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Jarlabankes verkställande utskott: Rolf  Skager-
borg, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman.

VU har ordet
Text: Gunvor Vretblad

Är du osäker på om du har lämnat din e-
postadress eller om du har ändrat adress
meddela vår medlemsregistrerare
lassegustafsson@telia.com eller
jarlabanke@telia.com.

2018 års årsmöte var Jarlabankes 42:a i
ordningen, vår förening konstituerades i
februari 1976.

Vi kunde konstatera att vårt medlemsan-
tal gått ner lite, trots att vi fått många nya
medlemmar. Trenden är densamma för
Stockholmsdistriktet som helhet. I årsbe-
rättelsen för 2017 skriver distriktets ord-
förande Monica Ulfhielm att antalet med-
lemmar minskat för andra året i följd, år
2017 med 1% netto. Distriktet ser flera
förklaringar till det, som att yngre senio-
rer inte uppfattar pensionärsorganisa-
tionerna som relevanta och att allt fler för-
värvsarbetar högre upp i åldrarna.

Monica Ulfhielm skriver i förordet till års-
rapporten att en viktig framtidsfråga är
hur vi ska göra våra föreningar attraktiva
och relevanta för yngre seniorer. Hon
menar att för den enskilde medlemmen
är det den sociala gemenskapen i före-
ningen och programverksamheten som är
viktigast, och att fokus behöver läggas på
en attraktiv programverksamhet. Stock-
holmsdistriktet håller årsstämma den 12
april. Förhoppningsvis kommer frågorna
om framtidens medlemsrekrytering upp
till diskussion.

Sviktande medlemsantal får konsekven-
ser även på lokal nivå. Sammanslagningar

av föreningar har ägt rum under de senas-
te åren och en bakomliggande orsak är
att det blir allt svårare att hitta medlem-
mar som vill ta på sig styrelseuppdrag.
Framför allt gäller det poster som ordfö-
rande, kassör och medlemssekreterare. I
Jarlabanke saknar vi ordförande. Tills vi-
dare har vi löst frågan så att vi på årsmö-
tet, bland styrelsens medlemmar och på
ett år, valt ett Verkställande utskott på tre
personer som tar sig an ordförandeupp-
gifterna och ansvarar för dem.

På årsmötet i år valdes två nya ledamöter
in i styrelsen, Birgitta Collin och Johan Pohl.
Vi hälsar Birgitta och Johan välkomna och
ser fram emot att få arbeta tillsammans
under ett nytt givande verksamhetsår.

Vi ser också fram emot att träffa er med-
lemmar på våra olika arrangemang. Välj
bland resor och utflykter och sätt ett kryss
i almanackan för kommande kurser och
cirklar. Vi ses väl på lunchträffarna, vår-
lunchen och räkfrossan? Gåsmiddagen får
vi återkomma till.

En varm och skön sommar önskas er!

(Läs mer om årsmötet, VU-frågan och
rekryteringssvårigheter på sidorna 4-6.)
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Jarlabankes årsmöte
Text: Bodil Svensson
Årsmötet i bibliotekets Hörsal, Täby C,
den 20 februari avlöpte i god ordning.
Resultaträkning och balansräkning för
2017 fastställdes, styrelsen beviljades an-
svarsfrihet för det gångna verksamhets-
året och budgeten för 2018 beslutades i
enlighet med det förslag som presente-
rats. Årsmötet biföll också med ett enhäl-
lig ja det förslag som styrelsen lagt fram
beträffande årsavgiften 2019. Avgiften höjs
då från 250 till 300 kronor för samtliga
medlemmar, både ensamboende och
sammanboende. Avgiften för vänmedlem
blir dock oförändrat 100 kronor.

Eftersom valberedningen inte lyckats re-
krytera en ordförande, så förblir den pos-
ten vakant. Istället föreslogs att ett verk-
ställande utskott (VU) även under detta
verksamhetsår delar på alla ordförande-
uppgifter. Förslaget godkändes av mötet.

VU består under 2018 av Rolf Skager-
borg, Gunvor Vretblad och Kerstin
Bergman. (Se bild föregående sida.) Både
Gunvor (mitten) och Kerstin (t.h.) har in-
gått i VU under 2016 och 2017. Rolf har
tidigare varit verksam i styrelsen som le-
damot. Ordförandeuppgifterna dem
emellan har fördelats enligt följande:
Rolf  Skagerborg - ledamot i VU, före-
träder styrelsen mot distriktet och kom-
mun, teckningsrätt/attesträtt, ledamot i
Samverkan Nordost, ledamot träffar med
Tibbleseniorerna.
Gunvor Vretblad - ledamot i VU, leda-
mot i KPR, redaktionsledamot, bitr. med-
lemssekreterare.
Kerstin Bergman - ledamot i VU, leder
styrelsemöten, ansvarig kansli och inköp,
ansvarig planeringskalendern, ledamot
polisens seniorråd, styrelsens kontaktper-
son gentemot webbplatsen.

Nya ledamöter i styrelsen är Birgitta Col-
lin och Johan Pohl, båda invalda på två år.
Övriga ledamöter i styrelsen omvaldes eller
var valda på två år varav ett återstår. Som
ny revisorsuppleant valdes Bo Arvidsson.
Till valberedning för det kommande året
valdes Anita Holmberg (ordförande)
och Ingrid Skugge. Styrelsen fick i upp-
drag att utse en tredje valberedare.

Bouledags!

Boulen början torsdagen den
3 maj och fortsätter som tidigare
varje torsdag kl. 10.00 under
sommaren om vädret så tillåter på
boulebanan invid Näsbyparks-
kyrkan. Ingen anmälan behövs,
deltagare ombeds ta med egna
klot. Ansvarig är Lena Sandström,
076-780 58 59.

Missa inte
Vad vill politikerna med Täby?

Onsdag 30/5 kl. 13.00,
kommunhuset

(Se sid. 16)
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Varför är det så ont om ordförande?
SPF Jarlabanke har under ett par år ställts inför problemet att det inte funnits
några ordförandekandidater. Men Jarlabanke är ingalunda ensam om proble-
met. Många andra föreningar befinner sig i samma situation och en del har
löst det genom att gå samman med en annan förening. Jarlabankes lösning har
varit att fördela ordförandens uppgifter mellan tre personer inom ett Verkstäl-
lande Utskott (VU). På detta kan man ha synpunkter. Erik Persson, medlem
av Jarlabanke, ger nedan sin syn på förhållandet. Valberedningen har beretts
utrymme för en kommentar.

Ang. sammansättning av och val till
styrelseledamöter för kommande
verksamhetsår 2018/19
Enligt gällande stadgar för SPF Seniorer-
na Jarlabanke Täby sägs att årsmötet:

Enlig § 4 Föreningsmöten mom. 6 skall
förrätta val av ordföranden för kom-
mande verksamhetsår.
Enligt § 5 Styrelse, Mom1 sägs, att sty-
relsen skall bestå av ordförande, vice
ordförande samt minst tre ledamöter.
Vice ordföranden utses av styrelsen
själv.

Valberedningen har under de två senaste
verksamhetsåren inte lyckats att rekrytera
någon person till ordförandeposten. Man
har istället lanserat ett s.k. VU, Verkställan-
de utskott, innefattande tre ledamöter.
Som konsekvens (?) av detta har de nya
styrelserna ej heller utsett någon vice ord-
förande, i båda fallen i strid med gällande
stadgar för SPF Jarlabanke enligt ovan.

Detta kan ses som en tillfällig nödvändig-
het (för ett visst år) men bör nu efter två
år, enligt min uppfattning, inte fortsätt-
ningsvis övergå till att bli en normalitet i
strid med SPF Seniorernas stadgar. Om
så är avsikten bör stadgarna, efter samråd
med SPF Seniorer centralt, ändras på näs-
ta årsmöte.

I SPF Jarlabanke verksamhetsredovisning-
ar bör även klart framgå att föreningen
för närvarande har vakanser på såväl ord-
förande- som vice ordförandeposten.
Idag finns ingen sådan redovisning på vare
sig SPF Jarlabankes hemsida eller i Med-
lemsbladens sammanställning över de oli-
ka förtroendeposterna i verksamheten. Att
så är fallet är beklagligt främst ur rekryte-
ringssynpunkt.

Benämningen VU - Verkställande utskott
– är i detta fall, på det sätt det tillämpas
som ledning för SPF Seniorerna Jarlabanke
Täby, både märkligt och missvisande.
Normaliteten för VU i såväl offentlig som
privat lagstadgad verksamhet torde vara
att, där det finnes lämpligt, ordförande,
VD eller ansvarig styrelse delegerar vissa
frågor /ärende till ett VU för effektue-
ringar, fördjupade utredningar, osv. I SPF
Seniorerna Jarlabankes fall övertar/ersät-
ter tre styrelseledamöter kollektivt ordfö-
rande- och vice ordförandeposten. Man
skulle kunna säga att det är lite gammel-
rysk trojka (maktbalans) eller mer troligt
lite lekislucia (alla lucia) men troligast bara
lekstuga över det hela.

Forts. sid. 6
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En ordförande, (vice ordförande eller sty-
relse) kan och bör delegera frågor av be-
tungande (eller mindre betydelsefull) verk-
samhet/aktivitet till övriga ledamöter el-
ler varför inte till ett VU, utan att avvika
från gällande stadgar eller rådande fören-
ings/bolagspraxis. En ordförande och/
eller vice ordförande kan med bibehållet
ansvar delegera olika frågor/aktiviteter till
övriga ledamöter. En skicklig ordförande
kan och bör därigenom väsentligen lätta
på sin och/eller övriga ledamöters arbets-
börda. Så sker ju också i SPF Jarlabanke
idag. Se t.ex. Funktionärsredovisningen i
Medlemsbladet. Så varför då denna re-
gelvidriga VU konstruktion som snarats

Forts. från sid. 5 vållar förvåning och oklarhet?  Det är min
uppfattning att nu gällande stadgar fort-
satt skall vara normalitet och att detta
stadsfästs vid kommande årsmöte. Det är
viktigt att SPF Jarlabanke kontinuerligt
under året, bl.a. i Medlemsbladet påmin-
ner om och aktivt verkar för rekrytering
av kandidater till de två vakanta uppdra-
gen som ordförande och vice ordförande.

Slutligen vill jag framhålla att denna skri-
velse på intet sätt utgör en kritik för det
arbete som styrelsen och dess ledamöter
förtjänstfullt utfört under året.
Täby den 20 januari 2018

Erik Persson
Medlem i SPF Seniorerna Jarlabanke Täby

Att finna kandidater är inte lätt…
Som valberedare de senaste åren instäm-
mer jag helt i synpunkterna men vill läm-
na några kommentarer.

Det är livsviktigt för föreningen att ha
medlemmar som vill hjälpa till.  Att finna
kandidater för ordförande, styrelse och
funktionärer är inte lätt. Det krävs kon-
taktnät, lyhördhet, envishet och övertal-
ningsförmåga och det är mycket tillfreds-
ställande när man får ett JA. Nu har vi en
nyvald styrelse, som är större än tidigare
och med gedigen kompetens.

Ordförandeposten verkar avskräcka de
flesta. Det är naturligt att locka kandida-
ter bland nuvarande och tidigare medlem-
mar i styrelsen. Konstruktionen med VU
är en tillfällig nödlösning. Det vore natur-

ligt att någon i VU även är formell ordfö-
rande, men ingen av de tillfrågade har haft
möjlighet att acceptera ett sådant förslag.

Årets valberedning kanske kan anstränga
sig att finna externa kandidater, som inte
känner arbetet i Jarlabanke så väl? En idé:
Låt kandidaten delta i det löpande styrel-
searbetet.

Föreningen har också möjlighet att revi-
dera stadgarna, så att de bättre överens-
stämmer med verklighetens arbete och
rollfördelning. Frågan bör prövas.

Jag önskar den nya valberedningen och
styrelsen lycka till.

Lars Gustafsson
Ledamot i valberedningen 2015-18
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Du har väl inte missat ”Antikrundan”?
En del seniorer tycker att det känns be-
svärligt att ta sig till de aktiviteter som äger
rum på Jarlabankes kansli i Näsbypark.
Därför vill vi påminna om den När-
trafik som drivs av färdtjänsten. För tä-
bybor handlar det om linje 961 – i folk-
mun benämnd Antikrundan – som på var-
dagar trafikerar en slinga Täby C – Näs-
bypark – Åkerbyparken – Täby C –
Kullagränd – Täby C. Inom slingan finns
även s.k. ”vinkområden” där du bara be-
höver ge bussen en vink, så stannar den.

Färdtjänsten driver Närtrafiken i Stock-
holms län. Närtrafiken är en kollektivtra-
fik först och främst för äldre och funk-
tionshindrade, men alla är välkomna att

resa. Bussarna kommer nära den som vill
resa, nära dit man vill resa, säger man på
färdtjänstens hemsida och fortsätter: Ef-
tersom Närtrafiken håller ett lugnt tempo
och föraren ger lite extra service till den
som behöver, kan bussen ibland bli lite
försenad. Bussarna är alltid handikapan-
passade. På Närtrafiken gäller SL:s taxor.
Mer att läsa finns på fardtjansten.sll.se/glo-
balassets/tidtabeller/h961.pdf

Tidtabell för linje 961
Måndag – fredag (lördag, söndag och helg ingen trafik)
Täby C 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
Kometvägen 09.03 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06
Grindtorp södra - - - - - - -
Näsbypark - - - - - - -
Ångaren 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15
Allégården - - - - - - -
Grindtorp södra - - - - - - -
Täby C 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30
Tibblehemmet 09.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 15.31
Kullagränd - - - - - - -
Åkerbyparken - - - - - - -
Täby C 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50
Ett streck i tabellen (-) betyder att bussen stannar för av och påstigning.
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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

SKOLA Spiraskolan <spiraskolan .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
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Vad gör partierna för Täbys seniorer?
Sammanställning:  Bodil Svensson
Liksom inför valet 2014 har Medlemsbladet vänt sig till de partier som finns
representerade i Täby kommunfullmäktige och bett dem ge sin synpunkt på
vilka frågor de anser vara viktiga för Täbys äldre invånare. Partiernas svar är
baserade på frågeställningarna nedan:

I Täby utgör gruppen 65+ en dryg femtedel av
den totala befolkningen och när det gäller del av
kommunens röstberättigade utgör 65+ ca 25%
av valmanskåren, en andel värd att beakta.

En prioriterad fråga inom SPF Seniorerna är
”Tryggt liv som senior” och under den rub-
riken ingår bl.a. ”Tryggt boende” och
”Trygg vård och omsorg”. Många äldre
känner oro och otrygghet när det gäller boendet
– man orkar inte längre sköta trädgård och stort
hus eller man har minskad rörlighet och bor i
lägenhet där huset saknar hiss. Man vill till en
mindre, mer lättillgänglig, bostad gärna med de
tillgångar som finns i ett s.k. trygghetsboende.

Och man vill ha råd att byta bostad. Trygghet
kan också vara att inom vård och omsorg få
tillgång till kompetent personal inom t.ex. hem-
tjänsten där ansvarig arbetsgivare satsar på vi-
dareutbildning av personalen. En annan form av
trygghet kan vara att det finns ett väl fungeran-
de kommunikationsnät inom kommunen, trans-
porter som gör det enkelt att ta sig till läkare,
tandläkare, affärer och vänner.

Hur ser ert parti på de här frågorna och hur vill
partiet arbeta för att skapa maximal trygghet
för seniorer? Vilket område anser ni vara det
viktigaste och vad vill ni prioritera där?

Moderaterna
Täby ska vara en bra
kommun att leva i –
hela livet. Vi vill att
äldreomsorgen i Täby
ska vara i länets ab-
soluta toppklass.

 

lering. Vi vill därför särskilt prioritera och
välkomna entreprenörer att utveckla nya
innovativa boendeformer för äldre, såsom
trygghetsbostäder. Seniorcenter i Täby
centrum är ett exempel på en framgångs-
rik satsning som syftar till att stimulera
förmågor och minska isolering. Seniorcen-
ters verksamhet och lokaler har under
den nuvarande mandatperioden kraftigt
expanderats.
 
Äldreomsorgen ska vara trygg och väl
sammanhållen. Det finns idag allt för många
trösklar mellan olika aktörer, det är inte
acceptabelt när sköra äldre faller mellan
stolarna och inte får en sammanhållen
vård och omsorg utifrån sina behov. Geri-
atrik, hemsjukvård, boenden och hem-
tjänst måste vara bättre sammanhållen.
Täby kommun ska särskilt prioritera sam-
verkan med landstinget för att få en bätt-
re fungerande äldrevård.

När krafterna inte räcker till ska det vara
möjligt att flytta till en annan bostad, det
kan handla om en mindre lägenhet, vård-
och omsorgsboende eller ett trygghets-
boende. Därför är det viktigt att de orätt-
visa flyttskatterna avskaffas. De drabbar
främst äldre som flyttade till sin bostad
för längesen. Man ska ha råd att byta bo-
ende på äldre dagar och därför måste
flyttskatterna avskaffas.
 
I Täby kommun ska det finnas stor valfri-
het med boenden under livets hela ske-
de. Äldreomsorgen ska inte vara en för-
varing.  Vi vill förebygga att äldre fastnar
i dåligt anpassade bostäder och social iso-
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Liberalerna
Att äldre ska känna
sig trygga är för oss
en självklarhet. Alla
ska ha rätt att känna
sig trygga, oavsett
om det rör ens boen-
de, hälsa eller att ta
sig fram i trafiken. En
av våra viktigaste frå-

gor är individanpassade boendeformer för
äldre.

I Täby behövs fler särskilda boenden,
trygghets-, senior- och korttidsboenden.
Vi ser också en möjlighet att dessa finns i
kommunal regi med en lägre hyra för att
säkerställa att alla människor har möjlig-
heter att få ett boende som passar deras
plånbok och övriga behov.

Vi vill också se till att det finns generösa
gemensamhetslokaler i samtliga av kom-
munens seniorboenden. Gemensamhets-

Socialdemokraterna

Forts. sid. 14

Äldre måste kunna
bo och leva med livs-
kvalité och utefter
sina behov.

Socialdemokraterna
vill utveckla boendet
för äldre så att vi får

en mångfald av olika sorters boenden för
att möta våra äldres behov. Varje täbybo
ska kunna känna sig trygg i att det finns
plats på ett äldreboende av god kvalitet i
Täby.  

Vi vill också se ytterligare former av bo-
enden för äldre. Det bör byggas ett kom-
munalt trygghetsboende som enklast kan
beskrivas som ett modernt servicehus
med mindre lägenheter där de boende kan
ha varierande behov av stöd, men där
hjälpen alltid finns inom räckhåll. Vi vill
verka för en mer välfungerande bostads-
marknad i Täby där det ska vara möjligt

att flytta från villan till en mer lättskött
hyresrätt. Här vill vi se både kommunala
hyresrätter som består över tid, som pri-
vata fastighetsägare. Vi vill främja kol-
lektivboenden för äldre.

Socialdemokraterna vill kvalitetssäkra äld-
reomsorgen. Korttidsplatser ska finnas i
Täby. Vårt välmående är beroende av ge-
menskap med andra. Därför vill vi se fler
gemensamma mötesplatser för både äld-
re och yngre. För att få en god och trygg
äldreomsorg vill vi stärka personaltäthe-
ten i äldreomsorgen med fler underskö-
terskor och även extratjänster. Fler hän-
der i vården ger bättre omsorg.

Vi vill också satsa på kompetensutveck-
ling och goda villkor för personalen med
krav på kollektivavtal.  Det ska vara att-
raktivt att arbeta i äldreomsorgen. Den
som trivs på jobbet stannar och gör ett
bra jobb.

lokaler ger möjlighet för de boende att
träffas och umgås och få den viktiga so-
ciala gemenskapen.

Oavsett om du bor kvar hemma eller flyt-
tar in på ett särskilt boende ska du kunna
känna dig trygg. I det fall du behöver stöd
och hjälp i vardagen ska du få det. Hem-
tjänsten är viktig förutsättning för män-
niskor som vill fortsätta bo hemma. Du
ska även kunna få hjälp om du behöver
någon som kan följa med till läkare, tand-
läkare eller affären. Det kan ske anting-
en via hemtjänsten eller som ledsagning.

Vi behöver dessutom säkerställa att vi har
en fungerande färdtjänst där resan upp-
levs som trygg. På kommunens äldrebo-
enden är det viktigt att arbeta med vida-
reutbildning av personalen för att kunna
erbjuda kunnig personal som ser till indi-
videns behov.
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Miljöpartiet
Vi inom Miljöpartiet i
Täby tycker det är jät-
teviktigt med äldre-
frågor. När vi gör en
prioritering blir det
följande:
Ja, vi vill bygga fler

Trygghetsboenden. Denna typ av boende
förstår vi efterfrågas av många då man
finner otrygghet där man bor. Detta kan
bero på flera orsaker, exempelvis pga. att
kommunikationerna är undermåliga eller
att man lider av yrsel eller känner sig en-
sam.

Vi vill också satsa på enkel hantverks-
service. I Halland finns t.ex. ”brandis”. Det
är brandmän som är fixare för äldre och
som utför vissa tyngre hushållssysslor ex-
empelvis att byta glödlampor, proppar,

Centern
Vi anser att det ska
vara tryggt att bli äld-
re i Täby. Det är vik-
tigt att man som äld-
re ska kunna leva ett
gott liv även om man
inte är lika pigg som
tidigare och/eller

drabbats av sjukdom. Vi vill att våra äld-
re ska få förutsättningar att kunna leva
ett aktivt och rikt liv.

Vi vill arbeta för att det ska finnas fler
trygghetsboenden och seniorboenden i
kommunen med samlingslokal och möj-
lighet till annan service.

Vårt seniorcenter är idag mycket välbe-
sökt. Vi vill att det ska finnas fler träff-
punkter i olika kommundelar för olika
aktiviteter, framförallt hälsofrämjande så-
dana. En möjlighet kan vara att arbeta
tillsammans med föreningar och även öpp-
na upp biblioteken för mer aktiviteter.

Forts. från sid. 13

Vi anser också att det ska finnas en vård-
central nära dig där du har en fast läkar-
kontakt som ger trygghet och kontinui-
tet. Det är viktigt med en samordning
mellan kommun och landsting. Till dess
att vi får en gemensam hemsjukvård där
det blir kommunen som har huvudansva-
ret får det inte drabba den enskilda indi-
viden som ramlar ”mellan stolarna”.

Vi anser att man ska kunna få hemtjänst
alternativt vård- och omsorgsboende utan
behovsprövning när man fyllt 85 år.
Det är idag många som vårdas av sin part-
ner i hemmet och därför har en tung bör-
da. Vi vill utöka hjälp till avlastning och
stöd till anhörigvårdare.

En bra fungerande kollektivtrafik är en för-
utsättning för alla Täbybor, men det kan
också vara aktuellt med fler s.k. service-
linjer där det bor många äldre.

flytta möbler, hänga upp gardiner och tav-
lor eller ta med sig till återvinningen. Mer
än 2.000 personer dör i hemmet pga
olyckor.

Ge bonus till de hemtjänstföretag som sat-
sar på välutbildad personal eller vidare-
utbildning.

Förebyggande hälsovård för de äldre 85+
genom promenadsällskap 2 ggr/vecka.
Varje äldreboende ska ha tillgång till 2 låd-
cyklar som möjliggör för de äldre som ej
av egen kraft kan ge sig ut i omgivning-
arna att få bli skjutsade och få uppleva
naturen och sin närmiljö.

Lådcyklar möjliggör för äldre i bl.a. Solna
och Sollentuna att komma ut på detta sätt.
Detta vill vi även ska bli möjligt i Täby.
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Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
vill kraftigt förbättra den
idag bristfälliga äldre-
omsorgen i Täby. Vi vill
ha en äldreomsorg där
det finns gott om perso-
nal som älskar sitt jobb,

som hinner se de äldre, prata med dem
och läsa för dem. Det ska också finnas
tid och energi för personalen att kunna
gå ut med den äldre. Hög personalom-
sättning ska vara ett okänt begrepp.

Att få plats på ett vårdboende i Täby när
behov föreligger är mycket svårt då kom-
munen in i det längsta av ekonomiska skäl

löser det hela med en otrygg och bristfäl-
lig service via hemtjänst. Äldreomsorgen
används också ofta som en budgetregula-
tor när inbesparingar i socialbudgeten be-
höver göras och som en plats där outbil-
dade och bristfälligt svensktalande perso-
ner anställs. Vi vill därför att en äldrenämnd
inrättas som är fristående från socialnämn-
den och som därigenom inte behöver köp-
slå med andra sociala särintressen i kom-
munen. Våra äldres rättmätiga behov av
omsorg och trygghet ska och får inte stäl-
las mot andra sociala särintressen.

Sverigedemokraterna Täby kommer att
driva följande frågor i valet 2018:

KD Täby föreslår fyra punkter för att alla skall ha en trygg
ålderdom

Fler bostäder för äldre
Inför hemtagningsteam - bättre övergång mellan sjukvård
och hemmet
Kortare handläggningstid för biståndsbedömning
Öka antalet övervakningskameror i kollektivtrafiken och vid
stationerna – för ökad trygghet.

En sammanhållen äldrepolitik handlar om
mer än vård och omsorg. Det friska
åldrandet, de äldre som en resurs att ta
till vara och ett väl fungerande samspel
mellan generationerna är viktigt, där alla
människors lika och unika värde är i
fokus. För KD Täby är det viktigt att äldre
ska bo bra på äldre dagar och kunna välja
mellan äldreboende, trygghetsboende,
serviceboende och mindre lägenheter i
både bostadsrätt- och hyresrättsform. Att
det finns flexibilitet i avlastningsboende
utifrån en individuell bedömning.

När äldre skrivs ut från sjukhus och sedan
ska få komma hem igen, föreslår vi

hemtagningsteam. Det innebär att
personal finns från det att hemgången
planeras, vid behov följer med i tran-
sporten hem, hjälper till vid ankomsten till
bostaden, kollar att det finns mat, ordnar
med läkemedel för de första dagarna och
gör en första anpassning av boendet.
Teamet har en nyckelroll för att
rehabilitering som behöver startas snabbt
kommer igång. Äldre ska kunna leva ett
aktivt liv, ha inflytande över sin vardag,
kunna åldras i trygghet, bemötas med
respekt och ha tillgång till god vård och
omsorg. Politikens uppgift är att skapa
goda förutsättningar att leva ett gott och
tryggt liv.

Att en äldrenämnd fristående från socialnämnden inrättas.
Att alla över 75 år som känner sig otrygga i sin bostad ska ha rätt till ett trygghets-
boende i Täby.
Att äldre som har behov av vårdboende inte ska kunna förvägras plats eller riske-
ra att hamna i en annan kommun.
Att personal i äldreomsorgen ska vara välutbildade och välbetalda samt kunna
prata och förstå svenska. Forts. sid. 16
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Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade med-
lemmar med följeslagare. Vi återkommer i
nästa medlemsblad om höstens träffar.
Ansvariga: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com
och Anita Holmberg, 070-392 2199,
anita41holmberg@gmail.com

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

med Studieförbundet Vuxenskolan.

Månadsträffar
Höstens månadsträffar är tillbaka i Hör-
salen, plan 3, Bibliotekshuset, Täby Cen-
trum. Träffarna sker på tisdagar  kl. 14.00.
Kaffe med dopp serveras. Underhållning.
Aktuell information från föreningen. Vin-
och blomlotteri. Kostnad 60:-/person.
Alla pensionärer är välkomna!
Ansvarig: Kerstin Bergman, 08-39 52 39,
kerstin.bergman@propelex.se.

Träffar

Tisdag 25 september
Minnenas diskotek

Gunnel Gisslén
har sjungit i olika
konstellationer,
med enstaka mu-
siker, trios och
tillsammans med
storband. Hon
har också med-
verkat i Allsång på

Skansen och varit fältartist i både Sverige
och Makedonien. I september gästar hon
Jarlabankes månadsmöte tillsammans
med gitarristen Lasse Söderström och
tillsammans kommer de att framföra en
rad kända melodier med gamla och nya
texter.

Tisdag 23 oktober
Mitt liv med antikviteter
Kom och lyssna på Eva
Linse. Hon är bankchefen
som i mogen ålder sadlade
om och satsade på sitt stora
intresse, antikviteter. Hon
kommer till vår månadsträff
i oktober för att visa oss ett
urval av sina favoritföremål
och berätta deras historia.

Novemberträffen
Mer information i nästa medlemsblad.

Forts. från sid. 15 ”Vad gör partierna för Täbys seniorer?”

Så anser alltså Täbys politiska partier i
frågor som rör Täbys seniorer. Vill du
själv ställa frågor och/eller söker du an-
dra svar är du välkommen till utfråg-
ningen  i kommunhuset onsdagen den
30 maj kl. 13.00 under rubriken

Vad vill politikerna med Täby?
Då sker nämligen ett möte mellan SPF- och PRO-
föreningarna i Täby och representanter för de poli-
tiska partierna i Täbys fullmäktige. Kom och ta
del av vilka frågor partierna driver angående Tä-
bys framtid och gör din stämma hörd.
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Träffar
Lunchträffar och fikastunder i sommar
OBS!!! – för den sista vårträffen i maj,
29/5 kl. 13.30, gäller Pizzeria della Casa,
som ligger snett emot ICA Alléns (adress
Näsby Allé 1/Djursholmsvägen 25).  Där
kan man välja mellan pizza, pasta och sal-
lader för 89 kr (della-casa.se/).
Många är nog hemma under sommaren,
och därför tänkte vi fortsätta att träffas
för lunch på Restaurang Eskader den näst
sista tisdagen varje månad, nämligen
19/6, 24/7 och 21/8, kl. 13.30 till ca
15.00.
Utöver dessa lunchträffar kan de, som så
önskar, även träffas över en kopp kaffe
kl. 15.00 på Park Kafé i Näsbyparks Cen-
trum torsdagarna 5/7 och 9/8!

Ansvariga för lunchträffarna är Anita
Holmberg (t.v.) och Marianne Hamma-
rén Erlandsson (t.h.).
För information kontakta Anita på
a n i t a 4 1 h o l m b e r g @ t e l i a . c o m ,
070-392 2199 eller Marianne (Jana) på
janahe2@gmail.com, 08-732 7476.
Ingen förhandsanmälan behövs. Det är
bara att dyka upp på restaurangen fram
emot 13.30-tiden.   Välkomna!!
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Nöjen
Pianobaren med Carl Wahren

Välkomna till Pianobaren på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40, där
du kan mingla med andra Jarlabankare och lyssna till Carl Wahrens för-
träffliga pianospel. Carl berättar också om egna erfarenheter från den stora
musikvärlden blandat med anekdoter. Dryck och enklare tilltugg till själv-
kostnadspris. Vi avslutar vårens Pianobarer den 16/5 och önskar alla väl-
komna till höstens Pianobarer med start den 12/9. Vi träffas kl. 17.00.

Vårlunch på Melanders i Täby Centrum
I år träffas vi fredagen den 1/6 kl. 13.30 på
Melanders i Täby Centrum för vår årliga vår-
lunch. Priset är 170: - och inkluderar varmrätt
och kaffe. Vin kan köpas. Anmälan senast den

22/5 till Margareta Torstensson, 070-368 2568
eller margareta.to@telia.com.
Inbetalning till Jarlabankes pg 848534-4 i sam-

Räkfrossa vid Näsbyviken
Torsdagen den 13/9 kl. 17.00 inleder vi tradi-
tionsenligt höstens program med räkfrossa.
Som så många gånger förr träffas vi i klubbhu-
set vid Näsbyvikens båtsällskap, Fiskarstigen.
Man kommer enklast dit med Roslagsbanan
(Näsbyparkslinjen), hållplats Lahäll. Därifrån är
det c:a 500 meters promenad ned till klubbhu-
set. Där finns även tillgång till parkeringsplat-
ser. För färdtjänst är adressen Djursholmsv. 2.

Seglats med Viking Plym
Även i år får Jarlabankarna tillfälle att fara ut på
en tur med Viking Plym – Täby kommuns eget
vikingaskepp. Vi startar från bryggan vid Vigg-
byholms båtklubb. Medelst segling, rodd eller
motorgång (beroende på väderlek) styr vi ut
över Värtan för att sedan lägga till vid lämplig
strand där vi går iland och intar en enkel lunch.
Tid: Ca 4 tim. När: Onsdag 15/8 .Villkor:
Max 10 medföljande. Pris: 250 :-, lunch ingår.
Krav på deltagare: Nyfikenhet, viss vighet vad
gäller att klättra ur och i skeppet.
Anmäl intresse eller ställ frågor senast 31/5 till
Lars Gustafsson (medlem i Täby Vikinga Skepps-

I priset 260:- ingår lättdryck och vin. Anmälan
och inbetalning senast 30/8 till SPF Seniorerna
Jarlabanke, 08-756 38 75 (telefonsvarare) eller
till jarlabanke@telia.com. Inbetalning till pg-
konto 848534-4. Begränsat antal platser.
För frågor kontakta Birgitta Collin,
birgittacollin2014@gmail.com, 070-695 3383,
Välkomna!

lag), 070-565 0568 eller lassegustafsson@telia.com
Mera information om skeppet på vikingplym.se/
wp/ eller på Viking Plyms egen facebook-sida.

band med anmälan.
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För resor och utflykter görs anmälan till:
Monica Rosengren, 070-568 3207,

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

att någon annan kan få din plats.

Onsdag 23 maj
Etnografiska museet

Foto: Bo Gabrielsson/Världskulturmuseerna
Museipedagog Emili Nordén Ramos
tar oss med upp till det japanska tehuset
Zui-Ki-Tei, (på svenska Det löftesrika ljusets
boning) eller Sverige-Japanhuset. Vi får en
inblick i hur ett japanskt traditionellt te-
hus är uppbyggt och hur trädgården runt
tehuset är anlagd. Besöket avslutas med
en kopp grönt te, macha, och en kaka.
Plats: Etnografiska museet, Museiparken
på Gärdet, norra Djurgården. Buss 69
mot Blockhusudden eller mot Kaknäs-
tornet. Hållplats Museiparken.
Tid: Kl.15.00
Pris: Entré inkl. tepaus 100:- som betalas
i samband med anmälan.
Anmälan: Margareta eller Monica sna-
rast möjligt eftersom antalet platser är
begränsade. (Se gröna rutan.)

Onsdag 13 juni
HAMN Sveriges första
slagfältsmuseum – museet
som berättar historien på plats!

Museet HAMN öppnade 1 juni 2014 och
ligger i den renoverade marinbyggnaden
Saltsjö Pir vid natursköna Baggensstäket i
Fisksätra. Den smala och grunda vattenvä-
gen Baggensstäket har en fascinerande tu-
senårig historia som farled mellan Östersjön
och Stockholm. Sju säsonger av arkeologis-
ka utgrävningar på slagfälten kring Baggens-
stäket har idag resulterat i över 1.000 före-
mål. Det äldsta fyndet är en dolk daterad
till slutet av 300-talet. Men de flesta föremå-
len kommer från slaget vid Stäket 1719.
Tid: Kl. 11.30.
Pris: Entré + visning 110:-  insättes på Jar-
labankes pg i samband med anmälan.
Meddela om du vill äta lunch på restau-
rang Saltsjö Pir, vägg i vägg med museet,
så bokar vi bord. Lunchen betalar du själv.
Adress: Brantvägen 3, övre planet, Fisk-
sätra, Saltsjöbaden.
Hitta hit - buss och tåg från Slussen:
Ta ersättningsbuss för Saltsjöbanan från
Slussen till Henriksdals station, därefter
byte till Saltsjöbanan. Avstigning vid håll-
plats Fisksätra, sedan ca 300 m. prome-
nad till museet. Tag gångbron över till mot-
satta sidan (gå förbi Fisksätraskolan och Fol-
kets Hus) mot Saltsjö Pir Marina till museet.
Anmälan senast 1 juni till Monica eller
Margareta. (Se gröna rutan.)

M
useet H
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Resor och utflykter

26-29 augusti
Bornholm, kontrasternas ö
Följ med till Bornholm med branta klipp-
kuster, blå Östersjö, milslånga sandsträn-
der, fruktbara åkrar, stora skogar och

24-25 juli
Resa på Göta Kanal

GÖTA KANAL – Baltzar von Platens
storverk. Tvådagars-resa i samarbete med
SPF Seniorerna Nordost. Vi reser med
buss via Örebro där vi äter lunch. Vi bor
på hotell Rattugglan utanför Mariestad. På
kvällen båttur från Mariestad till Sjötorp
med middag, underhållning och passage
av tre slussar. Dagen därpå kanalfärd från
Sjötorp till Töreboda, passage av 16 slus-
sar med nivåskillnad på totalt 40 m. Lunch
ombord. Ett kortare uppehåll görs vid
Lyrestads Hembygdsmuseum innan vi
reser hemåt igen.
Priset för denna resa, där allt (utom al-
koholhaltiga drycker) är inkluderat, är
2.500 kr per person. Insättes på Jarlaban-
kes plusgiro i samband med anmälan.
Tidig anmälan rekommenderas till
Monica eller Margareta.  (Se gröna rutan.).
Meddela om avvikande kost. Resan ut-
går från Danderyds sjukhus kl. 8.00.

vackra ljunghedar. Här finns också små
trivsamma städer och måleriska fiskelägen
med kyrkor och borgruiner, som berät-
tar om öns dramatiska historia. En resa i
samarbete med Tibbleseniorerna.
Preliminärt program:
Dag 1: Avresa Täby – Ystad för vidare
transport med färjan till Rönne för inkvar-
tering på fyrstjärniga hotell Griffen vid en
av öns sandstränder. Gemensam middag.
Dag 2: Rundtur på norra delen av ön.
Besök på Hammershus, Nordeuropas
största borgruin. Via Allinge och Sandvig
går färden till Bornholms konstmuseum
och vidare mot Gudhjem för att sedan
besöka en av Bornholms fyra rundkyrkor.
Gemensam middag.
Dag 3: Efter frukost utforskas Bornholms
södra del – bl.a. Åkirkeby, som har öns
största medeltida kyrka. Vidare mot
Nexö, öns största hamnstad och bas för
100-tals fiskebåtar. Efter lunchpaus vän-
tar Dueodde, öns sydligaste udde, som
bjuder på en storslagen utsikt över Öster-
sjön. Gemensam middag.
Dag 4: Efter frukost färd mot färja och
vidare färd hemåt från Ystad.
Pris: 6.285:- (Tillägg enkelrum 1.200:-.)
Detta ingår: Resa i modern helturistbuss,
3 nätter i dubbelrum, 3 frukostbuffé, 3
middagar, utflykter och rundturer, guide,
entré till konstmuseet, färje- och vägav-
gifter och Christer Kullbergs medverkan
som reseledare.
Researrangör: CK:s resor.
Anmälan snarast till Margareta eller
Monica. (Se gröna rutan.)

Forts. sid. 22

Foto: Bodil Svensson
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5-11 oktober
Georgien
Gästfria Georgien och dess tusenåriga his-
toria, fantastiska natur, Stalins barndoms-
stad, rustika mat- och vintraditioner och
den charmiga storstaden Tbilisi.
Avresa 5 oktober, 7 dagar.
ALLT DETTA INGÅR • Svensk rese-
ledare • Flyg Stockholm – Tbilisi t/r med
mellanlandning • Utflykter enligt program
• Boende på bra hotell i delat dubbelrum
• Helpension (förutom lunch dag 6) •
Skatter och avgifter.
Läs mer om resan här: spfjarlabanke.se/
wp-content/uploads/2017/12/geor-
gien-web.pdf
Se Lena Haglunds reportage från Tbi-
lisi på SVT Play: svtplay.se/klipp/
16256902/resereportage-lena-tar-pulsen-
pa-mangkulturella-tbilisi
Researrangör: Albatros
Resan är fulltecknad.

Resor och utflykter

reställning om strategi, passion och grän-
ser, en föreställning som blir en upplevel-
se att minnas.
Avfärd från Stockholm med Viking lines
M/S Gabriella onsdagen den 12 de-
cember kl. 16.30. En bokad matinéföre-
ställning kl. 12.00 den 13 december på
Svenska Teatern (Norra Esplanaden 2)
och återresa till Stockholm kl. 17.30 med
samma båt. Vi får behålla våra hytter på
båten under dagen och behöver bara ta
med personliga saker.
Pris: 1.998:-. I priset ingår båtresa i de-
lad hytt t/r (för enkelhytt särskilt tillägg),
Skeppsmeny med förrätt, varmrätt och
kaffe inkl. två glas rött/vitt vin både på
ut- och hemresan. Sjöfrukost serveras
också på båda båtresorna. Biljetter till
musikalen.
Samling i Vikingterminalen ½-1 tim-
ma före avgång. Godkänd ID-handling
krävs.
Ytterligare information lämnas av Mar-
gareta och Monica (se gröna rutan).
Anmälan senast 1 september.

12-13 december
Teaterresa - CHESS på
Svenska Teatern, Helsingfors
Den berömda Svenska Teatern i Helsing-
fors ger en föreställning av musikalen
CHESS, en storslagen och spännande fö-
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Vårdstyrkan kan erbjuda dig
*Allégården boende och restaurang*

*Allégårdens hemtjänst*
*Camillas hemtjänst*

08-732 24 80 :: www.vardstyrkan.se
Delaktighet :: Insyn :: Respekt :: Utveckling
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ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 290:-)

ORDINARIE 450:-
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 195:-)

ORDINARIE 360:-
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Hänt sen sist
Hemliga Resan
I år gick resan västerut den 26 januari och vi hamnade i
Kungsör och gjorde ett besök i ”Miniature Kingdom”,
alla pojkars barndomsdröm.
Här bygger en grupp entusiaster, yngre och äldre killar,
en modelljärnväg som de har tänkt ska bli Sveriges största.
Just nu är Norrland färdigställt och där känner man igen
bl.a. Åreskutan med miniatyrskidåkare, Malmbanan,
Höga Kusten-bron, sjöbodarna i Hudiksvall och gävle-
bocken som plötsligt började brinna. Idag är spårläng-
den 450 m, 85 växlar, 17 tågset, allt datorstyrt. När Sverige
från norr till söder är färdigställt fortsätter modellbyg-
garna med Norden.
Färden gick vidare till Köping och en god lunch på Gil-
let. Därefter besökte vi apotekaren och kemisten Carl
Wilhelm Scheele i det lilla museet runt hörnet. Han var
verksam i Köping från 1775 till sin död 1786. Scheele
kallas ibland ”den moderna kemins grundare”. Han teck-
nade ned 20.000 försök och upptäckte åtta grundämnen
(däribland syret) och nio syror. Som avslutning bjöd
han även på en illgrön dekokt som vi alla överlevde.

Bergrummet – leksakssamlingen från Tidö Slott
Det var med återseendets glädje som en grupp om 15
personer den 7 februari vandrade genom tunnlarna i
Bergrummet på Skeppsholmen och upptäckte att några
av våra egna favoritleksaker fanns i den jättestora leksaks-
samlingen.
Den innehöll dockor i alla storlekar och utförande, dock-
skåp, hästar av olika slag, kramdjur, leksakståg och en
mängd bilar både små och stora. I en speciell avdelning
visades serietidningar i mängd. Det blev för oss alla en
nostalgitripp att återse alla dessa riktigt gamla och nyare

föremål.
Intresserade
kan läsa mer
om Bergrum-
met i Med-
lemsbladet nr
4/2017, sid.
4-5.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 28

Besök i Odd Fellow-huset
Den 21 mars var vi tolv Jarlabankare som besökte Odd
Fellow-huset på Västra Trädgårdsgatan i Stockholm.  Vi
fick en gedigen historielektion av Gunnar Laninge (foto),
tidigare VD och fastighetschef, som började med en till-
bakablick med Gustav Vasa (eller hellre Gustav I) och
hans intåg i Stockholm på midsommarafton 1523.
Odd Fellow-orden är en religiöst och politiskt obunden,
världsvid organisation med gamla traditioner från slutet

av 1700-talet.  Till Sverige kom Orden 1884, och 1967 infördes den kvinnliga ordensgrenen,
Rebecka.  I landet finns nu ca 40.000 bröder och systrar.  Stockholms Odd Fellow-bröder hade
redan 1900 ett eget ordenshus på Klara Västra Kyrkogata, som till sist blev för trångt.  Tobaksfa-
brikören Walter Bäckström, som var medlem i Odd Fellow sedan 1894, sålde sin fastighet på
Västra Trädgårdsgatan till Orden år 1922 och lät som en gåva inreda Bäckströmska salongen, som
domineras av en magnifik öppen spis, vars omfattning är utförd i porfyr från Älvdalen.  I salongen
hänger hans porträtt samt porträtt av Gustav V, Gustav VI Adolf  och Carl XVI Gustaf.  Under
guidningen i huset fick vi även besöka Lilla Ordenssalen, Mellansalen samt Stora Ordenssalen, vars
tak är prytt med små glasstavar, som bildar ett mönster av norra stjärnhimlen när övrig belysning
är släckt. Visningen avslutades med ett fantastiskt ljud- och ljusspel.
Vårt besök avslutades med en mycket god lunch och trevlig samvaro!

Mitt liv med Congo Queen
I 11 år och 6 månader arbetade Åke Jansson för det kongo-
lesiska flygvapnet berättade han på månadsmötet i mars.
Det trodde han inte, den dagen, år 1964, när han sade ja
till att ”flyga och mecka” i Kongo och inte hade varit
längre än till Falköping.
I Kongo var flyget ett viktigt transportmedel. Vägarna
var dåliga och att använda båt på floderna var för tidsö-
dande, båtarna gick alltid uppströms, enligt Åke.
Ett av uppdragen i Kongo var att lära söner till anställda
inom armén att flyga flygplan. Det var inte en lätt uppgift
eftersom de inte hade någon erfarenhet av flygplan. Upp-
draget byggde på förtroende och lojalitet och att Åke upp-
fyllde det kollades en gång om året med hjälp av lögnde-
tektor. Åke övergick sedan i civil tjänst och fick i uppdrag
att åka till USA och köpa en DC-3:a och ta den hem till
Kongo. Året var 1977. Efter ett par år övertog han planet
som kompensation för obetald lön och startade ett eget
flygbolag som han drev fram till inbördeskriget 1991. Då

flög han hem DC-3:an till Sverige.
Congo Queen, som DC-3:an kom att
kallas på grund av sin historia, är nu
stationerad på Vallentuna Ekologis-
ka Flygfält.
Vallentuna Aviatörförening bildades
1995. Mer  information se: vallentu-
na-aviators.se. Som medlem har du
möjlighet att få flyga DC-3:an Congo
Queen.

Foto: Anders Melin
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Följande har bidragit med text och foto:
Marianne Hammarén Erlandsson, Anita
Holmberg, Roland Franzén, Margareta
Torstensson, Gunvor Vretblad och Bodil
Svensson. Mer text och bilder finns på
vår hemsida spfjarlabanke.se. Klicka på
rubriken ”Hänt sen sist”.

Hänt sen sist
Deltagarantalet
bara ökar och ökar…
Vårens lunchträffar på Restaurang Eskader i Näsbyparks
Centrum har börjat bra.  I januari samlades 31 deltagare
och i februari 27.  Tisdagen den 27 mars var det åter dags
för en lunchträff på Eskader.  29 personer slöt upp och
stämningen var som vanligt ”på topp”.
Vi kan verkligen rekommendera dem som ännu inte
deltagit i någon av våra luncher att göra ett besök och få
möjlighet att göra nya bekantskaper.
OBS!!! – för den sista vårträffen i maj, 29/5 kl. 13.30,
gäller Pizzeria della Casa, som ligger snett emot ICA
Alléns (adress Näsby Allé 1/Djursholmsvägen 25).  Där
kan man välja mellan pizza, pasta och sallader för 89 kr
(della-casa.se/).
Ansvariga för dessa träffar är Anita Holmberg och Ma-
rianne Hammarén Erlandsson.  För information kon-
takta Anita på anita41holmberg@gmail.com,
070-392 21 99 eller Marianne/Jana på
janahe2@gmail.com (Tel: 08-732 74 76).

Vårens modevisning 17 april
mirakelbyxor och – varför inte – piratbyxor!
Tjeja, som finns i Vallentuna centrum, har fun-
nits i 25 år med samma ägare och butiken håller
sig bl.a. med ett stort urval i storlekarna 34 – 48.

Marianne, Stella, Birgitta och Anita avtackades
med rosor och presenter efter sin fina modevisning.
Här iförda ett urval av sommarens festklänningar/
-kjolar.

Den här våren var det Charlotta Fagerland
med sin modebutik Tjeja som svarade för vis-
ningen av vårens och sommarens mode. Ett
knappt 50-tal modeintresserade seniorer hade
samlats i bibliotekets hörsal för att dricka bub-
bel, äta en fantastisk landgång och studera Jarla-
bankes mannekänger på catwalken. Mycket pas-
tellfärger kunde noteras, mycket blommigt, gär-
na västar både till långbyxor och till klänning.
Långa kjolar, korta kjolar, draperade klänningar,
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Se affischer och annonser i SvD, DN, Mitt i samt på www.tabyforsamling.se.

Näsbyparks kyrka
Gudstjänst söndagar t.o.m. 10/6  kl. 11, under sommaren kl. 18         Lördagsmusik lördagar kl. 13, t.o.m. 2/6
Bibelsamtal – Öppen kyrka – tisdagar kl. 18 (fika från 17:30)  t.o.m.  5/6
Öppet hus måndagar kl. 11-15,  t.o.m. 11/6. Höststart 10/9
Söndag 27/5 kl. 11: Musikgudstjänst, Bob Chilcott: A little Jazz Mass
Söndag 10/6 kl. 11: Musikgudstjänst, kantat av JS Bach: Wachet auf ruft uns die Stimmen.
Vi avtackar vår organist Stefan Ydefeldt.
Musik i sommarkyrkan
Varje torsdag i juli kl. 19.30. Entré 60 kr inkl. lätt förtäring efter konserten
5/7 Till Jan Johansson – en resa i jazz- och folkton; trumpet, kontrabas, piano
12/7 Tango och fandango – gitarrmusik i dansens tecken;
   Liv och Per Skareng
19/7 Down by the Valley Gardens; sånger och pianomusik
   från Brittiska öarna och Amerika
26/7 Fåglars flykt på toners vingar – en afton med Dag Lundins
   musik; sopran, flöjt, piano, marimba
På Kuttervägen: Lufsarna och övrig barn- och ungdomsverk-
samhet avslutas v. 22. Höststart 3/9.
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet en tisdagseftermid-
dag i månaden mellan kl. 14.00 -16.00 och
diskuterar böcker och tar en kopp kaffe.
Vårterminen avslutas den 15/5 med Emile
Ajar, ” Med livet framför sig”.
Höstterminen startar 28/8 och fortsätter
18/9, 16/10, 13/11 och 11/12. Vad vi skall
läsa bestämmer vi på träffen den 15/5.
Är du intresserad och vill vara med hör
av dig till Ing-Britt Edlund, 08-768 83 10,
o.edlund@spray.se eller Inge-Maren Beh-
rendt, 08-732 45 91.

Teaterkunskap I och II
Margareta Broberg kommer inte längre
att berätta teaterhistoria och ge bakgrund
till aktuella teaterstycken eller ordna biljet-
ter till Dramaten och Stadsteatern. Till mång-
as beklagande har Margareta nu bestämt sig
för att hon efter 20 vitala år som teaterom-
bud, teaterhistoriaförmedlare mm inom
SPF Jarlabanke - de senaste åren verksam
med två grupper på 12 resp. 16 medlem-
mar – ska ägna sig åt att vara ledig.

Canasta
Canastan fortsätter i höst med start fre-
dagen den 14 september kl. 10 - 12.
Deltagarna träffas i Jarlabankes lokal på
Eskadervägen 40. I skrivande stund är det
inte klart med vem som kommer att hålla
i träffarna. Information om detta kom-
mer på hemsidan och i kommande nr. av
medlemsbladet.
Canasta är ett kortspel
som spred sig över värl-
den under 1950-talet. Det
blev en så stor kortspels-
fluga att det för en tid ut-
manade till och med brid-
ge i popularitet. Canasta
hör till rummy-familjen
och går, i likhet med flera andra spel i
denna kategori, ut på att bilda poänggi-
vande kombinationer av korten. Kombi-
nationerna får endast utgöras av kort med
samma valör. Spelet är i första hand av-
sett för fyra deltagare, som spelar ihop
parvis. Två sammanblandade kortlekar
med vardera två jokrar används.

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
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Kurser och cirklar

Sällskapsbridge I
För oss som inte är så vana bridgespelare
och andra som vill spela i ett lugnare tempo
än tävlingsbridgens finns en egen grupp.
Vi använder kort med större siffror för
att underlätta för alla med nedsatt syn.
Onsdagar året om mellan kl. 9.30 – 12.30.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Kontakt:  Anna Thille, 08-756 3828,
anna.thille@gmail.com.
De som är intresserade av en plats i re-
servlistan kan anmäla sig till Anna.

Sällskapsbridge II
Måndagar kl. 12.30
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com
Vi avslutar vårens Sällskapsbridge II den
11 juni och önskar nya och gamla delta-
gare välkomna den  3 september.

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00. Vårterminen håller
på till 30/5. Höstterminen startar 5/9.
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 2018 med vin-
provning och vinkunskap följande torsda-
gar, start kl. 18.45: 20/9, 18/10, 15/11
och 20/12.
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 tisdagarna 11/9, 16/10, 13/11 och
11/12. Start kl. 18.45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 9205 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap grupp II och grupp III hålls i
Jarlabankes kansli 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 tillräckligt
många är intresserade av att deltaga är det
möjligt att starta ytterligare grupper.
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Friskvård

Squaredansarna
Squaredans har prova på-möjlighet den
27 september kl. 15.30 i Kvarntorpsgår-
den. Du får gå ett par gånger gratis om
du är osäker på om squaredans är något
för dig. Mer info på Näsbypark square-
dansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12
km på måndagar. För informa-
tion om kommande program,
tid och mötesplats kontakta Ker-
stin Ferenius, 08-758 61 75
eller Bo Lagerström,
08-732 39 79. Tag med mat-
säck, sittunderlag och buss-
biljett.
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html

Korta vandringar (7-8 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till korta vandringar månda-
gar kl. 9.30. Samling vid pianot i Täby C.
Kontaktpersoner: Birgitta och Carsten
Tiemer, 08-758 8057. Tag med matsäck,
sittunderlag och bussbiljett.
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html

Eftermiddagsdans
Antalet dansande på
eftermiddagsdansen
har glädjande nog
ökat vilket gör att
danseftermiddagarna
fortsätter även i höst
under september, oktober och november.
Dans alltså på tisdagar kl. 13.00 – 16.00
på Kvarntorpsgården, Näsby allé 72 i
samarbete med SPF Seniorerna Tibble.
Höstdanserna börjar den 18/9 med Bex:s
orkester, fortsätter den 23/10 med
Ingez orkester och avslutar den 20/11
med Löpsjötorparns orkester.
Modern dans och någon gammal dans.
Entré 100:-, kaffe och bröd ingår i pausen.
Tänk på att dans är rolig och nyttig mo-
tion, gör ett besök på Kvarntorpsgården!
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
070-350 9320. Välkomna!

Jarlabanke golfare
 Nu börjar det grönska på
golfbanorna i vårt område.
Liksom tidigare år kan
medlemmar i Jarlabanke bli
med i Tibbleseniorernas
golfsektion om de blir vän-

medlemmar i Tibbleseniorerna. Kontakt-
person återfinns på deras hemsida. Redan
nu är föjande tävlingstillfällen bokade.
Vallentuna GK måndag 14/5 med förs-
ta start 9.00. Scramble lag.
Arninge GK torsdag 14/6 med första
start 8.30. Bästboll par.
Djursholms GK 9-hålsbanan fredag 13/7
med första start 8.45. Ecletic.

Meddelande om start till respektive täv-
ling skickas via e-post till golfsektionens
medlemmar i god tid före tävlingsdag.
Mer information om sommarens golfak-
tiviteter kommer att finnas på Jarlabankes
egen hemsida, spfjarlabanke.se.
Frågor kan ställas till: Per Jödahl,
08-756 22325 eller per.jodahl@telia.com.



33



34

Ris och ros till färdtjänsten
Text: Gudrun Wijk

Jag tänker ofta på att vi har tur som bor i Sverige som ger oss så mycket
stöd och hjälp jämfört med många andra länder. Om möjligheten att få
färdtjänst inte funnits hade många människors liv idag varit betydligt
mer begränsade än de är idag.

Att ansöka om färdtjänst
För att få beviljad färdtjänst ska man ha
väsentliga svårigheter att förflytta sig på
egen hand eller att kunna resa med kol-
lektivtrafiken. Denna funktionsnedsättning
ska vara varaktig, det vill säga inte tillfällig
utan vara längre än tre månader. ”Väsent-
liga svårigheter” är ett juridiskt begrepp
och innebär att det ska vara ”svårare än
svårt”. Att ha en funktionsnedsättning el-
ler en diagnos utgör alltså inte i sig rätt till
färdtjänst.

Ansökan, som skickas till kommunen, ska
innehålla ett intyg från en läkare som styr-
ker den sökandes behov av färdtjänst, men
läkarens åsikt ligger inte till grund för den
slutliga bedömningen. Vid ett möte med
en handläggare på kommunen utreds den
sökandes svårigheter att förflytta sig på
egen hand och att resa med kollektivtra-
fik. Handläggaren skickar denna utredning
till landstingets trafikförvaltning, som be-
slutar om personen har rätt till färdtjänst
eller inte. Det är alltså många krav som
måste uppfyllas för att få ett tillstånd för
färdtjänst och många som ansöker får ock-
så avslag. I tidningen kan man ibland läsa
om personer som fått avslag för att de
enligt trafikförvaltningen ansågs för fris-
ka för färdtjänst.

Ett ja eller nej gör stor skillnad
Min man råkade ut för en fallskada i hös-
tas och har sedan dess inte velat köra bil
och eftersom han har mycket svårt att resa
med kollektivtrafik ansökte han om att få
färdtjänst. Vår väntan på ett beslut var en
orolig tid, vi vågade inte hoppas på att
hans ansökan skulle bli beviljad. Ett posi-
tivt besked skulle innebära mycket för oss
båda eftersom vårt gemensamma liv på-
verkats på ett negativt sätt av hans funk-
tionsnedsättning. Den dag min man fick
ett brev om beviljad färdtjänst, kändes det
som att vi vunnit högsta vinsten. Tillsam-
mans med beslutet kom också en bro-
schyr med utförlig information om hur
denna tjänst fungerar.

Egna erfarenheter
Det halvår han nu haft sitt färdtjänstkort
har gjort stor skillnad för oss båda. Vi har
gemensamt kunnat hälsa på våra barn och
vänner ett flertal gånger, och vi har också
möjlighet att fara ut till vårt kära fritidshus
utanför Norrtälje. Det känns för oss som
en stor förmån att åter få göra olika saker
tillsammans igen.

Man kan beställa resan via telefon, talsvar
eller på färdtjänstens hemsida. Vi själva har
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KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 36) är en kanal till och från social-

nämnden som ska samla in de äldres
synpunkter och erfarenheter samt sprida

information. SPF Jarlabanke har två
ordinarie ledamöter.

använt oss av den sistnämnda tjänsten och
tycker den är både överskådlig och an-
vändarvänlig. Vid eventuella frågor har vi
ringt kundtjänst, vilket fungerat över för-
väntan, ingen lång väntan och tydliga svar
på våra frågor. Man kan välja att beställa
ett fordon för eget bruk och det går även
att ta med sig en medresenär, båda dessa
saker mot en särskild avgift. Vi har utnytt-
jat denna möjlighet och därför kunnat ta
med oss mer bagage än vad som annars
är tilllåtet. Våra egna erfarenheter av färd-
tjänst är enbart positiva. Bilen har kom-
mit på beställd tid, chaufförerna har varit
trevliga och hjälpsamma och körningen på
alla sätt behaglig. Vi har haft tur och träf-
fat förare som uttryckt att de stortrivs med
sitt jobb och med färdtjänsten och vill ge
kunderna en så bra service de kan.

Orsaker till missnöje
Så vad kan då orsaken vara, att så många
personer har funnit anledning att vara miss-
nöjda? Vid samtal med våra förare har vi
fått ta del av den kritik de fått ta emot av
sina kunder och orsaken har många gång-
er varit sådant chaufförerna själva inte
kunnat påverka. Anledning till bristande
punktlighet kan bero på dåligt väder, långa
bilköer eller bristfällig samplanering av
färdtjänsten. Att kunderna ibland ska be-
höva känna oro och nervositet över att
bilen inte kommer i tid är naturligtvis
mycket trist.

Det vanliga är att en resa med färdtjänst
samplaneras, vilket innebär att flera
personer reser tillsammans som man gör i
kollektivtrafiken. Detta kan ibland innebära
långa omvägar som kan vålla antingen irri-

tation eller glädje. Vissa äldre personer upp-
skattar faktiskt en lång bilresa och ser den
som en trevlig utflykt, berättar en förare.

Det finns några anställda som aktivt väljer
bort färdtjänstresor i innerstaden vid rus-
ningstrafik, dessa är mer krävande och inte
lika lönsamma som vanliga körningar,
detta är också en historia vi hört under
vår färd. Detta oskick kan naturligtvis inne-
bära onödig väntan för kunderna. Många
chaufförer inom färdtjänsten i Stockholm
har protesterat mot låga löner och dåliga
arbetsvillkor, vilket kan vara en orsak till
att det idag är brist på förare och en stor
personalomsättning. Trötthet och missnöje
kan i sämsta fall leda till ett dåligt bemö-
tande som en del kunder kan vittna om.

Nytt avtal för färdtjänsten 2019
Efter en omfattande kritik mot färdtjäns-
ten i Stockholms län så arbetar nu lands-
tinget med en ny kravspecifikation inför
nästa upphandling år 2019. Landstingets
ambition är att den ska innebära en för-
ändring som ger en bättre kvalitet.

- Vi kastar politiska frågor överbord och
gör mer för att få en färdtjänst som lever
upp till högt ställda krav, säger trafiklands-
tingsrådet Kristoffer Thamson till tidning-
en Svenska Dagbladet 16 november 2017.

Förmånen att kunna få
färdtjänst är fantastisk.
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Äldreomsorg
KPR: Info om reflektionsprojekt -
Amelia Adamo på årets Seniordag 12 juni

 En avdelning på Ångaren deltar i ett
reflektionsprojekt under ledning av FoU
Nordost. (FoU ägs av nordostkommu-
nerna i Stockholms län, tillsammans med
Stockholms Läns Landsting, och verkar
för att praktisk forskning, utveckling och
ny kunskap ska vara en drivande del inom
socialtjänsten). Projektet på Ångaren syf-
tar till att genom möten och reflektion ta
tillvara och öka den kunskap som finns
hos personalen.

 Äldreminister Åsa Regnér besökte Ång-
aren den 24 januari.

 Information om reglerna om framtids-
fullmakt, (se Bodil Svenssons artiklar i
medlemsbladen 3/2017 och 1/2018).

 Täby kommun har infört ett system
med kvalitetsbonus i särskilda boenden för
att stimulera kontinuerlig utveckling av
kvaliteten. Nu ska förutsättningarna för
kvalitetsbonus inom hemtjänsten utredas.

 Seniordag 12 juni i Täby Kommun-
hus kl. 12.00 -16.00. Då planeras mässa
med mingel, kunskap och ”fika”. En in-
spirationsföreläsning med Amelia
Adamo avslutar dagen.

Text: Gunvor Vretblad
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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
Kerstin Bergman – VU 08-39 5239 kerstin.bergman@propelex.se
  leder styrelsemöten, ansvarig kansli, inköp
  och planeringskalendern, ledamot polisens seniorråd
Gunvor Vretblad – VU 08-758 8952 gunvor.vretblad@castrum.se
  ledamot i KPR, redaktionsledamot, bitr. medl.sekr.
Rolf Skagerborg – VU 070-55 80 200 rskagerborg@gmail.com
  företräder styrelsen mot distriktet och kommunen,
  teckningsrätt/attesträtt, festarrangemang, kontaktperson
  Samverkan Nordost  och Tibbleseniorerna
Sekreterare Birgitta Danielsson 08-758 7848 birgitta.l.danielsson@telia.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 08-768 8310 o.edlund@spray.se
Ordf. programkom. Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Resor/utflykter, bitr. Margareta

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

Birgitta Collin 070-695 33 83 birgittacollin2014@gmail.com
Johan Pohl 08-758 47 18 johan.pohl@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 08-756 1383
Gun Olgård 070-663 62 02
Bo Arvidsson 070-537 65 12

KPR,KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Ordinarie Gunvor Vretblad 08-758 89 52 gunvor.vretblad@castrum.se

VALBEREDNING
Ordförande Anita Holmberg 070-392 2199 anita41holmberg@telia.com
Ledamot Ingrid Skugge 08-5801 65 37 ingrid.skugge@telia.com

Ledamot Vakant

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 32 07 monica.m.rosengren@gmail.com
Väntjänst Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Väntjänst, sekr. progr.kom.Anita Holmberg 070-392 2199 anita41holmberg@gmail.com
Medl.sekr., utskick,
  brevduvor Lars Gustafsson 08-758 9698 lassegustafsson@telia.com

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

PlusGirokonto 84 85 34-4
Hemsida: spfjarlabanke.se

Organisationsnummer: 816000-2807

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11
fr.o.m. januari 2018

Bitr. medl.sekr. Maria Assarsson 076-1429483 maria.assarsson@telia.com
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Roslagskliniken

www.roslagskliniken.se
info@roslagskliniken.se

Eskadervägen 8 1 tr, Vid Näsby Park C
Tel: 08-758 78 84

Ni ringer, vi bakar
08-473 02 66

Måndag - fredag: 11 - 14

Öppet: Måndag - fredag 11 - 21
Lördag - söndag 12 - 21

Näsby Allé 1
www.della-casa.se

Lunch 85:-
(i priset ingår smör, bröd, sallad, dryck
samt kaffe)

ONT I RYGGEN?
Vi hjälper dig med många smärtsamma tillstånd i muskler och leder.

Det kan t.ex. vara en stukad fot, nacke, rygg eller ett knä.
Vi erbjuder 10% på din första behandling.

Ordinarie pris 450 kr gäller ålderspensionärer.
Vi har även ett trevligt litet gym med de bästa rehab-maskinerna

för dig som vill hålla igång kroppen.

Ring för mer info eller titta in på vår hemsida.
Om du är nybörjare kan du boka en introduktion hos oss.

Prova på en vecka gratis.
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