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Låt oss bli din 
träningskompis

Vi har två trevliga  
anläggningar i Täby 
med gym och cirka  
150 olika träningspass 
att välja på i veckan.

Ny på Friskis? Träna två 
veckor gratis innan du 
bestämmer dig.

friskissvettis.se/taby 
08-753 60 10
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Jarlabankes verkställande utskott: Rolf  Skager-
borg, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman.

VU har ordet
Text: Gunvor Vretblad

Nu är vi inne i oxveckorna, som de kal-
las, den rad av veckor som följer när man
just har haft en längre tids ledighet och
det är långt till nästa långhelg. Under de
här veckorna närmar sig våren så smått.
Dagarna blir lite längre utan att man egent-
ligen märker det, för det är så få minuter
det handlar om i början.

I Jarlabankes styrelse har vi börjat året
med att skriva årsrapporten för 2018
och göra 2019 års budget inför årsmö-
tet den 19 februari.  Vi är också i full
fart med att följa upp vårens inplanera-
de aktiviteter. Välkommen till det vi har
att erbjuda!

Vi vet att intresset för att gå med i en
förening har minskat i Sverige och det
gäller även pensionärsföreningar. Inom
SPF, både på förbundsnivå, i distrikten
och ute i föreningarna funderar man på
hur den trenden ska kunna brytas. Vad
ska SPF Seniorerna göra för att bli en
attraktiv organisation för pensionärer?
Man vet att medlemmarna, både gamla
och nya, framför allt är intresserade av
den sociala samvaron i föreningen, av
att träffas, delta i studiecirklar och stu-
diebesök eller lyssna på musik. Vad tyck-
er du att vi i Jarlabanke kan göra för att
fler seniorer ska tycka att vi är en bra
förening att vara med i? Har du förslag
på föredrag vi borde arrangera, en idé
till en cirkel eller önskan om en diskus-
sionsklubb? Hör av dig till oss!

Förbundet inbjöd stockholmsdistriktets
föreningar till dialogkonferens den 16 de-
cember 2018. Frågorna som skulle disku-
teras var en förändring av stadgarna, en
förlängning av kongressperioden till vart
fjärde år (i stället för vart tredje som nu)
och hur man kan vända den negativa med-
lemsutvecklingen. Man hade också en frå-
ga om SPF skulle engagera sig i geriatrisk
forskning, t.ex. genom en professur.

Dialog hade förts med nio andra distrikt
under hösten. Från  Stockholmsdistriktet
deltog ett 70-tal medlemmar och åsikter-
na gick isär. En sammanfattning av de min-
nesanteckningar som vi fått efter konfe-
rensen följer här:

Stadgarna: En majoritet var för gemensam-
ma stadgar för förbund, distrikt och fö-
reningar men utan detaljregleringar, så att
man även kan ta beslut om lokala arbets-
ordningar.

Kongressen: En majoritet var för kongress
vart fjärde år, och ett Förbundsråd däre-
mellan, det senare skulle kunna fatta be-
slut om motioner som inte har budget-
mässiga konsekvenser eller är av principi-
ell karaktär.
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Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2019 äger rum tisdagen den 19 februari kl. 14.00

i Täby kulturhus (f.d. bibliotekshuset) hörsal,
Biblioteksgången 13, plan 3.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och

balansräkning m.m.) kommer att finnas tillgängliga på kansliet
och på hemsidan från och med den 12 februari.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning.
(Läs mer under Månadsträffar sid. 14)

Välkommen!

Den negativa medlemsutvecklingen: Enhetlig med-
lemsavgift var på förslag men de flesta var
emot, med tanke på föreningarnas olika
ekonomiska förutsättningar.

Digitalt medlemskap diskuterades, eventuellt
knutet till förbundet eller distrikten, som
ett sätt att locka yngre medlemmar. Ett
digitalt medlemskap skulle inte omfattas
av den demokratiska beslutsprocessen
med årsmöten och kongressrepresenta-
tion. En del ville testa det, andra trodde
att föreningarna skulle förlora medlemmar.

Uppe till diskussion var också öppet med-
lemskap, d.v.s. att även icke-pensionärer
med intresse för seniorfrågor skulle erbju-
das att bli medlemmar. Här var uppfatt-
ningarna också delade.

När det gällde stödet till geriatrisk forsk-
ning, var en del positiva om det inte belas-
tade medlemsavgiften medan andra sade
nej och menade att det fanns andra aktö-
rer i den frågan.

Kerstin Bergman, VU, representerade Jar-
labanke på konferensen.

Den 19 februari kl. 14.00 håller vi vårt
årsmöte i hörsalen i Täby Kulturhus.
Vi ses då.
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Med nål och tråd i 77 år
Text: Bodil Svensson Foto: Gudrun Wijk och Bodil Svensson
77 år har gått sedan det första korsstygnet. Mamma höll på
och broderade sitsen till en karmstol, sonen Bertil blev in-
tresserad och tog sig an att brodera stolsryggen, en då kan-
ske något annorlunda sysselsättning för en grabb på 15 år.
Men det bekymrade inte Bertil – att brodera, att bygga båt-
modeller och att spela piano blev viktiga bitar i hans liv.

Bertil Wijk är för många Jarlabankare en
känd profil. Han gick med i föreningen
efter pensionen, 1996 valdes han in som
styrelsemedlem och var under 10 år an-
svarig för resor och utflykter. Det upp-
draget tog han därefter med sig som vice
ordförande under fyra år för att sedan
avsluta sina styrelseuppdrag med två år
som ordförande. I år fyller han 92 och är
numera hedersmedlem i föreningen.

Vad som kanske inte så många känner till
är de intressen som nämns i ingressen
ovan. Redan som 12-åring började Bertil
spela piano för olika lärare. Sökte så små-
ningom in på Kungliga Musikhögskolan

men rankad sjua ham-
nade han utanför sko-

Första broderiet – ryg-
gen på en karmstol som
Bertil Wijks mamma
broderade sitsen till.

lans väggar eftersom man bara tog emot
sex av de sökande. Istället för att ägna sig
åt musik professionellt utbildade Bertil sig
till röntgenläkare, men behöll
pianospelet som nöje och underhållning
både för sig själv och för andra.

Ett axplock ur Bertils produktion: nedan till
vänster detalj av gobelängen Skapelsen, därefter
tre tavlor av olika karaktär.
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Och så var det broderiet. Efter rosor och
andra blommor på karmstolsryggen blev
det både flora och fauna på dukar, kud-
dar, tavlor, gobelänger, adventskalendrar
m.m. för att inte tala om otaliga doptav-
lor som broderats till alla barnbarn och
just nu till barnbarnsbarn.

– Det låter otroligt, säger Bertil när han tänkt
över sin produktion. Men jag har ju levat
rätt länge, haft tid.

Och hustru Gudrun fyller i med att Bertil
är envis och har tålamod. Utomordentli-
ga egenskaper när man betänker att han
under 14 år också tog sig an en utmaning
av rang genom att totalrenovera ett inköpt

fritidshus, ett tvåvåningstorp i timmer från
slutet av 1700-talet.

Till detta kom båtbyggeriet. Den första
båten byggde Bertil i mitten av 80-talet
efter att ha gått med i Wasamuseets vän-
ner. Följdriktigt blev också den första bå-
ten en modell av Wasa. Sedan har det fort-
satt och åtta båtar har lämnat hans händer.
Att bygga en båt tar cirka tre år. Just nu
har han lovat ett barnbarn att bygga upp
Titanic.

I lägenheten har Bertil sitt arbetsrum med plats
på skrivbordet för båtbyggeriet och i ett hörn,
omgiven av böcker, ägnar han ett par timmar
varje dag åt broderi.

Nu har Bertil slutat spela piano. Kommu-
nikationen hjärna – händer är inte som förr.
Men händernas finmotorik fungerar bra,
så broderar och bygger båtar gör han dis-
ciplinerat efter ett strikt dagsschema – fru-
kost, två timmar broderi, kaffe och två
timmars båtbygge. Men en sak beklagar
han, att han alltid arbetat efter modeller
som andra gjort, inte kunnat hitta på
mönster själv, den förmågan säger han sig
sakna.

Tre av de båtmodeller som Bertil byggt. Bilden
överst visar italienska Amerigo Vespucci (främst)
och bakom den en T-2 tanker, USA. Underst
har fartyget Göteborg återskapats.



8

Brott mot äldre ökar –
hur kan jag skydda mig?

Förra året polisanmäldes 200 000 bedrägerier inom Sverige och
vem som helst, oavsett ålder, kan bli lurad. Under hösten 2018 har
bedragare kommit över i snitt 1 miljon kronor om dagen bara ge-
nom telefonbedrägerier och medelåldern hos de drabbade ligger
på ca 70 år. Brott mot äldre ökar. Därför kan det vara bra att ta till
sig så mycket man kan av information om vad man själv kan göra
för att skydda sig mot brott.

Polisen i lokalpolisområde (LPO) Täby
bjuder in pensionärsföreningarna i Dan-
deryd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och
Österåker till ett Seniorråd där polisen och
föreningarna delger varandra information
och har en dialog. Jarlabankes represen-
tant i Seniorrådet är Kerstin Bergman, VU.
Polisen vill veta av föreningarna hur med-
lemmarna uppfattar tryggheten i kommu-
nerna, vilka områden som känns otrygga,
om inbrott, väskryckningar m.m. Polisen
berättar för föreningarna hur läget upp-
fattas ur polisens perspektiv, vilka brott och
vilka platser som är aktuella och var brott
av olika slag har skett. Polisen kan också
meddela om någon särskild trend är aktu-
ell, som t.ex. oseriösa personer som säljer
vid dörren, folk som utger sig för att vilja
kontrollera något i en lägenhet, personer
som erbjuder hjälp vid bankomat osv.

Vi som bor i Täby sorterar under lokal-
polisområde (LPO) Täby som omfat-
tar Täby, Vallentuna, Österåker, Dande-
ryd och Vaxholm. LPO Täby tillhör Po-
lisområde Stockholm nord som förut-
om Täby omfattar Norrtälje, Solna, Sol-
lentuna, Järfälla, Rinkeby och Vällingby.
Befolkningsmässigt är LPO Täby det största
området med sina ca 192.500 invånare.
Minst är Norrtälje med ca 59.500 personer.

Vid ett möte med Seniorrådet i slutet av
2018 presenterade polisen bl.a. statistik
över brott begångna mot äldre personer.
Man tipsade också om olika sätt att agera,
så att man själv aktivt kan förhindra att
man drabbas av bedragare. Grafiken (sid.
9) visar brott mot äldre inom LPO
Täby begångna under perioden 4 januari
2014 till 20 november 2018.

Text: Bodil Svensson Grafik: Polisen
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Många av bedrägerierna handlar om att
man lurats att lämna ut sin bankkod vilket
gjort det möjligt för skurkarna att plocka
ut pengar. Här är polisens råd:

Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder
eller andra känsliga uppgifter till någon.
Någonsin. Kortuppgifter och koder är
nycklar till dina pengar.

Använd aldrig din bankdosa eller ditt
bank-id på uppmaning av någon som ring-
er upp dig. Ingen bank skulle be dig om
det per telefon.

Om någon du inte känner ringer och
du blir osäker, lägg på luren eller be att få
ringa tillbaka. Ta själv reda på telefonnum-
ret till den person eller det företag som
den uppringande säger sig representera.
Det gäller oavsett om personen säger sig
vara en nära släkting eller från en bank, ett
företag eller en myndighet.

Lita inte på den som kontaktar dig bara
för att den har personliga uppgifter om
dig (t.ex. ditt personnummer). Bedragare
kan hitta information om dig på internet
för att lura dig genom att låta insatt.

Om du drabbas av
eller misstänker be-
drägeri, kontakta din
bank omgående.
Polisanmäl alltid och
ta stöd av människor
i din närhet.

Skydda dina
lösenord
och lämna
aldrig ut dem
Lösenord är våra

nycklar på internet, det är så vi identifierar
oss till olika webbsidor. Med starka lö-
senord och ett genomtänkt användande
kommer du långt. Lämna aldrig ut ditt
lösenord till någon via telefon eller e-post.
Myndigheter, banker och seriösa företag
skulle aldrig be dig om detta. Förvara dina
lösenord säkert. Skriv inte upp dem på
lappar eller i mobilens anteckningar.

Tips för att skydda
dina kortuppgifter
Lämna aldrig ut dina koder eller kortupp-
gifter på begäran via mejl, telefon eller sms.
Inte heller om den som kontaktar dig ut-
ger sig för att vara från banken. Kontroll-
ring tillbaka!

Hör med din bank om vilka säkerhetslös-
ningar de har för dina bankkort. Förvara
dina kortuppgifter säkert och ha inte pin-
koden tillsammans med kortet. Spara inte
kortuppgifter på e-handelssidor eller i
appar.

Forts. sid. 10
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Använd ett särskilt bankkort för
just näthandeln. På så vis kan
du begränsa summan som
finns på kortet. Alternativt
använd ett kreditkort.

Beställer du nytt bankkort, håll extra koll
på posten de kommande dagarna. Har du
möjlighet att ha lås på brevlådan försvå-
rar du för bedragaren att fiska upp kort
och pinkod när de skickats till dig.

Checklista för ditt kort
Har du förlorat ditt bankkort eller om
olovliga köp gjorts på kortet, kontakta
omedelbart din bank, spärra kortet och
gör en polisanmälan.

Använd bankens säkerhetslösning för ditt
bankkort och sätt spärr för internetköp.
Öppna spärren när du vill näthandla och
stäng den sedan igen.

Forts. från sid. 9 ”Hur skyddar jag ...”

Ta gärna del av tipsen i polisens informationsfilm här:
youtube.com/watch?v=0iD1Uj3AYw4&feature=youtu.be

Vilseledd och lurad ...
I oktober i fjol anordnades seminariet
Vilseledd och lurad – vad gör jag nu?
där deltagarna fick matnyttig information
om hur bedragarna går tillväga och tips
på hur man kan förebygga risken för ett
bedrägeri. Seminariet anordnades som en
del i utbildningsprojektet Försök inte lura
mig som drivs av Polisen i samarbete med

SPF Seniorerna och
PRO, en studiecirkel
om bedrägerier mot
äldre och om hur vi
kan göra för att
skydda oss från att
bli lurade. Under
våren 2016 deltog
medlemmar i Jarla-
banke i den studie-
cirkeln. (Grafiken t.v.
visar bedrägerier
mot äldre inom
LPO Täby under
perioden 4 januari
2014 till 20 novem-
ber 2018).

Seminariet filmades och den som är in-
tresserad kan gå in på spfseniorerna.se/
sa-tycker-vi/forsok-inte-lura-mig/vilse-
ledd/ och klicka sig vidare till de olika in-
formativa föreläsningarna.
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Seminariet gästades bl.a. av
Fredrik Reinfeldt, ordförande Trygg-
hetskommissionen,
Håkan Carlsson, chef  för Polisens Cir-
cagrupp (Polisens Circagrupp har ett na-
tionellt uppdrag att identifiera, samordna
och utreda seriebrott mot äldre),
Björn Seeth, Polisens nationella bedrä-
gericentrum och
Anna-Karin Batzari Danfors, Konsu-
menternas försäkringsbyrå.

Mera tips för ökad säkerhet
Läs mer om hur du kan skydda dig mot
bedrägerier på polisen.se  under bl.a. fli-
ken Utsatt för brott. Titta även på
dinsakerhet.se/, som är en del av Myn-
digheten för samhällsskydd och bered-
skap. När du är inne på ”dinsäkerhets”
hemsida klickar du på Säkrare hemma
och när den sidan visas välj Tänk säkert
– skydda din information.

2007 lanserade branschorganisationen
Svensk Digital Handel konceptet ”Trygg
e-handel”, med syftet att öka medveten-
heten om vilka rättigheter man har som
konsument. Rätt att använda symbolen för
Trygg e-handel har de internetföretag som
uppfyller de 14 punkter som krävs för att
bli certifierad. Mer information finns på
dhandel.se/

Ytterligare information om bedrägerier
kan du läsa på konsumenternas.se/ gå vi-
dare till kontokort och sedan bedräge-
rier på internet.

Information som skickas på internet görs
antingen helt öppet och läsbart eller kryp-
terat. Det senare innebär att information

som skickas inte är läsbar för en tredje
part. Kontrollera om webbsidans adress
börjar med https (som t.ex. Jarlabankes
hemsida gör) och inte bara http. Då är
den krypterad. Många webbläsare mar-
kerar detta även med ett hänglås i adress-
fältet.

”Nätfiske”
Ett tillvägagångssätt som bedragare använ-
der sig av är att skicka ut e-postmed-
delande med en
osäker länk i, s.k.
”phishing” eller
”nätfiske”. Med-
delandet kan
komma från nå-
gon helt okänd
eller från någon
som utger sig för
att vara bank el-
ler myndighet. Det kan t.o.m. se ut att
komma från någon av dina vänner. Var
misstänksam!

Så här presenteras bedrägeriet i wikipe-
dia: Det förekommer försök, framförallt via e-
post att få tag på privat information, till exempel
kontokortsnummer, bankinformation och lösen-
ord. Dessa mejl kan vara mycket välgjorda och i
stort verka autentiska. Oftast uppges de komma
från ett företags supportavdelning och man skri-
ver t.ex. att det har uppstått någon form av pro-
blem med kundens konto eller motsvarande och
behöver lösenord etcetera för att kunna åtgärda
felet. (…) Ett sätt att undvika att drabbas av
nätfiske kan vara att inte lämna ut uppgifter på
detta sätt och att kontrollera med företaget som
utger sig för att begära dessa uppgifter om de
verkligen ligger bakom e-brevet. En legitim verk-
samhet frågar inte efter lösenord via e-post.
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Nya lagar och förordningar
Ett axplock av nya lagar och förord-
ningar från hösten 2018 och årsskiftet
2018/2019

2018
Skriftlighetskrav
vid telefonförsäljning
Sedan den 1 september finns en ny lag
som innebär skärpta krav på telefonför-
säljare.   Som en förstärkning av konsu-
mentskyddet krävs nu ett skriftligt god-
kännande. Skriftlighetskravet framgår av
distansavtalslagen och innebär att det inte
räcker med en muntlig överenskommelse
i telefon utan försäljaren måste skicka en
bekräftelse av sitt anbud. Bekräftelsen ska
undertecknas av kunden och returneras till
säljaren för att ett avtal ska börja gälla. Man
är endast betalningsskyldig för produkter
som omfattas av den skriftliga bekräftel-
sen. Obs! Detta gäller endast om du blir
uppringd av en säljare, inte om du själv
ringer upp. Om samtalet på något sätt sker
på ditt initiativ faller det utanför tillämp-
ningsområdet.

Ändrade regler för gående
på en gemensam gång-
och cykelbana
Ändringen, som trädde i kraft den 15
oktober, är en regeländring knuten till den

nationella cykelstrategin
och innebär att gående på
en gemensam gång- och
cykelbana om möjligt ska
använda vänster sida i
färdriktningen.

2019
Sänkt skatt för
personer över 65 år
Ändring av inkomstskattelagen: Skatten
sänks för äldre personer. Sänkningen sker
genom att det förhöjda grundavdraget
förstärks för dem som vid beskattningså-
rets början har fyllt 65 år. Ändringen inne-
bär att grundavdragsbeloppet höjs för den
som har en inkomst mellan 60.500 och
1.177.000 kronor per år. För den med en
månadsinkomst på 25.000 kronor blir
skattesänkningen ungefär 350 kronor i må-
naden.

Stärkt skydd
för valhemligheten
Ändring av vallagen: Den plats i eller i
anslutning till en val- eller röstningslokal
där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad
från insyn från andra väljare. Syftet är att
stärka skyddet för valhemligheten och
minska risken för att väljarna utsätts för
otillbörlig påverkan i samband med röst-
ningen.

Skyddet för den personliga
integriteten stärks
Ändring i Brottsbalken: Lagändringarna
innebär att straffbestämmelserna om ola-
ga hot och förolämpning förtydligas,
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bland annat genom att beskrivningarna av
de tillvägagångssätt som ett hot eller en
förolämpning kan uttryckas moderniseras.
För olaga hot utvidgas dessutom det
straffbara området så att även hot som är
ägnade att framkalla allvarlig rädsla för
egen eller annans frihet eller frid omfattas.

Ny finansiering
av public service

Dagens radio- och
tv-avgift ersätts av
en individuell public
service-avgift. Den

ska betalas av alla över 18 år med beskatt-
ningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är 1
procent av den beskattningsbara inkom-
sten upp till ett tak. Den tas in av Skatte-
verket och hanteras som de flesta övriga
skatter och avgifter. I lagen förtydligas bl.a.
att public service-avgiften enbart ska an-
vändas för att finansiera public service.

Vårdgarantin förstärks
Vårdgarantin inom primärvården ändras
så att den enskilde, istället för att inom sju
dagar få besöka en läkare, ska få en medi-

cinsk bedömning av läkare eller annan le-
gitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
inom tre dagar.

Högre krav och
utökad tillståndsplikt
för viss verksamhet
Tillståndsplikt införs för hemtjänstverk-
samhet enligt socialtjänstlagen. Tillstånds-
plikt införs även för verksamhet som av-
ser ledsagarservice, biträde av kontaktper-
son eller avlösarservice i hemmet, enligt
lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. Styrelse och ägare samt
andra med ett väsentligt inflytande ska
lämplighetsprövas. Den som bedriver så-
dan verksamhet som nu blir tillståndspliktig
måste göra en ansökan om tillstånd senast
den 1 mars 2019 för att kunna fortsätta
med verksamheten fram till dess beslut om
tillstånd meddelas.

Källa: https://www.regeringen.se/
48e1d2/contentassets/
00f6783253624514a17e781dc555964b/
vlf-infor-arsskiftet-2018-2019.pdf
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Månadsträffar
Vårens månadsträffar sker liksom tidiga-
re kl. 14.00. Träffarna hålls i hörsalen,
Täby kulturhus, Täby C, om ej annat
anges. Kaffe med dopp serveras. Under-
hållning. Aktuell information från fören-
ingen. Vin- och blomlotteri. Kostnad
60:-/person.
Alla pensionärer är välkomna!
Ansvarig: Gunvor Vretblad,
073-733 0220, gunvor.vretblad@castrum.se

Tisdag 19 februari
Årsmöte
med underhållning
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar(föredragningslista,
verksamhetsberättelse, resultat- och ba-
lansräkning mm) kommer att finnas till-
gängliga på kansliet och på hemsidan
fr.o.m. den 12/2 (se sid. 5).  Enligt tradi-
tionen bjuder föreningen på kaffe i an-
slutning till mötet.
Efter årsmötet blir det musikunderhållning
med Carl Wahren vid klaviaturen.

Träffar

Tisdag 23 april
Fabergé, ryske
tsarens
hovjuvelerare
Göran Capron Lund-
qvist, konsthistoriker och präst berättar
om Peter Carl Fabergé (1846-1920),
guldsmeden och juveleraren som 1885
blev hovjuvelerare till den ryska tsaren.
Hans juvelföretag blev det största i hela
ryska imperiet och ett av de största i värl-
den. Namnet Fabergé har blivit synonymt
med skamlös lyx, men också med storar-
tad hantverkskonst. Carl Fabergé skapade
en sagovärld av fabulösa lyxföremål.

Tisdag 19 mars
Favorit i repris: Melodikryss till
levande musik
Vid pianot Bosse Ganebo, ingenjören
och dansmusikern som blev kyrkomusi-
kant.
Bosse har spelat dans- och underhållnings-
musik på piano och dragspel i ca 50 år, sjung-
it i kyrkokör i nästan 30 år och spelat kyrk-
orgel i ca 7 år, främst i Täby församling.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade
medlemmar med följeslagare.
Allégården 5/3 kl. 14.00
Bruno Picano, sång och musik
Furan 2/4 kl. 14.00
Lasse Söderström och Gunnel Gisslén
med Minnenas Diskotek
Lasse spelar gitarr och Gunnel sjunger
och pratar mellan låtarna.

Broby gård 7/5
kl. 14.00
Lasse Söder-
ström och Gun-
nel Gisslén med
Minnenas Disko-
tek. Lasse spelar
gitarr och Gunnel sjunger och pratar mel-
lan låtarna.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com
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Träffar
Lunchträffarna fortsätter på Restaurang
Eskader i Näsbypark, och vi träffas
näst sista torsdagen i varje månad kl.
13.30 till ca 15.00.
Vårens lunchträffar äger rum 21/2,
21/3, 18/4 (Skärtorsdag) och 23/5.
Anteckna gärna dessa datum i era alma-
nackor så ses vi i Näsbypark!!  Vi kan
verkligen rekommendera dig, som ännu
inte deltagit i någon av våra luncher, att
komma med och få möjlighet att göra
nya bekantskaper.
Ansvariga för dessa träffar är Anita
Holmberg och Marianne Hammarén

Lunchträffar i Näsbypark

Erlandsson.  För information kontakta
Anita på anita41holmberg@gmail.com
(070-392 21 99) eller Marianne (Jana) på
janahe2@gmail.com (08-732 74 76).
Ingen förhandsanmälan behövs. Det är bara
att dyka upp på restaurangen fram emot
13.30-tiden.
Välkomna!!

Lunchträffar och fika i Täby C
Under tiden februari – maj  ordnas
följande träffar i Täby Centrum, 3 lunch-
träffar på Asian Bistro, Esplanaden 32,
snett emot Kommunhuset, med början
kl. 13.30 samt 4 caféträffar på Zanders
Café, plan 0, snett emot Akademibok-
handeln, i Täby C, med början kl. 15.00
(samtliga dagar fredagar):
15/2 café Zanders,
8/3 lunch Bistro
15/3 café Zanders
5/4 lunch Bistro
12/4 café Zanders
3/5 lunch Bistro
17/5 café Zanders

Kontaktpersoner är Ingrid Dahlberg,
ingrid.dahlberg31@gmail.com,
072-018 66 64, samt Stig Nohrlander,
073-036 54 27, stig@nohrlander.com.
Ingen föranmälan behövs. Kom, beställ, be-
tala i kassan och slå dig sedan ned hos de vän-
ner i Jarlabanke, som redan kommit. Vi be-
höver ingen yttre underhållning, vi svarar
själva för underhållningen genom att prata
med varandra och trivas tillsammans. Mat
och dryck har en underlig förmåga att smaka
mycket godare när man är tillsammans med
kära vänner än när man sitter ensam vid
köksbordet.

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

med Studieförbundet Vuxenskolan.
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Nöjen
Charlies hörna

Välkomna till Charlies hörna (f.d. Pianobaren) på Jarlaban-
kes kansli, Eskadervägen 40, där du kan mingla med andra
Jarlabankare och lyssna till Carl Wahrens förträffliga piano-
spel. Carl berättar också om egna erfarenheter från musik-
världen blandat med anekdoter. Dryck och enklare tilltugg
till självkostnadspris. Vi träffas kl. 17.00 följande datum
13/2, 13/3, 10/4 och 15/5.

Läs mer om Carl Wahren, som fått Täbys kulturpris 2018, i nr 4/18 av medlemsbla-
det. Kontakt: Carola Plannthin 070-759 05 27, carolaplannthin@hotmail.com

Vårens jazzpub blir en marspub…
Denna vår öppnar Arne Forssén sin jazzpub i mars, nämligen tisda-
gen den 12 mars kl. 19.00 – 21.00 i Jarlabankes lokaler på Eskader-
vägen 40. Arne spelar jazzskivor av äldre datum och berättar om musik
och musiker som var med då det begav sig.
Anmälan till arne.forssen@plangruppen.se, tel. 070-610 45 51 eller

kom helt enkelt dit.

Jarlabanke värd för Nordost-möte
Text: Gunvor Vretblad

Nordostgruppen inom SPF
Stockholmsdistriktet hade möte i
Seniorcenter på Kulla gränd den
15 januari 2019.

Jarlabanke var värd för mötet. Rolf Ska-
gerborg höll i ordförandeklubban och
Birgitta Danielsson var sekreterare. Alla
föreningar var representerade, vilket be-
tyder Idun Danderyd, Lidingöskeppet,
Rurik Norrtälje, Tibbleseniorerna, Vallen-
tuna, Vaxholm och Österåker.

På mötet diskuterades vad vi har för roll
som förening och vi tittade på vad distrik-

tet och förbundet gör. Vi såg SPFs orga-
nisation som en pyramid med Förbundet
överst, med uppgift att arbeta gentemot
stat och departement. Distriktet därunder
har fokus på landstingsfrågor, särskilt sjuk-
vård. Och vi, föreningarna längst ner, är
basen på pyramiden som ska verka för
social gemenskap och ha fokus på den
kommunala verksamheten, bl.a. genom
Kommunala pensionärsrådet (KPR), men
även påverka distrikt och förbund i frå-
gor vi tycker är angelägna.
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Teaterbiljetter till Stadsteatern
OBS under 2019 ska huset vid Sergels torg renoveras och då flyttar Kulturhuset Stads-
teatern ut och öppnar på över tio platser runt om i Stockholm. Är man intresserad av
biljetter ska man mejla till Inga-Lill Wixström, florence2436@gmail.com
Du kan läsa mer om de olika föreställningarna här: kulturhusetstadsteatern.se/Teater/
Biljetter finns reserverade till:

JUNGFRULEKEN av Jean Genet på
Teater Giljotinen. Claire och Solange tu-
ras om att vara ”Madame”. De provar
hennes kläder, fantiserar, domderar. Le-
ker att de underkastar sig hennes vilja. De
älskar att hata henne. Medverkande Ro-
bin Keller, Robert Fux och Åke Lund-
qvist.

Foto: Carl Bengtsson

Biljetter finns reserverade till torsdag
14/2 kl. 19.00, söndag 24/2 kl. 18.00 och
till lördag 2/3 kl. 19.00. Pris 220 kr.

SHAKESPEARE IN LOVE. Året är
1593 och Shakespeare har skrivkramp.
Han har en idé till en ny pjäs.
Söndag 14/4 kl. 17.00 och måndag 22/4
kl. 17.00. Dansens hus. Pris 320 kr.
MIN FANTASTISKA VÄNINNA
ÅRSTA FOLKETS HUS. Min fantastis-
ka väninna av April De Angelis är base-
rad på Elena Ferrantes världssuccé om
kvinnlig vänskap under en tid av sexuell
frigörelse, sociala förändringar och upp-
trappat politiskt våld. Den fick lysande re-
censioner efter premiären våren 2017 på
Rose Theatre Kingston i London.
Lördag 9/3 kl. 18.00 och söndag 10/3
kl. 18.00. Pris 265 kr.
SPELMAN PÅ TAKET, Dansens Hus
med Dan Ekborg och Pia Johansson i de
ledande rollerna som Tevye och Golde.
Tisdag 27/8 kl. 19.00, fredag 30/8 kl.
19.00, fredag 6/9 kl. 19.00, lördag 7/9
kl. 18.00, söndag 8/9 kl. 13.00 och fre-
dag 13/9 kl. 19.00.

Det går att påverka
Föreningen Idun Danderyd bildade en
sjukvårdsgrupp när den geriatriska avdel-
ningen på Danderyds sjukhus skulle flytta.
Tillsammans med Nordostgruppen arbe-
tade man för att geriatriken skulle få vara
kvar och fick också gehör, nio av tolv
geriatriska avdelningar finns kvar idag.

Intresset för att skicka brev med erbju-
dande om medlemskap i SPF till nyblivna
65-åringar är litet i Nordostgruppen. Al-
las erfarenhet var att det kostar mycket
och ger få medlemmar. Tyvärr har det
visat sig att många nya medlemmar hop-
par av efter två år, oklart vad det beror
på. Det behöver vi undersöka.
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För resor och utflykter görs anmälan till:
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 Margareta så att någon

annan kan få din plats.

Resor och utflykter

7 mars
Vikingaliv och Ragnfrids Saga
Vi får en djupgående visning av utställ-
ningen som berättar om en av historiens
mest mytomspunna perioder – vikinga-
tiden - samt åka på en vikingafärd i Ragn-

Foto: Bodil Svensson

frids Saga. Vi får även återse Estrid, som
tidigare fanns i entrén i Biblioteket Täby.
Pris: 200 kr. Inbetalning till Jarlabankes pg
i samband med anmälan.
Tid: 13.00 Samling 12.40.
Tag med en 10-krona för klädskåp om
du vill hänga av ytterkläderna. Hiss finns.
Adress: Djurgårdsvägen 48
Hitta: Buss 67 eller spårvagn 7 från Ny-
broplan till hållplats Liljevalchs/Gröna
Lund. Gå mot vattnet och tag till höger,
där finns entrén.Anmälan senast 18 feb-
ruari till Margareta. Se gröna rutan.

2 – 9 april
Elena Ferrantes Italien –
Neapel, Amalfikusten och
Ischia

Tillsammans med Tibbleseniorerna och
ReseSkaparna planerar vi denna resa och
ni som älskat Elena Ferrantes böcker har
nu ett gyllene tillfälle att uppleva hennes
Neapel, Amalfi och Ischia.
Läs mer om resan på Jarlabankes hemsida
spfjarlabanke.se under rubriken Resor och
utflykter.
Anmälningstiden har gått ut och resan är
fullbokad. Anmälningsavgift betalas inom
10 dagar efter ni erhållit resebevis. Läs mer

14 februari
Svenskt Tenn
Vi får en guidad visning av butiken och
får lära oss lite om dess historia och av-
njuta te och scones i tesalongen.
Tid: Kl. 18.30.
Adress: Strandvägen 5.
Anmälningstiden har gått ut.
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Resor och utflykter

Forts. sid. 20

om resan på Jarlabankes hemsida
spfjarlabanke.se under rubriken Resor och
utflykter.

11 april
Malte – En karl för sin hatt

Anders Hansers film om Malte handlar
om den småländske adelsmannen Malte
Liewen Stierngranat 1871–1960. Han
levde ett nästan lika osannolikt liv som
”hundraåringen”, fast Maltes liv är inte
uppdiktat utan hämtat från verkligheten.
Plats: Biograf Grand, Sveavägen 45.
T-bana Rådmansgatan.
Tid: 11.00. Samling 10.40.
Pris: 175 kr, betalas på plats, endast kort-
betalning.
Anmälan senast 1 april till Margareta Tor-
stensson. Se gröna rutan.

13 maj
Konstvisning i Riksdagshuset
Det finns ca 4.000 konstverk i Riksdags-
huset och vi får bekanta oss med några av
dem.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Tid: kl. 18–19.30
Samling 17.45. Kom i tid!
Fri entré. Medtag id-kort och en 10-
krona för klädskåp.
Hitta: Riksgatan 3. T-bana Gamla Stan
eller T-centralen och ca 15 minuters
promenad.
Anmälan senast 1 maj till Margareta. Se
gröna rutan.

Resor med
nordostföreningar
Som vi tidigare berättat har SPF föreningarna i
nordost ett samarbete för resor. Föreningarna som
ingår är Idun Danderyd, Lidingöskeppet, Val-
lentuna, Vaxholm, Österåker, Tibbleseniorerna
och Jarlabanke.
Inför vår och sommar 2019 erbjuds tre resor:

9–11 mars
Helsingborg: musikalen
”En alldeles särskild dag”
och Kronborg slott
Pris: 5.200 kr. Reslängd 3 dagar.
Resan är inställd.
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Resor och utflykter
17-21 juli
Resa till Savonlinna Opera-
festival med operan Rigoletto
Den har kallats för världens vackraste
operafestival – den årliga festivalen på
Olofsborgs fästning i Nyslott/Savonlin-
na i Södra Savolax.
Båtresa Tallink-Silja från Värtahamnen.
Pris: 9.450 kr
I priset ingår: Båtresa Stockholm-Hel-
singfors. Del i dubbelrum/insideshytt. Alla
transporter på resmålet. 4 frukostar, 2 lun-
cher, 4 middagar. Båttur på Saimen. Ope-
rabiljett, sektion A rad 15-17. Besök Ai-
nola konstnärshem (Sibelius). Musikkun-
nig reseledare. Övriga besök enligt program.
Anmäl dig snarast då det finns ett be-
gränsat antal biljetter.
Anmälan görs direkt till Gunilla Rönn-
holm, Tibbleseniorerna, tel: 070-216 2386
E-post: gunilla.ronnholm@telia.com
Arrangör: ReseSkaparna

20-24 augusti
Upptäck Bohuslän – med
klippor, hav och salta vindar
DAG 1: På väg västerut. Efter middagen
träffar vi vår guide som presenterar veck-
ans program.
DAG 2: Mot Tjörn via Stenungsund och
Tjörnbroarna. Båttur till ön Åstol. Vi stan-
nar till vid Nordiska Akvarellmuseet i Skär-
hamn och avslutar dagen med middag på
hotellet och Taubeafton med musik och
berättelser.
DAG 3: ”Taube-land”! Resa via Udde-
valla och Orust. Färjor via Henån och
Morlanda och vidare via Malö-Flatö-Ängö
till Handelsman Flink. Besök på Skaftö,
känt som ”Saltön” i filmatiseringen av
Viveka Lärns böcker. Över Gullmarsfjor-
den till Lysekil och fiskakvariet Havets Hus.

Foto: Angela Böhm-Maack
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Resor och utflykter
DAG 4: Solhems krukmakeri och hällrist-
ningarna i Vitlycke. Kustvägen via Greb-
bestad, Fjällbacka och Smögen. Dagen
avslutas med västkustbuffé.
DAG 5: Uddevalla och besök på områ-
det Gustavsberg, Sveriges första badort.
Omväg över Kinnekulle och sedan sista
etappen mot hemorten.
Pris: 6.995 kr.
I priset ingår bussresa, guide dag 2–5, 3
förmiddagskaffe, 5 luncher, 4 middagar,
del i dubbelrum inkl. frukost, utfärder
enligt program.

Resefakta: Anmälan direkt till: SPF Se-
niorerna Tibble Täby
Gunilla Rönnholm, tel.: 070-216 23 86
E-post: gunilla.ronnholm@telia.com
Christina Olausson, tel.: 070-575 85 37
E-post:
christina.olausson@bredband.net

Platstillgång: Anmäl dig snarast, dock
senast 15 juli, då det finns ett begränsat
antal biljetter.

Researrangör: Viatour Group
Läs mer om resorna på vår hemsida
spfjarlabanke.se
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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:-



24

Hänt sen sist
Mat och gemenskap i Näsbypark och Täby C
Året som gått har bjudit på åtskilliga tillfällen att äta och/
eller fika i gemenskap med andra Jarlabankare. Skratt och
samtal och trevlig samvaro har kännetecknat träffarna en-
ligt de som deltagit.
- I Näsbypark har det varit 12 lunchträffar på Restaurang Eska-
der för sammanlagt 260 deltagare (ett snitt på 22 personer och
genomsnittligt 4 herrar per gång). Dessutom hade vi i juli och
augusti kaféträffar på Park Kafé med sammanlagt 23 deltagare
(varav 3 herrar per gång), berättar Marianne Hammarén
Erlandsson som tillsammans med Anita Holmberg
ansvarar för träffarna. – Vi kan verkligen rekommendera dem,
som ännu inte deltagit i någon av våra luncher, att komma med och
få möjlighet att göra nya bekantskaper!

I Täby C är det Ingrid Dahlberg och Stig Nohrlander
som tar emot. - Under 2018 hade vi 5 lunchträffar på Asian
Bistro i Täby C med 44 deltagare och 5 caféträffar på Zanders i
Täby C, också med 44 deltagare, berättar Stig. - Alla dessa träffar
ägde rum under andra halvåret 2018. - 2019 är 12 lunchträffar
och 12 caféträffar inplanerade, fortsätter Stig, och om det kom-
mer lika många deltagare per träff som under 2018 (9 personer) så
skulle totalsiffran för 2019 för Täby C bli drygt 200 personer.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 26

Olle Wästberg om president Trump
Mötet med Olle Wästberg, publicisten och diploma-
ten, i bibliotekets hörsal den 29 november hade sam-
lat ett 50-tal åhörare som var intresserade av att få höra
om Wästbergs erfarenheter av Donald Trump före
och under dennes år som president.

Olle Wästberg arbetade som
Sveriges generalkonsul i
New York 1999-2004 och
som generaldirektör och
chef för Svenska Institutet
2005-2010.

Trump dominerar scenen i USA, något han ock-
så eftersträvar. Han talar direkt till folket och har
t.ex. 56 miljoner följare på Twitter. Han vaknar
tidigt och inleder dagen med att parallellt följa
tre tv-skärmars nyhetsflöden och reagerar direkt
via sociala medier när han stör sig på något.

Inom USA:s administration saknas det folk,
vilket gör att beslutsprocesser hamnar i Trumps
eget knä. Råd kan han hämta från de släktingar
som han anställt som sakkunniga rådgivare.

Det var många löften som Trump avgav under
sin valkampanj och det är i alla fall ett som han
verkligen hållit, menade Wästberg inlednings-
vis, nämligen att en president ska vara ”unpre-
dictable”, oförutsägbar. Och oförutsägbara kan
man väl säga att de två år som gått har varit –
det har varit tätt mellan skandalerna, det finns
ett ryskt beroende i den amerikanska ledning-
en, motsättningarna inom USA är stora och
Trumps agerande har skapat konflikter med
andra länder. Vidare har Trump öppnat för
oljeutveckling, han är positiv till kolföretag
och han har stoppat frihandelsavtal. Många av
Obama fattade beslut har rivits upp.

Wästberg redogjorde vidare för förutsättning-
arna för att en amerikansk president ska kunna
avlägsnas - att vederbörande ställs inför riks-
rätt, att presidenten förklaras otillräknelig eller
att han/hon avsäger sig ämbetet.

Chess i Helsingfors
En liten och mycket trevlig grupp på 10 Jarla-
bankare åkte den 12-13 december på en teater-
resa till Helsingfors för att på Svenska Teatern
se en mycket uppskattad föreställning av Chess.
Vi lämnade Stockholm på kvällen och efter att
vi fått våra hytter blev vi serverade en god mid-
dag och resten av kvällen var fri för eget val.

Vid 10-tiden lämnade vi båten i Helsingfors
efter en stärkande bufféfrukost och begav oss
till teatern för en matinéföreställning som var
helt fantastisk med vacker musik och sång. Både
före och efter fick vi möjlighet att strosa runt,
fika eller shoppa i stan, som inför julen var

underbart och smakfullt dekorerad och
upplyst.

Sen eftermiddag återvände gruppen till båten
och våra hytter samt ytterligare en gemensam
och gemytlig middag under färd tillbaka mot
Stockholm. Vi kände oss alla mycket nöjda med
resan och upplevelserna.
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Hänt sen sist
Accordion Club på estraden
Det var fullt hus i Ångar-
ens samlingssal i Näsby-
park när anrika Accordi-
on Club Stockholm den
19 december satte fart på
dragspel, gitarrer och bas.
Det blev många stampa-
de takter och en hel del
gnolande under den tim-
me som de sex musiker-
na höll igång. Vi fick höra
både White Christmas, Bella notte och Bjällerklang
liksom Tomtarnas vaktparad, Sleigh ride, Den lille
tomten och välkända Jag såg mamma kyssa tomten
jag… För att inte nämna Can´t buy me love, Tom-
tarnas verkstad, Thank you for the music och av-
slutningsvis smittande sydamerikansk samba.

Besök på Nationalmuseet
20 tappra Jarlabankare trotsade både kylan och snön och tog sig
till Nationalmuseet den 16 januari. Väl där vandrade vi från 1500-
tal till 2000-tal genom färggranna salar med fantastiska tavlor,
vackra glasföremål, antika möbler och moderna designföremål.

Accordion Club Stock-
holm har funnit i dryga
80 år och har spelat på
många scener och i ett
antal radio- och tv-pro-
gram. Så här skrev ex-
pressenjournalisten
och dragspelsentusia-
sten Stig Nahlbom om
orkesterns bildande:
”På aftonen den 4 Fe-

bruari 1936 samlades ett gäng gubbs på gamla
Auditorium vid Norra Bantorget i Stockholm.
Det skulle bildas en dragspelsklubb. Och så blev
det. Vilket alltså innebär att Accordion Club
Stockholm är en av Sveriges äldsta fortfarande
aktiva dragspelsklubbar.”
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Hänt sen sist

Följande har bidragit med text och foto: Margareta Torstensson,  Berith Niord,
Marianne Hammarén Erlandsson, Stig Nohrlander, Monica Rosengren och  Bodil
Svensson. Mer text och bilder finns på vår hemsida spfjarlabanke.se. Klicka på
rubriken ”Hänt sen sist”.

Hur har du det med minnet?
Ämnet hade lockat dryga 50-talet Jarlabankare
till Bibliotekets Hörsal den 22 januari då Hen-
rik Almkvist, tidigare chefsläkare i Stockholms
läns landsting, kåserade kring hjärnan och min-
net. Henriks intresse för minnet startade för ca
50 år sedan då han fick låna en bok av grannen,
en bok skriven av den amerikanske magikern
och minnesträningsspecialisten Harry
Lorayne, och det har varit av intresse för ho-
nom sedan dess.

Vad finns det då för knep för oss för att för-
bättra vårt minne? Jo – fokusera, repetera och
gör det till en känslomässig upplevelse.

Hur var det med konsten att minnas namn?
Upprepa namnet, säger Henrik, var inte rädd
för att fråga igen om du inte riktigt uppfattat
namnet.  Associera namnet med något i ansik-
tet på personen ifråga – låt fantasin flöda, hjär-
nan kommer att minnas bilden.

Minneslappar då, är det bra att skriva sådana
om vad man ska göra, vad man ska handla etc?
Jo då, skriv ner och läs sedan listan högt för dig
själv, då tränar du också hjärnan via hörsel-
minnet.

Hur många av oss har inte gett sig iväg hemi-
från och efter att ha avverkat en sträcka drabbats
av det stora tvivlet – låste jag verkligen dörren,
släckte jag ljuset? Henrik tipsar: Kombinera oli-
ka minnen, säg t.ex. högt till dig själv ”nu låser
jag dörren” och stampa sedan med foten eller
slå näven i något så blir det till en bra minnes-
kombination.

Hjärnan (liksom kroppen i övrigt) mår bra av
att träna, 45 minuters promenad per dag är ut-
märkt för hjärnan, men den mår också bra av
styrketräning, berättar Henrik. Varierad kost är
bra, liksom humor och glädje. Men glöm inte
att hjärnan också behöver vila.

Hjärnan är utrustad med olika typer av minnes-
förmåga t.ex. arbetsminnet och långtidsmin-
net. Arbetsminnet jobbar jämt och hjälper oss
att hålla kvar olika typer av information. Lång-
tidsminnet tar hand om all vår erfarenhet och är
ett minne för vart och ett av våra sinnen.



28

Kurser och cirklar
Litteraturcirkel Tävlingsbridge

Onsdagar kl. 13.00
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Första speldagen vårterminen 2019: 9/1.
Sista speldagen vårterminen 2019:  29/5
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83,
magnuswall@gmail.com. Gruppen är f.n.
full, men Magnus Waller tar gärna emot
intresseanmälningar för plats i reservlistan.

Vinkunskap I
Vårens vinprovningar med
vinkunskap i grupp I är fort-
sättningsvis planerade att hål-
las tisdagarna 26/2, 26/3,
och 9/4.  Start kl. 18:45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II
Vi fortsätter vårterminen 2019 med vin-
provning med vinkunskap följande torsda-
gar, start kl. 18.45: 21/2, 21/3, 25/4.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit. Kontaktperson:
Arne Forssén, 070-610 45 51 eller
arne.forssen@plangruppen.se
Vinkunskapsgrupp I och grupp II hålls i
Jarlabankes kansli, 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 vingrupperna. Max. deltagare
i en grupp är 15 personer. Om tillräckligt
många är intresserade av att deltaga finns
det möjlighet att starta ytterligare grupper.

Vi träffas på Kansliet
en tisdagseftermiddag
i månaden mellan kl.

14.00 -16.00 och diskuterar böcker sant
tar en kopp kaffe. Vårterminen startade
den 15/1 då vi talade om ”Den tyska flick-
an”, en internationell bestseller av Arman-
do Lucas Correa. Nästa träff blir den
12/2 och till dess ska vi läsa ”Hustrun” av
Meg Wolitzer, en bok som just nu är aktuell
på film med namnet ”The wife”. Övriga
träffar i vår blir 12/3, 16/4 och 14/5.
Det vore roligt om flera läsintresserade
vill komma med i vår cirkel. Hör av dig
till Ing-Britt Edlund, o.edlund@spray.se
eller telefon 08-768 8310.

Sällskapsbridge I
För oss som inte är så vana bridgespelare
och andra som vill spela i ett lugnare tem-
po än tävlingsbridgens finns nu 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
Välkomna måndagar kl. 12.30.
OBS!! Undantag för följande datum då vi
börjar kl. 9.30: 4/3, 1/4 och 6/5.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Kontakt: Carola Plannthin 070-7590527
carolaplannthin@hotmail.com
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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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Friskvård
Squaredansarna
Vi hänvisar till info på Näsbypark square-
dansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Eftermiddagsdans
Antalet dansande
på eftermid-
dagsdansen har
glädjande nog
ökat vilket gör att
danseftermidda-
garna fortsätter även i vår under februari,
mars och april. Dans alltså på tisdagar kl.
13.00 – 16.00 på Kvarntorpsgården,
Näsby allé 72 i samarbete med SPF Se-
niorerna Tibble.
Vårens danser började den 19/2 och då
spelar Patrik Eklöfs orkester, fortsätter
den 19/3 med Lasse Eriksons orkester
och avslutar den 16/4 och då spelar Chris-
ter Eklund.
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
Den som i vinter vill hålla formen uppe
eller t.o.m. förbättra sig till kommande sä-

song kan under
vinterhalvåret

pröva Ullna
Indoor Golf

med dess mo-
derna utrustning

och träningsmöjligheter.
All information finns på hemsidan:
ullnaindoor.se.
Frågor kan ställas till: Per Jödahl,
08-756 2325 eller per.jodahl@telia.com.

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12
km på måndagar. Samling vid pianot i
Täby C kl. 9.15.
För information om vårens program, tid
och mötesplats kontakta Kerstin Fereni-
us, 08-758 6175 eller Bo Lagerström,
08-732 3979. Tag med matsäck, sittunder-
lag och bussbiljett.
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
kl. 9.30. Kontaktpersoner: Birgitta och
Karsten Tiemer, 08-758 8057. Tag med
matsäck, sittunderlag och bussbiljett.
För mer information:
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html
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Forts. sid. 32

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

Näsbyparks kyrka
Gudstjänst söndagar kl. 16  (vi försöker ha kaffe från kl. 15)
Lördagsmusik lördagar kl. 13
Soppa och samtal tisdagar kl. 18 (fika/soppa från kl. 17:30)
Öppet hus måndagar kl. 11-15
Kulturtimme: fredagar kl. 15:
   15 feb.: Göran Alm, fil.dr, kulturvetare: ”Oscar den förste, en radikal monark”
   8 mars: Michael Öberg, teolog, kyrkvärd, om bl.a. Paulus kvinnosyn
Under påsken – som infaller sent i år  –  gäller vissa andra klockslag:
Torsdag 18 april kl. 17, skärtorsdagsmässa
Fredag 19 april kl. 15, långfredagsgudstjänst
Söndag 21 april kl. 16, påskdagsmässa
Måndag 22 april kl. 16, annandagsmässa

På Kuttervägen under terminstid:
Lufsarna och övrig barn- och ungdomsverksamhet
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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

Idétorka! Hjälp!

Under flera år har Monica Rosengren och Margareta Torstensson (som varje
höst och vår presenterar Resor & utflykter för oss) läst och rekognoserat,
talat med resebyråer och studiebesöksarrangörer, hört med andra före-

ningar om utflykts- och resmål som de testat osv, osv. Men nu önskas hjälp
från er! Deltagarna minskar i antal och ibland har bokade evenemang fått

ställas in eftersom det varit för få från Jarlabanke som anmält sig.

Frågan är: vad vill ni göra? Vad vill ni veta mer om? Vad ska utflykterna
innehålla? Natur? Kultur? Mat? Musik? Historia? Landvinningar och innova-
tioner? Vart ska resorna gå: inomlands eller utomlands? Vad ska de ha för

syfte? Ska de vara i närområdet eller vidare ut i Sverige?

Bästa medlemmar – tänk till och skicka sedan ett mejl till  Margareta.
Hon väntar på era idéer! (Mejladress i gröna rutan sid. 18.)
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KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 35) 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.

Äldreomsorg
Badhus, kvalitetspeng och undernäring
Text: Gunvor Vretblad

Höstens sista KPR-möte ägde rum den 28 november i Tibble kyrka och som
vanligt började vi med lunch. Det är det ”arvode” som vi pensionärer får för
att vi engagerar oss i Kommunala pensionärsrådet och luncherna är ett bra
tillfälle att hinna tala om ämnen utanför dagordningen.

peng inom hemtjänsten. Modellen har
börjat tillämpas inom hemtjänsten under
2018, tidigare gällde den enbart äldre- och
vårdboenden. Resultaten som ska uppnås
för att pengen ska falla ut handlar om i
vilken utsträckning personalen tar hänsyn
till brukarens önskemål och åsikter, samt
vilka tjänster brukaren får utförda. Av de
nio hemtjänstföretag som anmält att de
ville arbeta efter modellen, hade sex upp-
nått de mål som var satta för att få kvali-
tetspeng.

SPF Seniorerna Jarlabanke tog upp frå-
gan om undernäring hos äldre i Täby med
anledning av en rapport som SPF tagit
fram i samarbete med Senior alert, som
är ett nationellt kvalitetsregister för vård
och omsorg. Rapporten säger att 400.000
svenskar ligger i riskzonen för undernä-
ring. På KPR-mötet den 26 februari kom-
mer en av kommunens dietister att infor-
mera om situationen i Täby.

Efter lunchen den 28 nov följde informa-
tion om Täby församling av kyrkoherde
Michael Öjermo. Därefter fick vi infor-
mation om den diakonala och sociala verk-
samheten av avdelningschef Elisabeth
Hjalmarsson. En viktig del av arbetet är
att skapa mötesplatser för alla åldrar ef-
tersom erfarenheten är att ensamheten är
ett stort problem i samhället. Mycket av
arbetet bygger på ideella insatser. Det finns
över 200 volontärer och det finns upp-
gifter för flera. Täby församling och kom-
munen samarbetar när det gäller omhän-
dertagande efter stora olyckor eller andra
händelser där stöd behövs i POSOM (psy-
kosocialt och socialt omhändertagande).

Från kommunen informerade Erik Heri-
bertson, kultur- och fritidschef, om det
nya badhuset som ska stå färdigt 2021 och
är beräknat att kosta 490 miljoner. Täby
kulturhus (f.d. biblioteket i Täby centrum)
och Tibble teater har genomgått föränd-
ringar för att möta Täbybornas förvänt-
ningar och Biblioteksgången, gångvägen
från Tibblebadet bort mot Storstugan,
kommer att fräschas upp.

Från Socialnämnden informerade Marie
Björkman, utredare med huvudområde
äldrefrågor, om modellen med kvalitets-
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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 073-733 0220 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
Planeringskommitté Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Resor/utflykter 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 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se

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

Bitr. medl.sekr. Maria Assarsson 076-1429483 maria.assarsson@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
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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 89:-
(i priset ingår smör, bröd, sallad, dryck
samt kaffe)

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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