som innesluter Karolin-
ska institutets nya hörsal, Erling Perssonsa-
len, nämnd efter den största sponsoren av
bygget – 350 miljoner från Erling Persson-
stiftelsen. 2001 vann Gert Wingårdhs Ar-
kitektkontor tävlingen om att få rita KI:s
aula. Beslut om bygge togs dock flera år
senare och Aula Medica stod klar 2013. När
det gäller arbetet med glasfasaden och foa-
jéns konstnärliga utsmyckning har formgi-
varen Ingegerd Råman varit betydelsefull.

Som ett stort triangelformat fartyg i glas stä-
var byggna-
den fram i
Campus Sol-
na, granne
med två falu-
röda hus från
1700 -ta let, 
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Samverkansgruppen
Framtiden
Tisdagen den 5 april hade turen kommit
till Jarlabanke att arrangera ett möte för
Framtiden, en samverkansgrupp för SPF-
föreningarna i nordöstra delen av Stock-
holms län. På mötet lade Framtiden nam-
net bakom sig och heter nu SPF Senio-
rerna Samverkan Nordost. SPF-före-
ningarna i Österåker, Väddö, Vallentuna,
Lidingö, Danderyd, Norrtälje och Täby
var representerade på mötet. Förutom
namnändringen och en viss revidering av
gruppens arbetsordning, togs frågan om
sjukvård för äldre upp till diskussion. En
arbetsgrupp bildades som ska förbereda

 Vill du som är senior kunna behärska din dator, platta och
telefon

 Känna dig delaktig i den utveckling som sker inom
informationstekniken

 Kontakta SeniorNet (seniornettaby@gmail.com) eller besök
oss på Seniorcenter Täby måndag, onsdag – fredag kl. 10 – 12

 Vi söker också dataintresserade och datorkunniga seniorer
som kan tänka sig att bli handledare och dela med sig av sina
kunskaper till andra seniorer. Kontaktmejl till
seniornettaby@gmail.com

ärendet till nästa möte som kommer att
ägnas åt förändringarna inom sjukvården
och hur de drabbar de äldre.

Verksamhetschef  Åsa Hedberg Rundgren,
från Forskning och Utveckling Välfärd Nord-
ost  och Ulla Blomgren, KPFR (kommu-
nala rådet för pensionärer och personer
med funktionsnedsättning, Vaxholm),
informerade om verksamheten. FoU-grup-
pen ska lyssna in ny forskning som rör väl-
färdsfrågor och föra den vidare ut i verk-
samheterna. Den ska också hämta in och
formalisera insikter och erfaren-heter som
finns hos dem som arbetar inom socialtjäns-
ten. Målet är ökad kunskap och förbättrad
kvalitet i frågor som rör välfärden. 

Hänt sen sist
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet en
tisdagseftermiddag i
månaden mellan kl.
14.00 och 16.00 och
diskuterar böcker
och tar en kopp
kaffe.
Sistaträffen i vår,
den 17/5, kommer vi att ägna åt Bodil
Malmsten och hennes författarskap.

Vi fortsätter i höst och första träffen blir
den 30/8. Vilken bok vi ska läsa under
sommaren bestäms på träffen den 17/5.
Vi är för närvarande 10 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 8310,
o.edlund@spray.se eller Inge-Maren Beh-
rendt, 732 4591.

Musikalisk salong
Vi träffas en måndag i månaden över en
kopp kaffe och lyssnar på klassisk musik.
Den 16 maj skall vi spela önskemusik och
höstens schema ser ut på följande sätt: 26
september Mozart, 24 oktober Haydn, 21
november Tjajkovskij och 12 december
Julmusik.
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 69 145 eller
ljubinka.selin@gmail.com



Teaterkunskap I och II
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.
Höstens träffar för Teaterkunskap I sker
torsdagar 13.00 - 15.30 den 22/9, 13/10,
10/11 och 8/12.
Teaterkunskap II träffas på kansliet
tisdagar 13.00 - 15.30 den 4/10, 1/11,
29/11 och 13/12.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 0383.

Sällskapsbridge
För oss som inte är så
vana bridgespelare och
andra som vill spela i ett
lugnare tempo än täv-
lingsbridgens finns nu en egen grupp. Vi
använder kort med större siffror för att
underlätta för alla med nedsatt syn. Vi spe-
lar onsdagar året om mellan kl. 9.30 –
12.30.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För ytterligare information kontakta
Lena Sandström, 076-780 5859,
lena.sandstrom39@gmail.com,  eller
Christel Eborn, chris.eborn@hotmail.com,
070-397 2584. De som är intresserade av
en plats i reservlistan kan anmäla sig till
Lena eller Christel.



29

Kurser och cirklar



Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Mån. kl. 12.30. Höstterminen startar 5/9.
Kontakt: Carola Plannthin,070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com
Vi vill gärna ha fler deltagare till måndags-
bridgen på Ångaren. För information tag
kontakt med Carola Plannthin.

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Ons. kl. 13.00. Höstterminen startar den 7/9.
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 5583,
magnuswall@gmail.com.
Gruppen är f.n. full, men Magnus Waller
tar gärna emot intresseanmälningar för
plats i reservlistan.

Vinkunskap II
Vi fortsätter höstterminen 2016 med vin-
provning och vinkunskap, följande tors-
dagar med start kl. 18.45: 15/9, 20/10,
17/11 och 15/12.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 4551
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskap III
Höstens vinprovningar med vinkunskap i
grupp III är planerade att hållas 6/9,
11/10, 8/11 och 6/12. Start kl. 18.45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 9205 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinprovningarna med vinkunskap i grupp
II och grupp III hålls i Jarlabankes lokal
på Eskadervägen 40. Terminsavgiften är
500:- och erläggs vid första provnings-
tillfället.

Om du vill veta mer om viner kontakta
Lars-Ove Pehrsson
som administrerar en
väntelista för båda
vingrupperna. Max.
deltagare i en grupp
är 15 personer. Om
tillräckligt många är in-
tresserade av att deltaga finns det möjlig-
het att starta ytterligare grupper.

Lisa & Erika

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

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

Du hittar oss på Nytorpsvägen 5, Täby
Tel: 08-768 55 10, www.tanternapatorpet.se
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Friskvård
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 hösten 2016:
20/9 Basset
18/10 Kjell Dahls
22/11 Henkes
Kontaktperson: Margit Annerstedt,

510 503 20, 070-350 9320. Välkomna!

Jarlabanke golfare
Ett rikhaltigt utbud
av golfresor finns
till platser med mer
golfvänligt klimat
och här hemma
börjar golfbanorna
öppna.
Mer information kommer när hösten ta-
git fart. Se även hemsidan.

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 5094.

Squaredansarna
Information om aktuella danser liksom
kommande tillfällen att pröva på hittar
man enkelt på Näsbypark Squaredans-
klubbs hemsida nasbysquare.se.

Nästa nybörjarkurs startar först den 22/9
kl. 15.30-16.45.

Vandra med/utan stavar
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
anordnar vi stavgång freda-
gar udda veckor. Vi samlas
kl. 10.00 i Näsbyparks cen-
trum utanför apoteket.
Promenad ca en timme i
lugn takt som passar alla.
Vårens vandringar slutar 27 maj och hös-
tens vandringar startar 16 september.
För mer info kontakta Monica Rosengren,
monica .m. rosengren@gma i l . com,
768 3207 eller  Birgitta Danielsson,
birgitta.l.danielsson@telia.com, 758 7848.

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12
km på måndagar.
För information om höstens program, tid
och mötesplats tag kontakt med Ivor
Nordström, 768 3115, Kerstin Ferenius,
758 6175, Lars Lundenmark, 768 8218
eller Bo Lagerström, 732 3979. Tag med
matsäck, sittunderlag och bussbiljett.
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GRATIS SOMMARMIX
juni, juli och augusti v 22 – v 32

Måndag kl. 18.30 Gympamix vid Norskogsbadet

Tisdag kl. 09.00 Stavgång, samling vid Ängsholmsbadet
kl. 18.30 Stavgång, samling vid Ensta krog

Gå med eller utan stavar.

Onsdag kl. 09.00 Morgongympa vid Norskogsbadet

För varje sommarmotion du deltar i får du en gratislott. Dragning sker i
alla pass v 32. Fina vinster, bl.a. terminskort till Täby Gymmix

VÄLKOMMEN!

info@tabygymmix.se www.tabygymmix.se
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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



KPR gruppen 2016 presenterar sig
Vi som valts som ledamöter till KPR är
Gunvor Vretblad, Lena Sandström och
Irene Lehnberg (ersättare).
 Gunvor Vretblad: Jag valdes till or-

dinarie KPR-representant på årsmötet
2015. Det är många viktiga frågor att
arbeta med. Jag är särskilt intresserad
av hälsofrågor för pensionärer.

 Lena Sandström: Jag har varit med i
styrelsen i några år och är nu vald som

ordinarie ledamot i KPR. Jag är sär-
skilt intresserad av kvaliteten i
äldreboenden och hemtjänst. 

 Irene Lehnberg: Jag valdes till er-
sättare i Kommunala pensionärs-
rådet på årsmötet 2015. Jag har ar-
betat med livsmedel i mitt yrkesliv
och vill bland annat bidra med mina
erfarenheter för pensionärerna och
deras matfrågor.

Kvalitetsbonus, stimulansmedel och
busslinjer -  KPR 16.2 2016

Resultaten av 2015 års nationella brukar-
undersökning, gjord av socialstyrelsen, pre-
senterades också. Alla brukare med hem-
tjänstinsatser och de som bor i särskilda
boenden fick möjlighet att besvara enkä-
ten. Resultatet visade att brukare med hem-
tjänst generellt sett är mycket nöjda och
Täby ligger bland de kommuner, som har
bäst resultat i Stockholms län. Däremot
var det långt till en topplacering när det
gällde de särskilda boendena.

Regeringen har beslutat om fortsatta sti-
mulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen, men också medel till kun-
skapssatsning inom området för äldre och
funktionshindrade. Pengarna kan använ-
das till utbildning för både baspersonal och
biståndshandläggare.

Ett nytt särskilt boende planeras i Roslags
Näsby. KPR ska få möjlighet lämna syn-
punkter under processen.

Kommunens kommunalråd har en pågå-
ende dialog med landstinget om kollek-
tivtrafiken. Många anser att busslinjerna i
kommunen har försämrats.

Marie Björkman, som är utredare på sociala enheten, presenterade den modell för
kvalitetsbonus som införts för att stimulera till en fortlöpande utveckling av kvali-
teten på särskilda boenden och ge möjlighet till de äldreboenden som har många
nöjda brukare att få extra ersättning. För mer information, se Bodil Svenssons
intervju med chefen för äldreomsorgen Marie Tid i Medlemsblad nr 1/2016.



Äldreomsorg
Mötet ägde rum på Attendo Enhagssling-
an. Elin Källberg, som är arbetsterapeut
där, berättade om verksamheten och hur
de arbetar efter konceptet Utevistelse och 

Trädgård med bland annat promenadgrup-
per, side-by-side cykel och trädgårdsarbete.
Från Jarlabanke deltog Lena Sandström,
Irene Lehnberg och Gunvor Vretblad.
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SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. 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/
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Gunvor  Vretblad 08-758  8952 gunvor.vretblad@castrum.se
    leder  styrelsemöten,  ledamot  i  KPR,  redaktions-
    ledamot,  ledamot  träffar  med  Tibbleseniorerna
Christel  Eborn 070-397  2584 chris.eborn@hotmail.com
    företräder  styrelsen  mot  distriktet  och  kommun,
    teckningsrätt/attesträtt,  festarrangemang,  ledamot
    Framtidengruppen  och  träffar med  Tibbleseniorerna
Kerstin  Bergman 08-39  52  39 kerstin.bergman@propelex.se
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    kontaktperson  gentemot  webbplatsen
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Annonser Béatrice  Ceyhan 08-756  2968 ib.ceyhan@swipnet.se
Hemsidan,  webmaster Anders  Nisses 042-34  27  71 webbmaster@spfjarlabanke.se
Medlemssekr.,  inköp Gunnar  Wernerson 08-510 503  63 wergun@telia.com
Medlemsrekrytering Käthie  Wernerson 08-510 503  63 wergun@telia.com
Resor/utflykter Monica  Rosengren 08-768  3207 monica.m.rosengren@gmail.com
Resor/utflykter,  bitr. Margareta  Torstensson070-368  2568 margareta.to@telia.com
Utskick,  brevduvor,
  bitr. medl. sekr. Lars  Gustafsson 08-7589698 lassegustafsson@telia.com
Väntjänst Irene  Lehnberg 073-700  0516 irene.lehnberg@gmail.com
Väntjänst,
  sekr. progr.kom. Anita  Holmberg 070-392  2199 anita41holmberg@gmail.com
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Vi gör billivet enklare, reparerar alla bilmärken!
Öppet: mån-fre 07.30-17.00

Eskadervägen 2 (i garaget), Näsby Park
Tel: 08-630 0103, e-post: manarbilservice@gmail.com

www.mekonomen.se

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

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!



39

Jarlabankekalendern
D a tu m L o k a l A k t iv it e t

T i s d a g
1 0 / 5  k l .  1 3 .0 0

H ö rs a l e n ,
B i b l i o t e k s h u s e t ,
T ä b y  C

M å n a d s t rä f f :  5 0 ´ s  M u s i k  R e v i v a l  –  B j ö rn
H e m s t a d  t a r o s s  m e d  p å  e n  re s a .
( S e  s i d .  1 4 )

M å n d a g
1 6 / 5  k l .  1 9 .0 0

K a n s l i e t ,
E s k a d e rv ä g e n  4 0

M u s i k a l i s k  s a l o n g  –  Ö n s k e m u s i k
( S e  s i d .  2 8 )

O n s d a g
2 5 / 5  k l .  1 2 . 0 0

A v re s a
C i t y t e rm i n a l e n

Tu m b a  B ru k s m u s e u m  (S e  s i d .  1 8 )

To rs d a g
2 6 / 5  k l .  1 4 . 0 0

Å n g a re n ,
E s k a d e rv ä g e n  5

G l a d j a z z  m e d  T ä b y  s e n i o rb a n d  ( S e  s i d .  1 5 )

To rs d a g
2 / 6  k l .  1 3 .3 0

D j u rs h o lm s
G o l f k ro g

V å r l u n c h  ( S e  s i d .  1 2 )

4 - 5 / 7
k l .  2 0 .0 0

M / s  A m o re l l a S o m m a rre s a  t i l l  Å b o  ( S e  s i d .  1 8 )

1 7  e l l e r  1 8 /8
V i g g b y h o l m s
B å t k l u b b

Å re t s  s e g l a t s  m e d  V i k i n g  P l y m  ( S e  s i d .  1 2 )

2 2 - 2 3 /8
k l .  0 7 .3 0

C i t y t e rm i n a l e n
D e t  b ä s t a  a v  V ä rm l a n d  -  M å rb a c k a ,
R o t t n e ro s  o c h  L a rs  L e ri n  ( S e  s i d .  1 8 )

T i s d a g
6 / 9  k l .  1 7 .0 0

N ä s b y v i k e n s
b å t s ä l l s k a p

R ä k f ro s s a  ( S e  s i d .  1 3 )

O n s d a g
7 / 9  k l .  1 6 .3 0

Å n g a re n ,
E s k a d e rv ä g e n  5

P i a n o b a r  ( S e  s i d .  1 2 )

T i s d a g
1 3 / 9  k l .  1 3 .0 0

B i b l i o t e k s h u s e t ,
H ö rs a l e n ,  T ä b y  C

M å n a d s t rä f f :  M u s i k  s k a l l  b y g g a s  u t a v  g l ä d j e
-  J o h a n  W e n n e rs t ra n d  g ä s t a r  o s s  ( S e  s i d .  1 4 )

T i s d a g
2 0 / 9  k l .  1 3 . 0 0

K v a rn t o rp s g å rd e n ,
N ä s b y  a l l é  7 2

E f t e rm id d a g s d a n s  t i l l  B a s s e t  ( S e  s i d .  3 0 )

O n s d a g
2 1 / 9  k l .  1 4 . 0 0

B rä n n k y rk a g .  7 1 ,
S t o c k h o lm

M å l e ri y rk e t s  M u s e u m  ( S e  s i d .  1 9 )

M å n d a g
2 6 / 9  k l .  1 9 . 0 0

J a r l a b a n k e s  k a n s l i
E s k a d e rv ä g e n  4 0

M u s i k a l i s k  s a l o n g  -  M o z a rt  ( S e  s i d .  2 8 )

To rs d a g
2 9 / 9  k l .  1 4 . 0 0

Å n g a re n ,
E s k a d e rv ä g e n  5

R o l f  S k a g e rb o rg :  4 0  å r  m e d  E ri c s s o n  j o rd e n
ru n t  ( S e  s i d .  1 5 )

T i s d a g
4 / 1 0  k l .  1 9 . 0 0

J a r l a b a n k e s  k a n s l i
E s k a d e rv ä g e n  4 0

P u b a f t o n  m e d  j a z z  (S e  s i d .  1 3 )

O n s d a g
5 / 1 0  k l .  1 6 . 3 0

Å n g a re n ,
E s k a d e rv ä g e n  5

P i a n o b a r  ( S e  s i d .  1 2 )

T i s d a g
1 1 / 1 0  k l .  1 3 . 0 0

B i b l i o t e k s h u s e t ,
H ö rs a l e n ,  T ä b y  C

M å n a d s t rä f f :   L a s s e  Z a c k ri s s o n  g e r o s s
b e rä t t e l s e n  o m  U l l a  B i l l q u i s t  (S e  s i d .  1 4 )

T i s d a g
1 8 / 1 0  k l .  1 3 . 0 0

K v a rn t o rp s g å rd e n ,
N ä s b y  a l l é  7 2

E f t e rm id d a g s d a n s  t i l l  K j e l l  D a h l s ( S e  s i d . 3 0 )

M å n d a g
2 4 / 1 0  k l .  1 9 .0 0

J a r l a b a n k e s  k a n s l i
E s k a d e rv ä g e n  4 0

M u s i k a l i s k  s a l o n g  -  H a y d n  ( S e  s i d .  2 8 )

To rs d a g
2 7 / 1 0  k l .  1 4 .0 0

Å n g a re n ,
E s k a d e rv ä g e n  5

N i n a  L i z e l l  p å  s c e n e n  ( S e  s i d  1 5 )

O n s d a g
9 / 1 1  k l .  1 6 . 3 0

Å n g a re n ,
E s k a d e rv ä g e n  5

P i a n o b a r  ( S e  s i d .  1 2 )

M å n d a g
2 1 / 1 1  k l .  1 9 .0 0

J a r l a b a n k e s  k a n s l i
E s k a d e rv ä g e n  4 0

M u s i k a l i s k  s a l o n g  -  T j a j k o v s k i j  ( S e  s i d .  2 8 )
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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
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