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

VU har ordet
Text: Gunvor Vretblad

Om Valborg frusit om fötterna kommer
det att frysa flera nätter till, enligt ett gam-
malt talesätt. Det må vara med den san-
ningen hur det vill.

och även skicka e-post till dig som lämnat
e-postadress. Idag kan vi nå ungefär hälf-
ten av Jarlabankes medlemmar den vägen.
Hjälp oss att ge dig information snabbare,
skicka din /nya/ e-postadress till
jarlabanke@telia.com.

Den 27 mars höll SPF Seniorerna Stock-
holmsdistriktet sin stämma. Många mo-
tioner hade lämnats in och ett stort antal
handlade om tandvård och krav på att
Förbundet ska arbeta för en gemensam
Tandvårds- och Sjukförsäkring. Stämman
biföll detta och frågan om tandvård kom-
mer att tas upp på kongressen i Gävle 13-
15 juni.

På årsmötet 2017 valdes två nya ledamö-
ter in i Jarlabankes styrelse, Margareta Tor-
stensson och Leif Sjöholm. Margareta
Torstenson känner vi sedan tidigare, hon
är en av arrangörerna av våra resor och
utflykter, medan Leif Sjöholm är ny i vår
förening.  Vi hälsar dem välkomna och
ser fram emot att få arbeta tillsammans
med dem.

Nu är vi inne i månaden maj och går en
varmare och ljusare tid till mötes. Och än
återstår ett par arrangemang på Jarlaban-
kes vårprogram. Den 9 maj är terminens
sista månadsmöte och då kommer Eva-
Karin Gyllenberg och talar om ”Stock-
holm på trekvart”, (se sid. 14). OBS att vi
träffas i Grindtorpskyrkan. Och den 17
maj är det kanske sista gången vi sitter på
Ångaren och gungar med i Carl Wahrens
tolkningar av kända melodier från förr.

Just nu är det oklart vilka lokaler vår för-
ening får tillgång till för höstens arrange-
mang. Täby kommun kommer att öpp-
na en social dagverksamhet på Ångaren
och behöver den lokal vi hittills har fått
disponera, och hur det blir med tillgäng-
ligheten till lokalerna i nya Seniorcenter vet
vi inte än. Håll utkik på vår hemsida,
spfjarlabanke.se! Så snart vi får besked
kommer vi att lägga ut information där
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Farväl till gamla
sedlar och mynt
Text: Bodil Svensson

Om två månader är det sluthandlat för
gamla mynt och sedlar.

1-kronan, 2-kronan och 5-kronan försvin-
ner och blir ogiltiga i sin nuvarande ut-
formning den 30 juni. Kvar blir 10-kro-
nan som den ser ut idag. I handeln finns
dock redan nya mynt av samma valör. 1-
och 2-kronan är tillverkade av koppar-
pläterat stål, vilket innebär att mynten har
en kärna av stål och ett tunt ytterskikt av
koppar. Mynten är kopparfärgade. 5-kro-
nan och 10-kronan är tillverkade av en le-
gering bestående av koppar, aluminium,
zink och tenn. Mynten är guldfärgade. De
nya mynten är betydligt mindre och lätta-
re och dessutom helt nickelfria.

De gamla 100- och 500-lapparna blir ock-
så ogiltiga den 30 juni, men ersätts av nya
med Greta Garbo på 100-kronorssedeln
och Birgit Nilsson på 500-kronorssedeln.
Många ställer sig frågan varför Riksban-
ken byter ut sedlarna och mynten när så
många använder sig av andra betalningssätt.
Jo, även om de andra betalningssätten ökar,
är det Riksbankens bedömning att kontan-
terna finns kvar under lång tid framöver.

För att slippa stå där med ogiltiga betal-
ningsmedel kan det vara en god idé att se
över mynt och sedlar som man har där-
hemma och antingen använda dem löpan-
de som kontanter vid inköp fram till 30
juni eller sätta in dem på bankkonto. Väl-
jer man bankkonto ska man dock vara

medveten om att bankerna kan välja att
inte ta emot mynt eller att inte hantera
kontanter alls. Det bästa är därför att höra
med bankens kundtjänst om vart du ska
vända dig. Du kan också söka informa-
tion på www.myntkartan.se/

Har man valt att spara mynt och samlat
på sig en stor mängd kan det medföra att
man får betala en hanteringsavgift där man
lämnar in mynten.

Butiker kan också neka att ta emot kon-
tanter. Huvudregeln är att kontanter är lag-
liga betalningsmedel och därmed ska ac-
cepteras vid betalning. Denna regel kan
dock avtalas bort av affärer, restauranger
etc. En butik kan alltså i princip vägra att
acceptera kontanter överhuvudtaget, vägra
acceptera mynt eller vissa valörer. Vänta
dock inte för länge med att göra dig av
med kontanterna  - det kan vara svårt för
banker, växlingskontor och butiker att ta
emot stora mängder mynt, särskilt när det
börjar närma sig slutet av utbytet.

Vill du veta mer om pengahanteringen så
gå in på www.riksbank.se/sv/ och klicka
på ”Sedlar och mynt”.
                     (Källa: Sveriges Riksbank)
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Sant eller falskt…
Text: Bodil Svensson
När det här skrives har snart två veckor gått sedan illdådet på
Drottninggatan i Stockholm då fyra människor mejades ner
och dödades och ett flertal skadades. Nyheten spreds snabbt
via mobiler och internet. Polisen larmades till Drottningga-
tan 14.53. Själv var jag på Jarlabankes modevisning på Ånga-
ren och redan bortåt 15.30 fick en dam beskedet om attacken
via telefon och ropade ut informationen till oss andra vilket
fick flera av oss att kasta sig över nyhetssajter via mobilen.

Vad hade egentligen hänt? Att en lastbil kört
Drottninggatan ned och kraschat in i Åhléns
konfirmerades av polisen. Men både i sociala
medier och på nyhetssajter kom rapporter om
andra händelser bl.a. att det varit skottlossning
på flera håll i centrala staden. Vid presskonfe-
rens på kvällen bekräftade varken SÄPO eller
polisen någon form av skottlossning. Många
av de uppgifter som spreds var obekräftade och
i en del fall rent felaktiga.

Det som beskrivs ovan är inte ovanligt när all-
varliga händelser sker. Ryktesspridning startar,
vilket även kan innebära fara för människor.
Oskyldiga människor har hängts ut i sociala
medier med bild och namn och informationen
– eller rättare sagt desinformationen – sprids
med förfärande fart.

Sedan 2014 finns Viralgranskaren, en avdelning
på mediaföretaget Metro. Projektet belönades
2014 med Stora Journalistpriset i kategorin
Årets förnyare och har också fått utnämningen
Årets folkbildare av föreningen Vetenskap och
folkbildning. Och tidigare i år konstaterade
Scoop, tidskrift om grävande journalistik, att
Viralgranskaren är Sveriges fjärde mäktigaste
aktör inom grävande journalistik. Viralgranska-
ren hittar du här: metro.se/viralgranskaren

– Vi har satsat på att inspirera människor att granska
sina egna flöden och tänka till innan de delar. Genom
att gräva om påståenden som vi får till oss i vardagen och
visa människor hur de själva kan bli viralgranskare så

hoppas vi att det leder till en värld där folk är mer medvet-
na om vilka som försöker påverka dem och kan fatta mer
informerade val, säger på Viralgranskarens hemsida
Åsa Larsson, som tillsammans med Hugo Ewald
är redaktör för Viralgranskaren.

Viralgranskaren pekar på viktiga saker som man
kan bära med sig inför omfattande och kritiska
händelser. Bland annat varnar man för anony-
ma källor och dess trovärdighet - försök få be-
lägg från myndigheter och polis. Stora händel-
ser drar till sig ”photoshoppare” och nättroll –
dvs. personer som medvetet förvanskar infor-
mation i bild och ord för att gynna egna syften.

Var källkritisk mot anonyma bloggar, avsända-
re med tydlig politisk agenda och sajter du inte
hört talas om och heller inte hittar information
om när du googlar. Erfarenheten säger att det
är sällan de som kommer att ge dig en korrekt
bild av händelsen. Dela inte reflexmässigt på-
ståenden du ser på sociala medier. Kolla och
tänk efter innan du delar med dig till andra via
olika spridningsvägar.

Goda råd finns också att inhämta från Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
som via sin sajt krisinformation.se skapat en
guide. Bl.a. uppehåller man sig vid att vara res-
triktiv när det gäller bildpublicering. ”Tänk efter
innan du delar bilder på människor eller personuppgif-
ter om drabbade. Hur skulle jag själv vilja att bilder på
närstående hanterades om de var drabbade?” (…) ”Var
källkritisk och sprid inte rykten.”

(Foto: G
unilla K

innm
an)
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Socker förorsakar fetma
Text: Stig Nohrlander

Fetma, på latin obesitas, på engelska obe-
sity (obí:siti), är av WHO (Världshälsoor-
ganisationen) definierad som en sjukdom.
Vanligtvis använder man som mått BMI,
Body Mass Index, vikten i kg delad med
kvadraten på längden i meter. En person,
som är 1,65 meter lång och som väger 60
kg har ett BMI på ca 22, ett normalvärde.
Om en person med samma längd väger
81,5 kg, då blir BMI 30, och det är undre
gränsen för fetma.

I medlemsblad 4/2016 fanns en artikel
om Sockerberoende/Fetma/Diabetes/
Demens, och i 1/2017 fanns artikel om
Socker. Turen har nu kommit till Fetma.

klor kämpat emot forskningen, som visa-
de sockrets skadliga inverkan, och tidigare
har den kampen varit framgångsrik, efter-
som dessa sockerpositiva krafter hade den
finansiella styrkan att hindra information
om sockrets negativa egenskaper. Men
tack vare internet har nu denna informa-
tion kunnat spridas med oerhörd kraft.

Jag upplever nu samma utveckling som
jag gjorde i min ungdoms dagar, då to-
baksindustrin kämpade emot med alla till-
gängliga medel när det gällde sambandet
mellan rökning och lungcancer. Hade in-
ternet funnits då, så hade tobaksmotstån-
darna vunnit långt tidigare, än vad som blev
fallet.

Det är inte längre de finansiella krafterna
som har monopol på information. Man
kan inte på samma sätt undertrycka
”olämplig” information längre.

Fetma har nu utvecklats till en epidemi i
den ekonomiskt utvecklade delen av värl-
den, och i till exempel USA är idag mer
än 1/3 av invånarna feta (BMI mer än 30),
ca 1/3 är överviktiga (BMI mellan 25 och
30) och mindre än 1/3 är normalviktiga.
Om man drar ut trenderna kan man sta-
tistiskt beräkna, att den sista normalvikti-

I många år var teorin att fetma förorsa-
kades av för stort intag av fett, den s.k.
fettskräcken styrde människors födointag.
Språkligt sett finns en koppling mellan fet-
ma och fett, vilket kan ha bidragit till att
den nu vederlagda teorin härskade så länge,
men en professor i Linköping har påtalat
att det är lika begåvat att tro att man blir
fet av fett, som att tro att man blir grön
av grönsaker.

Efter många års, ja decenniers och t.o.m.
seklers kamp, har nu den moderna forsk-
ningen entydigt klarlagt, att det är socker,
som förorsakar fetma. Sockerindustrin,
delar av livsmedelsindustrin och även lä-
kemedelsindustrin har med näbbar och
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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.

ga amerikanska personen kommer att dö
under 2040-talet. En konsekvens av detta
är att medellivslängden inte längre beräk-
nas öka i USA, så som den har gjort i år-
hundraden. Fetma och diabetes kommer
att ta så många liv, att det påverkar me-
dellivslängden.

Vilka drabbas av fetma? Kan man påver-
ka risken att drabbas av fetma? Finns det
statistik, som klarlägger detta?

Ja, det finns statistik. Den visar i Sverige
idag, att den som tar till sig information,
bearbetar den och låter sig påverkas i rätt
riktning, löper väsentligt mindre risk att
drabbas. Kön spelar mindre roll; män
drabbas något mer än kvinnor, men skill-
naden är liten. Ålder spelar roll, äldre drab-
bas mer än yngre, men den stora skillna-
den finns i utbildningsnivån (förgymnasi-

al, gymnasial och eftergymnasial utbild-
ning, det statliga Folkhälsoinstitutets norm).
Andelen feta är 22 % bland alla med för-
gymnasial bakgrund mot 11 % vid efter-
gymnasial bakgrund.  Tar man dessutom
hänsyn till ålder, så kan man konstatera,
att andelen feta inom gruppen pensionä-
rer med förgymnasial bakgrund är 4 gång-
er högre än bland eftergymnasiala pen-
sionärer. Detta avspeglar sig också i köns-
statistiken för medellivslängd. Sedan länge
har kvinnor haft längre medellivslängd än
män. Dagens statistik visar att kvinnor med
förgymnasial bakgrund har lägre livslängd
än eftergymnasiala män.

Den allvarligaste följden av fetma är
förkortad livslängd och följdsjukdo-
mar, såsom diabetes. I nästa nummer av
Medlemsbladet kommer diabetes att av-
handlas.
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Vikingaliv – nytt museum på Djurgården
Text och foto: Bodil Svensson

Museet, som lig-
ger i Båthall 1
nära Vasamuse-

et, är i två våningar och har 2.000 kvm
utställningsyta. Inom väggarna ryms även
en butik och en restaurang. Avsikten med
Vikingaliv är att berätta om historisk forsk-
ning och nya arkeologiska upptäckter rö-
rande vikingatiden på ett populärt sätt,
bland annat genom modern gestaltnings-
teknik.

I bottenvåningen får man kliva ombord i
runda, vridbara vagnar med plats för 6
personer. Vagnarna följer en elslinga i gol-
vet och på ömse sidor om färdvägen ut-
spelas olika scener som visar en resa genom
länder och landskap som gör vikingarnas
liv verkligt och kanske även lite kusligt.

Att umgås med sina barnbarn kan ge extra glans åt dagarna, men det gäller
också att hitta kul och vettiga saker att göra tillsammans. Vi kan tipsa om en
aktivitet – besök på ett helt nytt museum, som slagit upp portarna på museitä-
ta Djurgården – nämligen Vikingaliv, som öppnade för bara några dagar se-
dan. Fast i och för sig behöver man inte ha ett barnbarn vid handen som alibi
för att göra ett besök, det finns mycket här att ta del av när det gäller vårt
skandinaviska förflutna.

Huvudperso-
nerna är Harald
(bild) och hans
hustru Ragnfrid
på Frösala gård.
Våren har kom-
mit, maten sinar
och fienden ho-
tar. För att rädda
familjens heder
och gårdens eko-
nomi måste Ha-
rald ut i främmande världar. Völvan, viking-
arnas spåkvinna, siar om att Harald måste
återvända inom två år med tre kaggar sil-
ver, annars hotar hungersnöd och sjukdom.

Så här presenterar museet resan som går
under namnet ”Ragnfrids saga” och star-
tar Anno Domini 963 under ”äventyrens och
svärdsklingornas tid”:

”Du färdas med våra vikingar till
Gårdarike och Miklagård. Du
möter krigare och trälar och hör
hur vinden tjuter när ni seglar ut
från Birka där Tors hammare
dånar och blixtarna lyser upp
vågornas raseri. På stjärnhimlen
visar äventyrskartan vår färdväg.
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Kommer Harald att överleva stormarna på
haven, de vilda forsarna, rövarna i skogen och
krigen med floder av blod.”

Det är den åldrade Ragnfrid som berät-
tar sagan. Och inte nog med att hon för-
täljer den på svenska, som modern besö-
kare kan man välja mellan sex olika språk
hur man vill ha den berättad.

Utställningen en trappa upp visar flera as-
pekter av vikingarnas historia: slavhandel
och träldomens betydelse, plundring i väs-
ter, religiösa sedvänjor, kvinnornas fram-
trädande roller, hantverket, skapandet av
makt samt pågående forskning och nya
fynd.

riska fakta. Dick Harrison, professor i his-
toria vid Lunds universitet, är museets his-
toriska garant.

Här får man reda på vad vikingarna åt
för mat, hur de byggde sina båtar, stude-
ra inlånade dyrgripar från Historiska mu-
seet och lyssna till Dick Harrisons histo-

Här kan besökaren också möta en viking,
rekonstruerad med hjälp av DNA-forsk-
ning. Mannen är från Sigtuna-trakten på
900-talet. Vikingatiden var en brytnings-
tid och samhället i stort förändrades. De
första stadsliknande samhällena etablera-
des, en ny religion introducerades. Arkeo-
login kan nu berätta mer om vikingatiden
än vad som tidigare varit möjligt.

Idén till Vikingaliv kom av det stora inter-
nationella intresset för vikingatiden och
önskan att kunna berätta om denna peri-
od på ett snabbt, modernt, intressant och
korrekt sätt. Initiativtagarna består av Staf-
fan Götestam, ansvarig regi och manus,
vd Ulf Larsson, LG Nilsson, ansvarig för
gestaltning och scenografi samt Fredrik
Uhrström, arbetande styrelseordförande.
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Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?
Text: Gunvor Vretblad Foto: Bodil Svensson

Rapporten pre-
senterades på uni-
versitets öppna
föreläsning den
22 mars av Marta
Szebehely, en av
forskarna bakom
rapporten.

stöd från kollegor och chefer har mins-
kat. Många har allvarligt funderat på att
byta yrke. Den andelen har ökat från
20 % 2005 till nästan 50 % 2015.

Flera av de försämringar som skett i
Sverige har ingen motsvarighet i de övri-
ga nordiska länderna. I Sverige arbetar man
mera skift, både dag och kväll, och var-
dag och helg, och flera anställda har de-
lade turer, dvs är lediga mitt på dagen. Det
är fler som arbetar deltid i Sverige fast de
skulle vilja ha heltid av ekonomiska skäl
och fler tycker att det är svårt att kombi-
nera arbetet med familjelivet.

Parallellt med försämrade villkor för per-
sonalen har politikernas ambitioner för
äldreomsorgens insatser ökat och utveck-
lingen går mot en mera individanpassad
äldreomsorg. Om det ska kunna förverk-
ligas, och man ska kunna rekrytera och
behålla utbildad personal, är förbättrade
villkor för personalen en förutsättning.

Mitt intryck är att många av de svårighe-
ter som rapporten ger uttryck för borde
gå att åtgärda.

Syftet med undersökningen var att beskriva
om, och i så fall hur, äldreomsorgen i
Sverige förändrats mellan 2005 och 2015.
Svaren på frågorna i undersökningen vi-
sar att personalen inom äldreomsor-
gen upplever att arbetssituationen blivit
svårare.

Inom hemtjänsten har antalet hjälptagare
som ska tas om hand ökat från 9 till 12
under ett vardagspass och möjligheten att
påverka hur arbetet ska läggas upp har
minskat. Personal som arbetar på äldre-
boenden upplever sitt arbete både psy-
kiskt och fysiskt tyngre och mer pressan-
de än förut. Nästan varje dag fattas det
personal både inom hemtjänsten och på
äldreboenden. Känslorna av otillräcklig-
het ökar och personalen tycker inte att
hjälptagarna får den hjälp de behöver. Vis-
sa gånger får en hjälpinsats bara ta 15 mi-
nuter. Även utbildning, tid för samtal och

Det är titeln på en ny rapport som sammanställts av forskare på Institutionen
för socialt arbete vid Stockholms universitet. Ca 1 200 undersköterskor och
vårdbiträden inom den svenska äldreomsorgen har svarat på frågor om sitt
arbete och svaren har jämförts med svar från ca 4 400 personer i motsvarande
yrken i Danmark, Finland och Norge.
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Näsbyparks kyrka
Gudstjänst söndagar t.o.m. 11 juni kl. 11    Lördagsmusik lördagar t.o.m. 3 juni kl. 13

Under sommaren gudstjänst söndagar kl. 18 t.o.m. 27 augusti

4 juni Pingstdagen kl. 11: Musikgudstjänst Lars-Erik Larsson, Förklädd Gud,

   text av Hjalmar Gullberg

Musik i sommarkyrkan torsdagar i juli kl. 19.30
   Entré 60:- inkl. lätt förtäring efter konserten
6 juli: Jazz i sommarkväll med Vibe Tribe; vibrafon, gitarr, kontrabas, trummor
13 juli: Jubileumskonsert Gunnar de Frumerie; sopran stråkar, piano
20 juli: Himmelska toner; vokalmusik från 1600-talet med Collin-ensemblen
27 juli: Förtrollande klanger i sommarkväll; gitarr Liv Skareng

Öppet hus måndagar t.o.m. 12 juni. Höststart 11 september
Samtalsgrupper och andra mötesplatser planeras för
   hösten. Mer information senare.

På Kuttervägen:
Lufsarna och övrig barn- och ungdomsverksamhet  avslutas
   vecka 22. Terminstart 4 september.

Reservation för ändringar. Se affischer och annonser i
SvD, DN och Mitt i samt på församlingens hemsida
www.tabyforsamling.se.
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Allégårdens hemtjänst: Allégården:
Hemtjänst Vårdboende
Matleveranser Demensboende
Tjänster med RUT-avdrag Dagverksamhet

Restaurang

Vad kan Vårdstyrkan erbjuda dig?
08-732 24 80 :: www.vardstyrkan.se

Delaktighet :: Insyn :: Respekt :: Utveckling
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Torsdagsträffar
Just nu är det oklart vilka lokaler vår före-
ning får tillgång till för höstens arrange-
mang. Täby kommun kommer att öppna
en social dagverksamhet på Ångaren och
behöver den lokal vi hittills har fått dispo-
nera, och hur det blir med tillgängligheten
till lokalerna i nya Seniorcenter vet vi inte
än. Håll utkik på vår hemsida,
spfjarlabanke.se .
Så snart vi får besked kommer vi att läg-
ga ut information på hemsidan och även
skicka e-post till dig som lämnat e-post-
adress. Idag kan vi nå ungefär hälften av
Jarlabankes medlemmar den vägen. Hjälp
oss att ge dig information snabbare, skicka
din e-postadress till jarlabanke@telia.com.

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

Månadsträffar
Kvar på agendan under våren är en Må-
nadsträff. OBS att vi träffas i Grindtorps-
kyrkan kl. 13.00. Kaffe och enkel smör-
gås. Underhållning. Aktuell information från
föreningen. Vin- och blomlotteri. Kostnad
60:-/pers. Alla pensionärer är välkomna.
Ansvarig: Christel Eborn, 070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com
När det gäller höstens träffar råder osä-
kerhet beträffande lokaler. Se information
till höger under Torsdagsträffar.

Träffar

Tisdagen den 9 maj
Stockholm på trekvart

Eva-Karin Gyllenberg är sedan
1980 reporter på Dagens Nyhe-

ter och har i över 30 år skrivit
om Stockholm ur olika per-
spektiv. Hennes bok ”Stock-
holm på trekvart” innehåller

många bilder och Eva-Karin
berättar om olika konstprojekt,

som visserligen blivit av, men
många gånger till en betydligt

högre kostnad än vad det var sagt från bör-
jan – ofta i kombination med flera års för-
sening. Eva-Karin berättar också om sina
möten med två älskade kulturpersoner. 2016
utkom Eva-Karin med två böcker för alla
som är roade av frågesport: StockholmQuiz
och SverigeQuiz med 444 frågor i varje.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare. Under 2017
anordnas följande träffar:
30/5 Broby gård 14.00 I Ord och

Ton. Sång och gitarr.
5/9 Allégården 14.00 I Ord och

Ton. Sång och gitarr.
10/10Broby gård. 14.00 M a r i a n n e

Koch, sång och Stephan Lind-
stein, synt.

Vi återkommer i nästa Medlemsblad med
träffarna under november och december.

Ansvariga: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com och Anita
Holmberg, anita41holmberg@gmail.com
070-392 2199.

med Studieförbundet Vuxenskolan.
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Träffar
Sommarträffar i Näsbypark och Täby Centrum
Sommaren 2016 ordnades sommarträf-
far, lunch- resp. caféträffar, i Näsbypark.
I år kommer träffar att äga rum på sam-
ma sätt i Näsbypark och likadana träffar
kommer att ske i Täby C. Det blir under
juni, juli och augusti månader tre lunch-
träffar och tre caféträffar både i Näsby-
park och i Täby C, totalt 12 träffar, enligt
schema nedan.
Lunchträffarna i Näsbyparks Centrum
kommer att äga rum i restaurang Eska-
der med början kl. 13.30, och caféträf-
farna i Park Kafé med början kl. 15.00.
I Täby Centrum blir både lunch- och
caféträffar i Zanders Bageri & Café, på
Storgatan 109 på plan 0, snett emot Aka-
demibokhandeln kl. 13.30 resp. kl. 15.00.
Följande dagar gäller sommaren 2017:
Tisdag 13 juni lunch 13.30
   Eskader, Näsbypark
Tisdag 20 juni lunch 13.30
   Zanders, Täby C
Torsdag 29 juni caféträff  15.00
   Park Kafé, Näsbypark
Torsdag 6 juli caféträff  15.00
   Zanders, Täby C
Tisdag 11 juli lunch 13.30
   Eskader, Näsbypark
Tisdag 18 juli lunch 13.30
   Zanders, Täby C

Torsdag 27 juli caféträff  15.00
   Park Kafé, Näsbypark
Torsdag 3 augusti caféträff  15.00
   Zanders, Täby C
Tisdag 8 augusti lunch 13.30
   Eskader, Näsbypark
Tisdag 15 augusti lunch 13.30
   Zanders, Täby C
Torsdag 24 augusti caféträff  15.00
   Park Kafé, Näsbypark
Torsdag 31 augusti caféträff  15.00
   Zanders, Täby C.
Ingen anmälan behövs. Var och en betalar
sin mat och dryck, ca 90 kr för lunch och
ca 50 kr för kaffe med kaka. Så letar man
upp sina Jarlabanke-kamrater och slår sig
ned och börjar underhålla sina vänner. Då
förgyller man dagen, både för sig själv och
för andra.
Ingrid Dahlberg, 072-018 66 64, och
Stig Nohrlander, 073-736 54 27, kom-
mer att administrera sommarträffarna på
samma sätt som under sommaren 2016.
Ring om du har frågor att ställa eller för-
slag att bidra med.

Sommaren 2016 hade vi mycket trevligt
på sommarträffarna. Förhoppningsvis
skall det bli så också under sommaren
2017.

Värva en ny medlem och få en trisslott!
adress, så skickas inbetalningskort m.m.
och du får trisslott/-er så snart medlems-
avgiften är betald.

Om du värvar nya medlemmar till Jarla-
banke får du en trisslott/ny medlem. Med-
dela Gunvor Vretblad, 758 8952,
gunvor.vretblad@castrum.se, namn och
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För resor och utflykter görs anmälan till:
Monica Rosengren, 070-56803207,

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 i samband med
anmälan. Om du fått förhinder till utflykt/
resa du anmält dig till, vänligen meddela

detta snarast till Monica eller Margareta så

Resor och utflykter
Anmälan senast 8 maj till Monica eller
Margareta. Se gröna informationsrutan.

30/5-2/6
Bornholm, kontrasternas ö
Följ med på vår resa
med Christer Kull-
berg, CK:s resor, till
solskensön Born-
holm, denna kon-
trasternas ö med sina branta klippkuster,
en blå Östersjö och milslånga sandsträn-
der, fruktbara åkrar, stora skogar och vack-
ra ljunghedar. Här finns små trivsamma stä-
der och måleriska fiskelägen med kyrkor
och borgruiner som berättar om öns dra-
matiska historia. Resan görs tillsammans
med tre andra SPF föreningar från Stock-
holm.
Dag 1 resa Stockholm – Rönne, dag 2 rund-
tur på norra delen av ön, dag 3 utforskning
av Bornholms södra del, dag 4 hemresa.
Pris: 5.985 kr/person i dubbelrum. En-
kelrumstillägg 1.200 kr.
Allt detta ingår i priset:
• Resa i modern helturistbuss med alla be-
kvämligheter • övernattning i dubbelrum
med dusch och wc på 4-stjärniga hotell
Griffen • riklig frukostbuffé • tre midda-
gar • utflykter och rundturer med ”blan-
dinavisktalande” lokalguide enligt pro-
grammet • entré till Bornholms konstmu-
seum • färje- och vägavgifter • Christers
medverkan som reseledare.

Ett fåtal platser kvar. Anmäl dig direkt
till Monica eller Margareta om du vill
följa med. Se anmälningsrutan.

Tisdag 16 maj
Masreliez-rummen

Paradvåning
från 1700-ta-
let i Gamla
Stan. Efter två
års arbete
hade inred-

ningsarkitekten Louis Masreliez avslutat
renoveringen av denna praktvåning 1795.
Påkostade detaljer såsom joniska pilast-
rar, dörrfriser med oljemålningar, dörr-
speglar med olympiska gudar pryder
rummen. Många av dåtidens kändisar har
bott här. Den vackra skådespelerskan
Emilie Högqvist bodde här under bör-
jan av 1800-talet. Hon är kanske mest
känd för sin kärleksaffär med kronprins
Oscar.
Huset ägs idag av Svenska Akademien,
så många nobelpristagare har även besökt
rummen.
Tid: kl. 12.00. Kostnad: 200 kr, jämna
pengar som betalas på plats.
Adress: Salviigränd 1, första gränden till
höger på Västerlånggatan från Mynttor-
get. Begränsat antal. Ej hiss.

att någon annan kan få din plats.
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Resor och utflykter
Läs mer detaljerad information här:
spfjarlabanke.se/wp-content/uploads/
2016/11/bornholm_info.pdf

Tisdag 13 juni
Ölprovning Roslags Näsby
Bryggeri, RNB
Visning av bryggeriet, genomgång av ut-
rustningen och hela bryggeriprocessen.
Därefter provar vi öl med namn som Ella,
Ytterby, Ensta, Åva. Lättare tilltugg ingår.
Plats: Pentavägen 5, Täby. (Inga trap-
por). Begränsat antal.
Tid: 17.00. Pris: 250:-, som betalas på
plats, jämna pengar. Anmälan senast 31
maj till Monica eller Margareta. Se gröna
informationsrutan.

Onsdag 13 september
Riksarkivet Arninge
Vi besöker Riksarkivet och får en liten in-
blick i ”Kontroll-Sverige” samt lite om hur
man kan komma
igång med släkt-
forskning.
Tid: 13.00
Pris: 175:- .
Med buss 629 mot
Ullna Strand, stig av vid hållplats Mått-
bandsvägen i Arninge. Korsa Leverantörs-
vägen och gå Mätslingan fram till nr 17.
Med bil: Kör in vid K-RAUTA i Arninge
och fortsätt Mätslingan till nr.17. Gratis
parkering. Samåk om möjligt.
Anmälan till Monica eller Margareta se-
nast 1 september. Inbetalning till Jarla-
bankes plusgiro i samband med anmälan.
Se gröna informationsrutan.

8 – 14 oktober
Mallorca. Kommande resa.
Mallorca har
blivit ett po-
pulärt resmål
igen så följ
med och
upplev det
på nytt.  Det blir en resa i behagligt tem-
po där du får upptäcka lite mer av det
okända Mallorca. Vi bor i strandorten Can
Pastilla, nära huvudstaden Palma med sin
gamla stad och stora utbud av shopping
och vi reser med ReseSkaparna.

Forts. sid. 18

Dag 1: Ankomst. Gui-
dad panoramatur med
buss runt Palma. Ta-
paslunch och guidad tur
till fots i den gamla sta-
den. Inkvartering i Hotel
Nautic, Can Pastilla, och

gemensam välkomstmiddag på hotellet.
Dag 2: Halvdagsutfärd till Valldemossa
med sina vackra hus och praktfulla växt-
lighet. Besök i klostret La Cartuja där bl.a.
Chopin bott. Lunch på lokal restaurang.
Åter hotellet med egen tid resten av da-
gen. Middag på hotellet.
Dag 3: Utfärd till Sóller för de som så
önskar. Denna heldagstur kostar 800:- ex-
tra och då ingår även lunch. Vi åker tåg till
den vackra franskinspirerade byn Sóller i
Tramuntanabergen, UNESCO-världsarv
sedan 2011. Promenad i staden och se-
dan spårvagnsresa till hamnbyn Puerto de
Sóller. Kort båttur efter kusten och däref-
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Resor och utflykter
ter lunch. Hemfärd med buss och uppe-
håll vid den berömda arabiska trädgår-
den Alfabia. Middag på hotellet.
Dag 4: Marknadsdag och besök i vinkäl-
lare. Halvdagstur till Sineu, som under
medeltiden var öns huvudstad. Onsdag är
marknadsdag och här säljs allt! Därefter
till vinkällaren Macia Batle. Rundvandring
och information om vintillverkningen samt
enklare vinprovning av några av vinerna.
Middag på hotellet.
Dag 5: Can Pastilla på egen hand. Ingen
gemensam middag.
Dag 6: Halvdagsutfärd. Förmiddagen på
egen hand. Tidig eftermiddag utfärd till
La Granja i byn Esporles där vi, steg för

steg, får lära oss hur man
lagar paella. Vi avslutar
med att förtära paellan
som en del av en festlig
trerättersmiddag med
god dryck. La Granja är
även ett folklivsmuseum,
som visar hur livet var för
ett par hundra år sedan.

Dag 7: Hemresa. Transfer till flygplatsen
sen eftermiddag. Innan dess tid för av-
koppling och shopping.
Du kan hitta ännu mer information här:
http://spfjarlabanke.se/wp-content/up-
loads/2017/02/mallorca2017.pdf
Pris 10.950 kr. I priset ingår: Transfer
hemort-Arlanda TOR, flyg Arlanda –
Mallorca TOR, del i dubbelrum m fru-
kost 6 nt, 2 lunch 5 middag, halvdagsut-
färd Palma, halvdagsutfärd Valldemossa,
halvdagsutfärd marknad & vinprovning,
utfärd La Granja & matlagning, svenskta-
lande lokalguide, reseledares tjänster, öv-
rigt enligt program.
Möjliga tillägg: Enkelrum 1.350 kr, hel-
dagsutfärd Sóller m lunch 800 kr.
Prel. flygtider: Ut 07.00-10.40, hem 20.10-
23.50. prel. hotell: Nautic Hotel, bra mel-
lanklass hotell.

Ett fåtal platser kvar. Passa på och
upplev Mallorca på nytt! Anmäl direkt
till Monica eller Margareta. Se gröna
anmälningsrutan.

Nöjen
Pianobar med Carl Wahren  

Välkommen till Ångaren att mingla med andra Jarlabankare
och lyssna till Carl Wahrens förträffliga pianospel. Välkom-
men till en pianobar där du kan önska låtar och själv sjunga
med. Dryck och enklare tilltugg till självkostnadspris. Vi träf-
fas kl. 16.30. Vårens sista pianobar äger rum den 17 maj.
Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 05 27,
 carolaplannthin@hotmail.com
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Nöjen
Vårlunch på Melanders i Täby centrum
I år träffas vi torsdagen den 8 juni kl.13.30 på Melan-
ders i Täby centrum för vår årliga vårlunch. Priset är
140:- och inkluderar varmrätt och kaffe. Vin kan köpas.
Anmälan och inbetalning senast den 30 maj till SPF Jar-
labanke 756 38 75 (telefonsvarare) eller
jarlabanke@telia.com. Inbetalning till plusgirokonto
848534-4. Ansvarig Christel Eborn, 070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com

Seglats med Viking Plym
- världens nu äldsta kopia av ett seglande vikingaskepp
Även i år får Jarlabankarna tillfälle att fara ut med Viking Plym
– Täby kommuns eget skepp. Vi startar från Viggbyholms båt-
klubb. Medelst segling, rodd eller motorgång (beroende på
väderlek) styr vi ut över Värtan och lägger till vid lämplig strand
och intar en enkel lunch. Tid: Cirka 4 timmar. När: Onsdag 9
augusti med 10 augusti som reservdag beroende på vädret.
Villkor: Max 10 medföljande. Pris: 250 kr, lunch ingår. Krav
på deltagare: Nyfikenhet, viss vighet när det gäller att klättra ur
och i skeppet. Anmäl intresse eller ställ frågor till Lars Gustafsson (medlem i Täby
Vikinga Skeppslag) tel. 070-565 0568 eller lassegustafsson@telia.com senast 31 maj.
Mera information om skeppet på vikingplym.se/wp/

Räkfrossa
Tisdagen den 5 september kl. 17.00 inleder vi tradi-
tionsenligt höstens program med räkfrossa. Som så
många gånger förr träffas vi i klubbhuset vid Näsbyvi-
kens båtsällskap, Fiskarstigen. Man kommer enklast dit
med Roslagsbanan (Näsbyparkslinjen), hållplats Lahäll.
Därifrån är det c:a 500 meters promenad ned till klubbhuset. Där finns även tillgång till
parkeringsplatser. För färdtjänst är adressen Djursholmsvägen 2.

I priset 250:- ingår lättdryck och vin. Anmälan och inbetalning senast den 30/8 till
SPF Seniorerna Jarlabanke, 08-756 38 75 (telefonsvarare) eller till jarlabanke@telia.com.
Inbetalning till pg 848534-4. För frågor kontakta Christel Eborn,070-397 25 84
chris.eborn@hotmail.com. Välkomna!
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ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 280:-)

ORDINARIE 425:-
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 180:-)

ORDINARIE 325:-
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Följande har bidragit med text och foto:
Margareta Torstensson, Gunvor Vretblad,

Christel Eborn och
Bodil Svensson. Mer text och bilder

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

Hänt sen sist
Med Jarlabanke i Kungasalen

KMH (Kungliga Musikaliska Högsko-
lan) har byggt ett nytt campus mitt i
Stockholm, på Valhallavägen, bara ett
stenkast från Stadion. Tisdagen den 7
februari var vi en grupp på ca 20 Jarla-
bankare som tog oss en titt på denna
nya musikaliska högborg. Här låg ti-
digare Swartlings ridskola, men det
enda som nu minner om hästar är det
gamla stallet, inbyggt i det nya huset,
men istället för frustande hästar är det
nu stilla viskningar och prassel som
hörs eftersom det gamla stallet nu in-
rymmer KMH:s bibliotek.

KMH har en årlig skara på 650 fasta
elever och inom KMH ryms sex in-
stitutioner för utbildning av musiker
och lärare: folkmusik – både svensk
och från andra kulturer, jazz, KDM

– komposition, dirigering och
musikteori, KK – den klassiska
institutionen har fostrat många
generationer erkända instrumen-
talister och sångare, orkestermu-
siker och kyrkomusiker. MOM –
utbildning inom musik- och
medieproduktion och slutligen
MPS - musik, pedagogik och
samhälle.

Den stora konsertsalen (ovan), Kungasa-
len (döpt så efter en donation av kung
Carl XVI Gustaf), rymmer bortemot 600
åhörare och är hemvist för KMH:s sym-
foniorkester, men är också tänkt att bli en
scen att räkna med i Stockholms musik-
utbud. Liksom tidigare är det fri entré till
de flesta konserter på KMH men du be-
höver ändå biljett som bokas via KMH:s
hemsida, se informationen vid respektive
konsert på kmh.se. Många konserter är,
enligt KMH, välbesökta och det är en bra
idé att komma i god tid.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 24

Årsmöte med sång och frågesport

Den 21 februari hade Jarlabanke sitt års-
möte besökt av ett 50-tal medlemmar. Till
mötesordförande valdes Östen Edlund
och till mötessekreterare Birgitta Daniels-
son (bild ovan). Styrelsens verksamhets-
berättelse 2016 lades till handlingarna lik-
som resultaträkning och balansräkning och
den avgående styrelsen beviljades ansvars-
frihet enligt revisorernas förslag. Från verk-
samhetsberättelsen hämtar vi – när det
gäller föreningens aktiviteter – att 272 ar-
rangemang av olika karaktär (t.ex. resor,
boule, litteraturcirkel, månadsträffar etc.)
ägt rum under 2016 och tillsammans dra-
git 3.813 deltagare! En icke föraktlig akti-
vitetssumma. Har ni inte hunnit läsa verk-
samhetsberättelsen ännu, så finns den och
andra årsmöteshandlingar att tillgå på hem-
sidan spfjarlabanke.se under rubriken OM
OSS - ÅRSMÖTESHANDLINGAR.

Till styrelsen omvaldes Gunvor Vretblad,
Ing-Britt Edlund och Rolf  Skagerborg.

Christel Eborn, Kerstin Bergman, Bir-
gitta Danielsson och Leif Larsson är
valda på två år, varav ett återstod. Till nya
ledamöter valdes Margareta Torstens-

son och Leif Sjöholm. Revisorerna –
Rolf Ericsson och Gun Olgård – om-
valdes. Till ordförande i Valberedningen
omvaldes Lars Gustafsson och till nya
ledamöter utsågs Lena Sandström och
Anita Holmberg.

Fina blomsterbuketter utdelades sedan vid
avtackning av Marianne Hammarén Er-
landsson, Carola Plannthin, Lena Sand-
ström och Gunnar och Käthie Wernerson.
De senare lämnar sina uppdrag som med-
lemssekreterare/inköp respektive med-
lemsrekrytering.

Efter årsmötet underhölls vi av Caroline
Langenheim, sång och gitarr, under rub-
riken ”Musikaliska nedslag i litteraturhistori-
en”. Caroline inledde med att berätta ini-
tierat och anekdotiskt om olika författare
för att sedan sjunga en visa från respekti-
ve författares fatabur. Sedan gällde det för
oss att gissa – vem var författaren? En
inte alla gånger helt lätt fråga. Det var en
mycket underhållande och njutbar musi-
kalisk timme som avslutade årsmötet och
gav mersmak.
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Hänt sen sist
Med Ericsson i Libyen
På Månadsträffen i Grindtorpskyrkan den 14 mars fortsatte
Rolf Skagerborg, ledamot i Jarlabankes styrelse, att berätta
om erfarenheterna från sina 40 år i Ericssons tjänst. Denna gång
tog han oss med till Libyen och vi fick en inblick i hur det var
att leva som europé under Khadaffis tid.

Favorit i repris
Så hade vi då glädjen att sitta där igen, på
pubafton i kansliets lokal tisdagen den 14
mars, och få lära oss ett nytt stycke jazz-
historia från 1950-talet.

Arne Forssén spelade melodier från jazz-
doktorn Jan Bruérs och Bengt Nykvists
album nr 7 ur skivserien Svensk jazzhisto-
ria. Vi lyssnade till Lars Gullin, Arne Dom-
nérus och Thore Ehrling med flera och
fick intressanta inblickar i historien kring
både musiken och musikanterna. Vi fick
också höra jazzlåten Sil-Ja-Bloo som ko-
kats ihop av Carl-Henrik Norin och Gun-

nar Nilson 1953. För mig (Gunvor), som
gammal beundrare av Gunnar ”Siljabloo”
Nilson, var historien om hur han fick sitt
smeknamn ny kunskap.  Och visst hade
flera av oss varit på Gazell Club i Gamla
stan då det begav sig!

Om Permobilen och parkeringsskivan
På torsdagsträffen den 23 mars på Ånga-
ren fick vi lyssna till uppfinnaren och elek-
troingenjören Sven Linnman. Han be-

rättade om två uppfinningar som han
medverkat till, handikappfordonet
Permobil och den elektroniska parkerings-
skivan. Med stort intresse tog vi del av
hur den eldrivna rullstolen utvecklats från
ett otympligt fordon till ett smidigt hjälp-
medel. Och flera i publiken nickade igen-
kännande när han talade om finessen med
den batteridrivna parkeringsskivan som
ställer in rätt klockslag automatiskt när
bilen stannar.
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Hänt sen sist
”Jag målar inte för att avbilda”

Onsdagen den 5 april gjorde Jarlabanke
ett besök hos konstnären Kerstin Lun-
din (fyra fr.v. på bilden) i hennes nya ateljé
i Näsbypark. Kerstin gav en trevlig och
intressant presentation av sig själv och hur
hon efter att ha arbetat som kläddesigner
i närmare 30 år började skapa bilder i stäl-
let för kläder för 16 år sedan. I den lilla
ateljén finns tavlorna i alla storlekar, härli-
ga färger och olika material och utföran-
den. Hennes kollagemålningar sätter verk-
ligen igång fantasin.

”Fråga inte vad det föreställer eller vad jag tänkt.
Låt istället din egen fantasi försöka finna något
som tilltalar dig eller något som berör. Jag målar
inte för att avbilda. När jag börjar med en bild
vet jag oftast inte vad jag skall måla!”

Efter sin första utställning på Siggesta
Gård, Värmdö har hon hunnit med att
ställa ut i Singapore, Bologna och senast
New York.

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

Forts. sid. 26
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Anita i prickiga stretch-
byxor med resår i midjan
och snygg vit mönster-
stickad top.

Publiken gavs tillfälle att
närstudera kläderna.

Hänt sen sist
Vårens och sommarens mode…

Lars, ny mannekäng, i randig
tröja och Vibeke Foltman,
Sveriges Seniorshop.

Ingrid Rylow demonstrerar
behå. Stella i fin tudelad dress i

vitt och marinblått med
matchande jacka.

Annika, ny mannekäng, i
randig t-shirt med matchande
lätt och värmande väst i
turkos.

när mannekängerna tog en sväng i publi-
ken. Två mannekänger var nya för i år –
Lars och Annika – förutom scenvana
Birgitta, Anita och Stella. Ny för i år
var också Ingrid Rylow som represente-
rar behå-marknaden och som har en kol-
lektion av behå-storlekar 65-130 cm, kupa
A-N. Hos Ingrid kan man boka in sig till-
sammans med några väninnor så kom-
mer hon på besök och man kan få en per-
sonlig utprovning.

Mörkt marinblått, turkos, rött och vitt var
dominerande färger på Jarlabankes mo-
devisning fredagen den 7 april. Drygt 50
personer var på plats när Vibeke Folt-
man återigen kom till Ångaren med sin
ambulerande seniorshop. Lättskötta mate-
rial, byxor med resår som ger utrymme
för goda middagar, många kombinations-
möjligheter med t.ex. tudelade dressar med
top och kjol. Här gavs tillfälle att titta när-
mare på kläderna och känna på materialet
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Hänt sen sist
Kommunens planering för seniorer
Martin Nilsson,
f a s t i ghe t s s t r a t eg
inom Täby kom-
mun, gästade Jarla-
banke tisdagen den
11 april för att tala
om kommunens pla-
nering beträffande
vård- och omsorgsboenden och om nya
bostadsområden.

När det gäller andelen 65+ i Täby så lig-
ger den idag på ca 19% av kommunens
totala befolkning, dvs ca 13.000 personer.
Man räknar med att 2025 kommer anta-
let att ligga på 15.000 personer och den
största ökningen sker i gruppen 80+.
Omkring 10% inom gruppen kommer,
enligt beräkningar, att vara i behov av plats
på vård- och omsorgsboenden vilket be-
tyder runt 200 platser till 2025 att lägga till
de ca 550 platser som finns idag. Vid Byle
gård inom Täby kyrkby och vid Näsby
slott planeras för vardera drygt 50 platser.
Vid Näsby slott kommer också enligt pla-
nerna 120 seniorbostäder att byggas.

I Näsbypark har röster höjts om att öpp-
na ett Seniorcenter även där – den frågan
har också tagits upp på Jarlabankes hem-
sida under Öppet forum och flera läsare
har tyckt att det vore en bra idé. Även på
tisdagens möte aktualiserades frågan och
man poängterade att det är viktigt för äldre
människor att ha ett sådant center i när-
området dit man kan ta sig utan alltför
stora åthävor. Martin Nilsson kunde hän-

visa till att frågan om ett Seniorcenter i
Näsbypark utreds inom avdelningen Äld-
reomsorg där Marie Tid är chef. Han
lovade att föra vidare dagens propåer till
ansvariga, vilken han också gjorde dagen
efter. Dialogen mellan Jarlabanke och Mar-
tin Nilsson fortsätter. Det kommer säkert
att finnas anledning att återkomma till detta.

På plats att berätta om Täby nya simhall
fanns även Ann-Charlotte Saadieh, pro-
jektledare. Simhallen som kommer att lig-
ga i hörnet Bergtorpsvägen – Stora Mark-
nadsvägen beräknas vara klar hösten 2020.
Det kommer att finnas en busshållplats
utanför simhallen och hållplats Galopp-
fältet gäller för resande med Roslagsba-
nan. På nedre planet planeras gym, kon-
ferensdel och anläggningens teknik. En
trappa upp (hiss finns) ligger reception,
café, restaurang, omklädningsrum, bastu
och enligt förslag en 50 m bassäng. Där
finns också en multibassäng med höj- och
sänkbar botten, två mindre bassänger och
familjebad. De mindre bassängerna kan
användas för rehab med en vattentempe-
ratur upp till 32 grader. Anläggningen ska
vara tillgänglighetsanpassad.
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Kurser och cirklar
Håll igång din engelska I

Vi träffas varannan fre-
dag under opretentiösa
former och samtalar
över en kopp kaffe.

Ämnen bestämmer vi från gång till gång.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Tider: 10.00 - 12.00
Kostnad: 200:- Antal gånger: 8
Håll i gång din engelska I startar fredag 8
september, enstaka platser kvar.
Anmälan till Kerstin Bergman, 39 52 39
eller kerstin.bergman@propelex.se.

Håll igång din tyska
Vi träffas varannan
fredag under opreten-
tiösa former och sam-
talar över en kopp kaf-
fe. Ämnen bestämmer
vi från gång till gång.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Tider: 10.00 - 12.00
Kostnad: 200:- Antal gånger: 8
Håll i gång din tyska startar fredag 15/9.
Anmälan till Siri Barnå, 0730-20 33 25
eller siri.barna@gmail.com.

Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet en tisdagsefter-
middag i månaden mellan kl. 14.00 -
16.00 och diskuterar böcker och tar en
kopp kaffe.
Vi har en träff kvar under våren den
30/5 och då ägnar vi oss åt Theodor
Kallifatides Ännu ett liv. Höstens cirkel star-
tar den 29 augusti.

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. Kvar på schemat under våren är
15 maj  ”Sommarmusik”.
Höstens tema är ”Musiken i Sverige” med
början den 25 september. Man måste inte
föranmäla sig, det är bara att droppa in.
Tider: Måndagar kl. 19.00 - ca 21.00
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Varmt välkomna och ta gärna med dig
dina egna favorit-CD-skivor.
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:
Teaterkunskap I möts torsdagar 13.00-
15.30 den 28/9, 19/10, 16/11 och 7/12.
Teaterkunskap II träffas tisdagar 13.00-
15.30 den 3/10, 24/10, 14/11 och 5/12.
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Kurser och cirklar
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 0383.

Sällskapsbridge I
För oss som inte är så vana
bridgespelare och andra
som vill spela i ett lugnare
tempo än tävlingsbridgens
finns nu en egen grupp. Vi
använder kort med större 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.

Sällskapsbridge II
(F.d. Tävlingsbridge måndagar)
Måndagar kl. 12.30
Höstterminen startar den 4 september.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Vi flyttar från Ångaren till Kansliet i höst
och ändrar oss från Tävlingsbridge till
Sällskapsbridge som passar alla bridgespe-
lare. Välkomna!
Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00. Terminen börjar  6/9.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40

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 2017

med vinprovning och vin-
kunskap i Jarlabankes lo-
kal, Eskaderv. 40, torsda-
gar, start kl. 18.45: 14/9,
19/10, 16/11 och 21/12.

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 fortsättningsvis planerade att
hållas tisdagar 12/9, 10/10, 7/11 och
12/12. Start kl. 18.45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 9205 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

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

Om du vill veta mer om viner kontakta
Lars-Ove Pehrsson som administrerar en
väntelista för båda vingrupperna. Max. del-
tagare i en grupp är 15 pers. Om tillräck-
ligt många är intresserade av att deltaga är
det möjligt att starta ytterligare grupper.
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Squaredansarna
Information om aktuella danser liksom
kommande tillfällen att pröva på hittar
man enkelt på Näsbypark Squaredans-
klubbs hemsida nasbysquare.se. Provdans
äger rum med Öppet hus den 21 sep-
tember kl. 12.00-14.00.

Vandra med/utan stavar
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
anordnar vi stavgång fredagar udda veck-
or. Vi samlas kl. 10.00 i Näsbyparks cen-
trum utanför apoteket. Promenad ca en
timme i lugn takt som passar alla. Två
vandringar återstår i vår: 12/5 och sista
gången den 26/5.
För mer information kontakta Monica
Rosengren, 768 3207,
monica.m.rosengren@gmail.com  eller
Birgitta Danielsson, 758 7848,
birgitta.l.danielsson@telia.com

Friskvård
Eftermiddagsdans
I samarbete med SPF
Seniorerna Tibble.
Lokal: Kvarntorps-
gården, Näsby allé 72.
Tisdagar kl. 13-16.
Modern dans och
någon gammal
dans. Entré 100:-,
kaffe och bröd in-
går i pausen.
Datum för hösten 2017:
19/9 spelar Kenneth Hertz
17/10spelar Henkes orkester
21/11spelar Lars Erikssons
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
510 503 20, 070-350 9320. Välkomna!

Jarlabanke golfare
Dags att ta fram golfutrustning
för en ny säsong. Medlemmar i
SPF Jarlabanke, som så önskar,
kan delta i TibbleSeniorernas
golfprogram, men måste då bli
vänmedlemmar à 100:- i den
föreningen samt i dess golf-
sektion. Det senare sker
genom inbetalning av
30:- till Mats Wester-
dahl på konto
1274 05 316 72 i Danske Bank. Uppge
namn och Golf-ID.
Årets spelprogram:
Waxholm i maj
Arvingen i juni
Djursholm i juli
Wäsby i augusti
Täby i september

Inbjudan med uppgift om datum, tävlings-
form mm skickas ut tre veckor före res-
pektive tävling då anmälan kan göras.
Frågor kan ställas till: Per Jödahl,
756 223 25 eller per.jodahl@telia.com

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.
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Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12
km på måndagar.
För information om vårens program, tid

Friskvård
och mötesplats tag kontakt
med Kerstin Ferenius, 758
6175 eller Bo Lagerström,
732 3979. Tag med matsäck,
sittunderlag och bussbiljett.

GRATIS SOMMARMIX
Juni, juli, augusti v. 23 - 33

03.81.lkgadnåM ximapmyG tedabsgoksroNdiv

03.81.lkgadsiT gnågvatS .gorkatsnEdivgnilmas
.ravatsnaturelledemåG

00.90.lkgadsnO apmygnogroM tedabsgoksroNdiv

03.81.lkgadsroT apmygledeM gnäprakSi
nalokssgnäprakSdivtedårmonörgåp
nestalpkelhconenalpsllobtofnallem

För varje sommarmotion du deltar i får du en gratislott. Dragning sker i alla
pass v.33, Du kan bl. a vinna ett terminskort till Täby Gymmix.

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

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 .

Sophantering,
måltider och ny dagverksamhet
Text: Gunvor Vretblad

På KPR-mötet den 14 februari var fram-
för allt tre ärenden på tapeten:

På begäran från pensionärsföreningarna
fick vi en information om sophantering-
en i kommunen. Det s. k. hushållsavfallet
kan delas upp i matavfall och städsopor.
Att lämna matavfall separat är frivilligt men
de som väljer att göra det får lägre avgift.
Bor man i flerfamiljshus och vill börja
sortera hushållsavfall ska man kontakta sin
fastighetsägare. Matavfallet blir till biogas
och gödsel.

En mobil återvinningscentral kommer till
Täby varannan onsdag och två helger per
år och står då på olika platser i kommu-
nen. Där kan privatpersoner lämna annat
avfall än hushållsavfall till återvinning; far-
ligt avfall, textilier och s.k. grovavfall. Nytt
för 2017 är att det vid samma tillfällen
finns en ”återbruksbil” som samlar upp
böcker, kläder, leksaker och husgeråd. För

mer information se www.taby.se/Bygga-
bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning
eller ring Samhällsutvecklingskontoret,
08-55 55 90 00 (vx).

Socialnämnden informerade om att mål-
tiderna i de särskilda boenden som kom-
munen driver, dvs. Ångaren och från 1
september även Attundagården, ska kon-
kurrensutsättas på nytt. Syftet är att maten
ska få högre kvalitet och vara enligt de
senaste vetenskapliga rönen samtidigt som
den ska tilltala alla sinnen.

Den sociala dagverksamheten som fanns
på Lyktan seniorboende har lagts ner för
att ge plats åt nya Seniorcenter. Kommunen
öppnar ny dagverksamhet på Ångaren.
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Eskadervägen 40, 183 58 Täby
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall
tagna via SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar
för medlemmar i SPF Seniorerna:
0771-55 5500 eller 0771-16 6060
skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/

STYRELSE
Gunvor Vretblad – VU 08-758 8952 gunvor.vretblad@castrum.se
  leder styrelsemöten, ledamot i KPR, redaktions-
  ledamot, kontaktperson Tibbleseniorerna
Christel Eborn – VU 070-397 2584 chris.eborn@hotmail.com
  företräder styrelsen mot distriktet och kommunen,
  teckningsrätt/attesträtt, festarrangemang, kontaktperson
  Samverkan Nordost  och Tibbleseniorerna
Kerstin Bergman – VU 08-39 52 39 kerstin.bergman@propelex.se
  ansvarig kansli och inköp, ansvarig planerings-
  kalendern, ledamot polisens seniorråd, styrelsens
  kontaktperson gentemot webbplatsen
Sekreterare Birgitta Danielsson 08-758 7848 birgitta.l.danielsson@telia.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 08-768 8310 o.edlund@spray.se
Sammankal. progr.kom. Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Träffar Programkommittén
Kontaktperson Rolf Skagerborg 070-55 80 200 rskagerborg@gmail.com
  Samverkan Nordost
Resor/utflykter, bitr. Margareta

  Torstensson 070-368 2568 margareta.to@telia.com
Programkommittén Leif Sjöholm 070-350 1203 leifsjoholm50@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 756 13 83
Gun Olgård 070-663 62 02

KPR,KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Ordinarie Gunvor Vretblad 08-7588952 gunvor.vretblad@castrum.se

VALBEREDNING
Ordförande Lars Gustafsson 08-7589698 lassegustafsson@telia.com
Ledamot Lena Sandström 076-780 5859 lena.sandstrom39@gmail.com
Ledamot Anita Holmberg 070-392 2199 anita41holmberg@telia.com

REDAKTION
Ansv. utg./redaktör Bodil Svensson 070-620 7135 bodil_c_svensson@telia.com
Layout Gunilla Kinnman 070-444 6740 gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Gunvor Vretblad 08-758 8952 gunvor.vretblad@castrum.se

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser Béatrice Ceyhan 08-756 2968 bea.ceyhan@gmail.com
Hemsidan, webmaster Anders Nisses 042-34 27 71 webbmaster@spfjarlabanke.se
Resor/utflykter Monica Rosengren 070-568 3207 monica.m.rosengren@gmail.com
Medl.reg., utskick,
  brevduvor 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

Tel. 08-756 3875
E-post: jarlabanke@telia.com

PlusGirokonto 84 85 34-4
Hemsida: spfjarlabanke.se

Organisationsnummer: 815000-2807

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11
fr.o.m. januari 2017

SE VÅR HEMSIDA spfjarlabanke.se
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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 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

FOT/HUDVÅRD Cliniquette <cliniquette.com> 010-206 91 11

Hudverkstan <hudverkstan.se> 08-756 76 54

HÄLSA Balance Näsby Park <balancetraining.se> 08-409 216 90

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

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


