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Omslagsbild: Den gångna sommaren
har varit rikblommande när det gäller en
del växter, t.ex. rosor. En som kunnat
njuta av rosor i mängd är Kerstin Berg-
man (f.d. ledamot av VU) som skapat
ett rosparadis i sin lilla trädgård i Vallen-
tuna. Medlemsbladet har gjort ett ned-
slag i trädgården, läs mer på sid. 4. På
bilden får en myskros (eller moschataros),
Ghislaine de Féligonde, besök av en nek-
tartörstande humla.
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Ordförande Rolf  Skagerborg

Ordförande har ordet

Rolf Skagerborg

Sommar – vart tog du vägen?

Blev av yngste sonen uppmanad att byta
bil (nuvarande 10 år) till en säkrare, det
var omtänksamt. Den nya skall ha adaptiv
farthållare, ögonavkänning (om man bör-
jar bli trött skakar ratten), radar som kän-
ner av barnvagnar och älgar, parkerar själv,
360 graders kamera etc. Sen ska man välja
mellan bensin, diesel, gas, etanol, hybrid,
laddhybrid, lätthybrid, el. För att nu ha råd
att köpa en bil med allt måste vi sälja som-
marhuset och då behöver vi inte sådan bil.

Fundering
De som lever förståndigt och är måttliga i
allt ligger ingen till last. Förrän de blir pen-
sionärer och ligger samhället till last.

Några pekpinnar inför hösten
– rör på er
– lämna aldrig ut koder, lägg på luren
– läs vår hemsida
– ta med en vän på våra månadsmöten

Har haft en fantastisk sommar i vårt
skånska sommarboende.

Två iakttagelser som jag gjort i sommar.
Den ena rör en sommargranne (malmö-
bo) som är rullstolsbunden sedan några
år. Hon behöver hjälp med allt. Hemtjäns-
ten i Malmö lämnar över till Trelleborg
när hon är på sommarboendet. Hemtjäns-
ten kommer flera gånger om dagen. Sam-
hället funkar!

Den andra rör en bekant på Österlen som
blev änka för något år sedan. Hon bor på
en gård lite vid sidan av allfarvägen och
har också hemtjänst. Grannar i gårdarna
runt om kommer och tittar in, hjälper med
trädgård, hämtning av matkassar, trans-
porter etc. Man ställer upp för varandra!

SPF startar i höst med ”Tillsammans mot
ensamhet”. Studiematerial finns för att in-
spirera och motivera oss till att arbeta
uppsökande för att motverka ofrivillig
ensamhet bland äldre. Enligt SCB bor var
tredje person över 65 år ensam (alla inte
ofrivilligt).

I huvudet på en 75++
Ska man sälja sommarhuset? Man har lagt
ned sin själ där, har vänner på orten, be-
sök kommer. Barnen: Sälj inte! Orkar man
med trädgård, hus (100 år gammalt), bila
dit (68 mil). Tur det finns en robot till gräs-
mattan. Han heter Husky. 
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Förtrollad av rosor…

med att plantera buskrosor av den gamla
sorten.

Numera är hon så engagerad att hon se-
dan drygt tio år tillbaka är ordförande i
StockholmsRosen, en förening med 170
medlemmar inom Svenska Rosensällska-
pet, och den 2 juli i år firade hon och and-
ra i föreningen Rosens Dag i Rosengår-
den på Skansen där de medverkade med
rådgivning och försäljning till besökarna.

Tomten i Vallentuna blev ett projekt med
nybyggaranda. Kerstin önskade inte en
”fyrkantig trädgård” utan ville skapa flera
rum som man kunde gå in och ut i. Det
skulle också vara möjligt att sitta på olika
ställen i trädgården och njuta av skilda
rosors växtsätt, färger, former och dof-
ter. Det gällde också att hitta andra växter
att samplantera med rosorna.

Text och foto: Bodil Svensson

Man behöver inte ha en tomt
på tusen kvadratmeter för att
skaffa sig en sagolik träd-
gård. Det räcker med 225
kvadratmeter (där dock hus-
grunden äter upp en fjärde-
del) för att få till ett alldeles
eget paradis. Det är tomten
som tillhör jarlabankaren
Kerstin Bergman (f.d. leda-
mot av VU) ett bevis på. Med
hjälp av sonen och en god
portion sjutusan anamma
har hon på 13 år skapat en trädgård
som domineras av rosor och vibrerar
av färger, dofter och insektssurr.

När Kerstin för 13 år sedan flyttade till
Vallentuna från söder om Stockholm så
bestod tomten av en gräsmatta, tre pion-
plantor, två schersminer, ett kejsarolvon,
en stor altan och ett antal ölandstok.  En
del fick inte vara kvar – altanen och to-
karna försvann, gräsmattan krympte och
in drog istället rosor av olika slag. Några
fick Kerstin med sig från sin kolonistuga i
Skarpnäck där hon några år tidigare bör-
jat med rosenodling.

Men intresset är äldre än så. Det utveckla-
des när Kerstin var 18 år och befann sig i
Essex i England för att bli bättre på en-
gelska språket. Då drabbades hon av ro-
sorna – alla hade rosor, stora rosor som
Kerstin aldrig sett förut. Många år senare,
när Kerstin blev med koloniträdgård, gick
hon en kurs om rosenodling och startade
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Några av Kerstin Bergmans utsökta rosor. Ovan t.v. ´Dans Grandiosa´ och ovan t.h. en ´Poulsen´s
Pearl´. Nedan t.v. blommar ´Henri Martin´ och nedan t.h. den vackra ´Constance Spry´.

Till projektet hörde också den norra de-
len av tomten, en ogräsbevuxen slänt som
inte gjorde någon människa glad. Där har
Kerstin och sonen grävt ur och byggt upp,
gödslat, kånkat stenar och jord. Funderat
ut ett färg- och formspel mellan de plan-
terade växterna, som till stor del består av
buskar, så att slänten nu efter fyra års ar-
bete är en njutning för ögat (t.h. ).

Men nu är det färdigplanterat med ro-
sor, menar Kerstin. Numera finns det ca
40 olika rosor i trädgården, bland annat
en blomsterrik honungsros som tar upp
ungefär en tredjedel av östra gaveln på
huset och en ljuvligt doftande ́ Constan-
ce Spry´ uppbunden mot en rosenbåge
(t.v.).

Forts. sid. 6
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Forts. från sid. 5 ”Förtrollad ...”

Och även om planteringen av nya rosor
upphört finns det mycket att göra med
de redan befintliga. De ska klippas, for-
mas och putsas. Här har Kerstin ett tips –
har du en klätterros, bind upp grenarna i
horisontalläge. Då skjuter den skott
uppåt.

På bilden ovan t.v. är det ´Alchymist´ som bundits upp. Bilden t.h. visar ´Isphahan´ med den
magnifika ´Wild Edric´ i bakgrunden.

Och glöm inte – rosorna ska ha tillskott
av ny jord och näringstillförsel till våren!
Och glöm inte en annan sak, man behö-
ver inte alls ha en trädgård för att odla!
Det går bra att ha rosor på balkongen,
eller några fina krukrosor på fönsterbrä-
dan att njuta av.
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Snabbstartsguide inte bästa hjälpen för alla
Min man, som är 92 år, behövde en
mobiltelefon bara för att kunna ringa, bli
nådd och även skicka och ta emot sms.
En vän rekommenderade en telefon av
märket Doro, eftersom han själv har en
sådan sedan många år. Med hans telefon
hade det medföljt en extremt användar-
vänlig instruktionsbok, vilken gjort
vännen oberoende av hjälp utifrån.
I boken kunde han gå tillbaka och åter
läsa det han glömt. Köpet för min man
blev därför just en Doro, enligt rekla-
men en perfekt enkel mobiltelefon för
seniorer.

Men besvikelsen blev stor när min man
försökte lära sig den nya telefonen. In-
struktionsboken var ersatt av en så kallad
snabbstartsguide, skriven på ett medföl-
jande hopvikt pappersark med mycket
små bokstäver, komprimerad text och

med vissa moment borttagna. Det likna-
de närmast ett svårläst juridiskt dokument.
Jag kontaktade Doros support angående
ovanstående och fick svaret att det var trå-
kigt att min man upplevde det som han
gjorde men instruktionsboken var utbytt
av miljöskäl. Behövdes mer hjälp än av
snabbstartsguiden kunde min man ringa
henne, uppgav supportern.

Reflektion:
En äldre person som hör dåligt kan ha
svårt att ta till sig muntlig teknisk instruk-
tion och har därför ingen hjälp av att ringa
en support. Men - de flesta äldre män-
niskor vill trots sin höga ålder kunna klara
sig själva så bra som möjligt. Om rek-
lamen uppger att telefonen är mycket lätt
att använda kan det därför kännas skam-
ligt att misslyckas.

Gudrun Wijk

Täby Seniordag 1 oktober 2019
Täby kommun har förlagt årets seniordag
till den 1 oktober, på Internationella äld-
redagen. Dagen utsågs av FN:s generalför-
samling 1990 för att ge äldre människor
världen över särskild uppmärksamhet.

Täbys seniordag arrangeras i samverkan
med pensionärsföreningarna PRO och
SPF Seniorerna och temat 2019 är trygg-
het, säkerhet och gemenskap. I kommunhu-
sets entréplan kommer det att finnas en
mässa mellan kl. 12.00–15.00. Mer än 30
utställare är anmälda, Bistånds- och Trygg-
hetsenheterna från kommunen, flera hem-
tjänstföretag, Hörselskadades och Synska-

dades riksförbund, Polisen och Täby för-
samling – för att nämnd några. Liksom
förra året kommer kaffe och Täby-tårta
att serveras.

Nytt för i år är miniföreläsningar på 20 -
25 minuter i Kulturhusets hörsal på tema
hjärnan och minnet, kost och
hälsa samt äldre och ekono-
mi. Dagen avslutas kl.
15.00 i Tibble teater
med en föreläsning av
Theodor Kallifatides
– Att inte längre vara den
man var.
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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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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 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 Hudverkstan <hudverkstan.se> 08-756 76 54

HÄLSA Sats 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

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



10

Månadsträffar
Träffar

Måndag 11 november
Svenskarna i Hollywood
Kristina Öström, journalist och förelä-
sare med hela världen som arbetsfält,  be-
rättar och visar bilder om hur allting bör-
jade. De flesta tänker på Greta Garbo
men de var många fler – det var till och
med en tuff tjej som tog sig över Atlan-
ten redan 1905.

Torsdag 12 december på
Ångaren (OBS!)
Julmusik och lite allsång

Accordion Club Stockholm är en av
Sveriges äldsta och aktiva dragspelsklub-
bar. Förra året gladde de oss med sin
musik och fick oss att komma i julstäm-
ning. Nu återkommer de och spelar gam-
la och nya julsånger och erbjuder oss att
sjunga med.

Månadsträffar byter lokal och flyttar till
Sällskapsrummet (plan 2) i Tibble kyr-
ka (Tibble församlingsbyggnad,
Attundavägen 3). Månadsträffarna
byter också dag till måndagar, men be-
håller tiden kl. 14.00. Kaffe med dopp
serveras. Underhållning. Aktuell informa-
tion från föreningen. Vin- och blomlotte-
ri. Kostnad 60: -/person.
Alla pensionärer är välkomna!
Ansvarig: Gunvor Vretblad,
073-733 0220, gunvor.vretblad@castrum.se

Måndag 16 september
I Kung Leopolds land
Jarlabankes styrelseledamot Leif Sjö-
holm berättar om sin farmor och farfar
som var missionärer i Kongo-fristaten
mellan 1889 - 1903 i tre olika perioder.
Föredraget bygger på dagböcker, brev
och fotografier som finns i Leif Sjöholms
ägo. För fem år sedan besökte han också
själv området där missionen bedrevs.

Måndag 14 oktober
Lucky Strike – kärlek och
dramatik i andra världskrigets
skugga
Författaren Jan-
Olof Nilsson be-
rättar om bered-
skapsårens Sverige.
Ett föredrag med
unika bilder, föremål
och tidstypisk musik
ur en gammal rör-
radio.
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Under sommaren har vi haft trevliga lunch- och café-
träffar i Näsbypark, samtidigt som Stig Nohrlander
och Ingrid Dahlberg ordnat träffar i Täby Centrum –
uppskattade av många!

Vi fortsätter med lunchträffarna i Näsbypark i höst näst
sista torsdagen i varje månad, d.v.s. 19/9, 24/10,
21/11 och 19/12, kl. 13.30 till ca 15.00.

Lunchträffar i Näsbypark

Övriga luncher under hösten är som van-
ligt på Restaurang Eskader i Näsbyparks
Centrum.

Ingen anmälan behövs.  Det är bara att kom-
ma till restaurangen framemot 13.30-tiden,
beställa, betala och slå sig ned vid de duka-
de borden och umgås.

För ytterligare information kontakta
(Marianne) Jana Hammarén på
janahe2@gmail.com eller 08-732 74 76.

Välkomna!!

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt
för funktionshindrade medlemmar med följeslagare.
Silverpark 12/9 kl. 14.00 Lasse Söderström

och Gunnel Gisslén med Minnenas Diskotek.
Lasse spelar gitarr och Gunnel sjunger och pratar
mellan låtarna.

Ångaren 10/10 kl. 14.00 Bruno Picano, piano och
 sång.

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

med Studieförbundet Vuxenskolan.

Forts. sid. 12

OBS! – den första lunchen i höst, den
19 september, kommer vi att vara på
Pizzeria Della-Casa, som ligger snett
emot ICA Alléns (adress Näsby Allé 1/
Djursholmsvägen 25)!!  Där serveras
pizza, pasta och sallader för 89 kr
(della-casa.se/).  De första 12 pizzorna i
menyn kan man få som ”barnpizzor”!!

Broby gård 19/11 kl. 13.30 Lasse Söderström och Gunnel Gisslén med
I ord och ton. Lasse spelar gitarr och Gunnel sjunger och pratar mellan låtarna.

Program för december ännu ej fastställt.

Träffar
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Träffar
Lunchträffar och caféträffar i Täby C
Under hösten 2019 kommer 4 lunchträf-
far och 4 caféträffar att äga rum i Täby C.
Lunchträffarna avnjutes på restaurang
Asian BBQ Bistro på Esplanaden 32
med början kl. 13.30, och caféträffarna
blir på Coffee Corner på plan 1 i Gal-
lerian, snett emot Ur&Penn med början
kl. 15.00. Samtliga träffar äger rum på fre-
dagseftermiddagar enligt nedan.

Följande dagar är bokade: 6/9 lunch Asi-
an BBQ Bistro, 13/9 café Coffee Cor-
ner, 4/10 lunch Asian BBQ Bistro,11/10
café Coffee Corner, 1/11 lunch Asian
BBQ Bistro, 8/11 café Coffee  Corner,
6/12 lunch Asian BBQ Bistro, 13/12 café
Coffee Corner.
Kontakt: Ingrid Dahlberg, 072- 018 6664,
ingrid.dahlberg31@gmail.com och Stig
Nohrlander, 073-736 54 27,
stig@nohrlander.com

Som förut gäller att ingen föranmälan
behövs. Kom, beställ och betala i kassan
och slå Dig sedan ned hos de vänner i
Jarlabanke, som redan kommit. Bord är
bokade.

Tänk på dig själv och på vännerna i Jarla-
banke, som vet hur mysigt och trivsamt
det är att umgås och njuta av gemenskap
och vänskap vid en träff istället för att
sitta ensam vid köksbordet.

Måndag - Torsdag: 10:00 - 21:00
Fredag: 10:00 - 22:00
Lördag: 12:00 - 22:00

Göran Elgfeldts Gata 23
Täby Centrum
Tel: 08-660 8090
www.asianbbqbistro.se

En asiatisk restaurang som bjuder
på matupplevelser utöver det

vanliga från hela Asien.
Från buffén kan du avnjuta våra

smakrika maträtter.

(Vi är en kontantfri restaurang.)

Välkommen!10 % rabatt vid uppvisande av annons

(gäller mat för en person)
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel Tävlingsbridge

Onsdagar kl. 13.00 - 16.30
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Första speldagen hösten 2019: 4/9
Sista speldagen hösten 2019: 18/12
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83,
magnuswall@gmail.com

Vinkunskap I
Höstterminens vinkunskap med vinprovning
planeras att hållas tisdagarna 17/9, 15/10,
12/11 och 10/12. Gruppen är full men vid
frånvaro kontaktas intresserade från vänte-
listan för deltagande. Start kl. 18:45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II
Höstterminens vinkunskap med vinprov-
ning hålls följande torsdagar, start kl.
18.45: 19/9, 17/10, 21/11 och 19/12.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51 el-
ler 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 tisdagseftermid-
dag i månaden kl. 14.00 -16.00 och diskute-
rar böcker samt tar en kopp kaffe. Höstter-
minen startar 3/9 med en klassiker, nämli-
gen August Strindbergs ”Röda rummet”.
Nästa träff blir den 8/10 och då ska vi
diskutera ”Regnmannen” av skådespela-
ren och författaren Jonas Karlsson.
Övriga träffar blir den 5/11 och 3/12.
Böcker till dessa datum bestämmer vi ge-
mensamt senare. Är du intresserad och vill
vara med,hör av dig till Ing-Britt Edlund,
o.edlund@gmail.com.

Sällskapsbridge I
För oss som inte är så vana bridgespelare
och andra som vill spela i ett lugnare tem-
po 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. Intresserade av en
plats i reservlistan kan anmäla sig till Anna.

Sällskapsbridge II
OBS! Nu flyttar vi måndagsbridgen till
torsdagar kl.12.30 - 16.30.
Välkomna till höstterminen som startar
torsdagen den 5 september kl. 12.30.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Kontakt: Carola Plannthin 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com



14

Räkfrossa vid Näsbyviken
Nöjen

Charlies hörna
När det här medlemsbladet kommer ut, har vi redan
haft en augustiträff med Charlie på Jarlabankes kansli,
Eskadervägen 40.
Vi fortsätter att träffas där under hösten den tredje
onsdagen i varje månad för att lyssna på Carl Wah-
rens fantastiska pianospel och hans intressanta berät-
telser från musikvärlden och diverse upplevelser
utomlands.

Torsdagen den 5 september kl. 17.00 inle-
der vi traditionsenligt höstens program med
räkfrossa. Som så många gånger förr träffas
vi i klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap,
Fiskarstigen.

Man kommer enklast dit med Roslagsbanan
(Näsbyparkslinjen), hållplats Lahäll. Sedan är
det ca 500 m promenad ned till klubbhuset.
Där finns även tillgång till parkeringsplatser.
För färdtjänst är adressen Djursholmsv. 2.

I priset 260 kr ingår lättdryck och vin.
Sista anmälningsdag har passerat.

Välkomna!

Höstens jazzpub
Tisdagen den 22 oktober kl. 19.00 – 21.00 samlas vi på nytt
i Jarlabankes lokaler på Eskadervägen 40 för att lyssna till Arne
Forssén som 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.

Välkomna till kansliet kl. 17.00  onsdagarna 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12!  Dryck
och enklare tilltugg finns att köpa.  Ingen anmälan behövs.
För ytterligare information kontakta (Marianne) Jana Hammarén på
janahe2@gmail.com eller 08-732 74 76.
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Nöjen
Mårten gås på Lindholmens gård

Torsdagen den 7 november är det gåsamiddag. Även i år firar SPF
Jarlabanke Mårten gås på Lindholmens gård – i år äter vi gåsamiddag
där för 26:e året.
Priset är 650 kr och då ingår bussresa, välkomstdrink, svartsoppa (eller
grönsakssoppa), nystekt gås med tillbehör, äppelkaka med vaniljsås samt

kaffe. Andra drycker finns att köpa till självkostnadspris.
OBS Endast kontant!
Abonnerad buss avgår från Ångaren 16.00 och från
Täby Centrum ca 16.10 (Grindtorpskyrkans parke-
ring). Meddela vid anmälan var du vill stiga på under
sträckan Ångaren - Täby Kyrkby. Hemfärden är beräk-
nad till 21.00.
Anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast
den 25/10 till Gunvor Vretblad, 073-733 0220 eller
gunvor.vretblad@castrum.se. Avgiften betalas senast 25
oktober till Jarlabankes pg 84 85 34-4.
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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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12 september
Bonnierska porträttsamlingen
på Nedre Manilla och Rundtur
på Djurgården

Nedre Manilla omkring år 1910, arkitekt
Ragnar Östbergs tillbyggnad till vänster. Foto:
okänd, Nordiska museet.
Bonnierska porträttsamlingen är en privat
konstsamling i familjen Bonniers ägo som
finns på Nedre Manilla, Djurgården.
Konstsamlingen är helt unik med över 300
författarporträtt, som familjen började
samla omkring förra sekelskiftet. Efter
visningen guidad rundtur på Djurgården.
Lunch serveras på Villa Godthem.
Utflykten fulltecknad/anmälningstiden har
gått ut.
Researrangör: Larssons Bussar. För de
som åker med Roslagsbanan till Östra sta-
tion hämtar buss kl. 10.40. Meddela om
du vill stiga på vid Östra.
Det går även att åka till Odeng. 96, Lars-
sons Bussars kontor. De bjuder på kaffe och

För resor och utflykter görs anmälan till:
Margareta Torstensson, 070-368 25 68,

margareta.to@telia.com eller Birgitta Collin,
070-695 3383, birgittacollin2014@gmail.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 eller Birgitta

så att någon annan kan få din plats.

Resor och utflykter
bulle från kl. 09.30. Avresa därifrån kl. 10.30.
Hitta till Odengatan 96: T-bana till S:t
Eriksplan, vid Vasaparken. Buss 4, 6 från
Östra station till hpl Dalagatan.

9 oktober
Hallwylska palatset –
ett palats för två personer

Källa: Hallwylska muséet
Fest och flärd, ostron och champagne –
det kunde man få uppleva i Hallwylska
palatset för hundra år sen. Här har tiden
stått stilla och rummen ser ut som när Wil-
helmina och Walther von Hallwyl bodde
här. Wilhelmina dog 1930 och hade då
skapat en omfattande samling av måleri,
keramik, silver, vapen, textilier och antika
möbler. Allt numrerat, katalogiserat och
bevarat för eftervärlden. Följ med på en
guidad tur i detta fantastiska hus.
Tid: kl.12.30, samling 12.15.
Pris: 200 kr, betalas till Jarlabankes pg i
samband med anmälan.
Adress: Hamngatan 4. OBS! Ej handi-
kappanpassat, många trappor.
Anmälan senast 28 september till
Margareta. Se gröna rutan.
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Resor och utflykter

Forts. sid. 18

14 november
Medeltidsmuseet – garage-
bygget som blev ett museum

19  - 24 april 2020
Albanien – storslagen natur,
fördold historia, underbar mat

Medeltidsmuseet är ett underjordiskt upp-
levelsemuseum som är uppbyggt kring 3
fasta fornlämningar, en av dem är Gustav
Vasas stadsmur. Helgeandshusets medel-
tida kyrkogård med cirka 7 ton skelett och
inte mindre än 11 båtar finns också med
bland fynden.
De grävdes fram vid den stora arkeolo-
giska undersökningen 1978–1980 inför det
kommande bygget av ett stort underjor-
diskt garage på Helgeandsholmen, den s.k.
”Riksgropen”. Utgrävningen gav möjlighet
att följa bebyggelseutvecklingen i området
från mitten av 1200-talet fram till idag.
1986 öppnade museet första gången. Ef-
ter en modernisering med bl.a. ny teknik
och fler miljöer öppnade museet igen 2010.
Hitta: Museet ligger under Norrbro på
Strömparterren, mellan Slottet och Operan.
Adress: Strömparterren 3, Norrbro.
Trappor och hiss leder ner till Strömpar-
terren och museets entré.
Tid: 14.00. Samling 13.45. Pris: 150 kr.
Inbetalas till Jarlabankes pg i samband med
anmälan. Anmälan senast 31 oktober till
Margareta eller Birgitta, se gröna rutan.

Nu har du chansen att få uppleva Alba-
nien som nyligen öppnat upp för besöka-
re. Josif   Papristo, vår värd, som växt
upp under kommuniståren, visar oss det
bästa av sitt nya Albanien. Det albanska
köket överraskar. De albanska krögarna
är utbildade i italiensk och grekisk mat-
kultur, som de briljerar i och gjort till sina
egna. En dag besöker vi t ex en toppmo-
dern ekologiskt driven gård som bjuder
oss på en lunch som både vad gäller sma-
ker och fantasifulla presentationer platsar
på vilken modern gourmetkrog som helst.
Både naturen och historien får oss att häp-
na. Vi reser från majestätiska berg till ett
smaragdgrönt hav. Under tiden berättar
Josif om sin familj och landets historia,
som de flesta av oss inte är så insatta i.
Det är lätt att hålla med Josif om att det
är nu man ska besöka Albanien, när det
gamla orörda ännu finns kvar och landet
samtidigt hunnit bygga upp en turistnä-
ring som ger oss den komfort vi är vana
vid. Snart kanske även Albanien förlorar
en del av sin särart.
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Resor och utflykter
Forts. från sid. 17 ”Albanien...”
 SPF pris: 10.950 kr.
 I priset ingår: • Ciceron och guide Josif
Papristo • Del i dubbelrum med frukost
(F) Berat 2 nätter och Tirana 3 nätter • 5 lun-
cher inkl. vin & vatten (L) • 5 middagar
inkl. vin & vatten (M) • Rundresa 6 dagar
med buss • Guidade rundturer i Berat, Tira-
na, Shkoder & Durres • Besök på vingård
med vinprovning • Besök på etnogård •
Guidad visning Bunkart2 (museum)
Tillägg: Enkelrum: 950 kr.
Preliminära flygtider (Austrian):
Arlanda-Tirana via Wien 09.35 - 14.20
Tirana - Arlanda via Wien 15.05 - 20.20
Preliminära hotell:
Berat: Hotel Onufri Berat ****
www.hotelonufri.com
Tirana: Hotel Kotoni Tirane
****www.hotelkotoni.com
På denna resa besöker vi både små och
äldre städer med trappor och ojämna
markförhållanden. Man behöver kunna gå
på egen hand under en stadsrundtur på 1-

2 timmar. Detta är en gruppresa med cir-
ka 30-40 resenärer.
Information och anmälan: Margareta
Torstensson eller Birgitta Collin. (Se grö-
na rutan.)
Platstillgång: Begränsat antal platser,
tidig bokning rekommenderas.
Researrangör: ReseSkaparna

Resor med nordostföreningar
Som tidigare nämnts har SPF-före-
ningarna i nordost ett samarbete för re-
sor. Föreningarna som ingår är Idun
Danderyd, Lidingöskeppet, Vallentuna,
Vaxholm, Österåker, Tibbleseniorerna och
Jarlabanke.
I juli genomfördes en 5-dagarsresa till
Savonlinna Operafestival och i augusti en
5-dagarsresa till Bohuslän. Däremot har
den planerade resan i november till
Spanien och Andalusiens skatter fått lov
att bokas av p.g.a. för få anmälningar.
Läs mer om resorna på vår hemsida
spfjarlabanke.se

VETERAN

RINGEN

Känner Du eller Dina anhöriga Er oroliga för att
det ska hända Dig något hemma utan att det

uppmärksammas? Då är Veteranringen något för
för Dig! Du ringer till vår telefonsvarare.  Vi lyssnar 
av den. Har Du inte ringt, ringer vi.
Denna trygghet kostar Dig bara ett dagligt samtal.

Du ensamboende pensionär 
eller anhörigvårdare i Täby

För information, kontakta:
Gunilla Normelli 0707-18 2612
Åsa Berken 0763-17 3758
Karin Stenmarck Olsson 08-768 55 74
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Forts. sid. 20

Resedokument från Italien och från
svenska skärgården:
”I Elena Ferrantes fotspår”
Text: Birgitta Collin och Margareta Torstensson Foto: Birgitta Collin och Anders Jagraeus

Den 2 april reste en grupp SPF:are från Tibble-
seniorerna och Jarlabanke till Italien för en veck-
as spännande (om än kyliga) upplevelser i för-
fattaren Elena Ferrantes fotspår med besök på
de platser hon beskriver i sina böcker – Neapel,
Amalfi och Ischia.

Vår svenska guide Anna mötte på flyg-
platsen i Rom för en bussresa ner till Ne-
apel och dess hamnstad Pozzuoli. Däri-
från hade vi en timmes båtresa till Ischia,
citronernas och de varma källornas ö,
grannö till Capri.

Vi installerade oss på hotell San Frances-
co, ett fräscht hotell med termalbad och
pool. Där åt vi fina 3-rätters middagar
med grönsaksbuffé, varmrätt och efter-
rätt varje kväll på Ischia.

Ischia

Nästa dag började äventyret med att ut-
forska ön Ischia, men först en god fru-
kostbuffé. Vi började med en rundtur i
Ischia stad och besök i den mäktiga bor-

gen Castello Aragonese, som började
byggas på 400-talet f.Kr. av grekerna, där-
efter romarna och olika inhemska härska-
re. En tid var det kloster här och vi kunde
besöka nunnornas gravplats. Det har även
varit fängelse, men numera har ägarna bl.a.
konstutställningar och övernattning för
besökare.

På eftermiddagen, efter en slingrig färd
på smala vackra bergsvägar, kom vi till en
privat vingård där Maria med dotter mötte
och vi fick prova familjens viner med goda
tilltugg.
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Tredje dagen var vi några som trotsade
vädret och besökte La Mortella, en bota-
nisk trädgård uppbyggd i terrasser bland
vackra klippor och dammar. Besöket av-
slutades med värmande te i en mysig te-
salong.

Maronistranden och Neapel
Vi måste ju också besöka den berömda
Maronistranden. Där promenerade vi i
huvudpersonernas fotspår. Här möttes
Elena, Lila och Nino med familjer under
en sommar och kärleken spirade.

Vi åt en god fisklunch i solen på strand-
restaurangen.

Resans andra del tillbringade vi i Neapel
med omnejd. Vi strosade runt i flickornas
barndomskvarter och fick faktiskt upple-
va hur inköp av bröd gick till och det fung-
erar än idag genom att en korg med peng-
ar hissas ner från fönstren och tillbaka upp
till 3:e våningen med det färska brödet.

B i b l i o t e k e t ,
som flickorna
flitigt besökte,
finns fortfaran-
de kvar alldeles
intill och som
en hyllning till
Ferrantes be-
rättelse åter-
finns nu flickor-

na Elena och Lila på bibliotekets mur. Vi-
dare på vår sightseeing såg vi var skoaffä-
ren (som har en central roll i berättelsen)
legat och även de finare kvarteren flickorna
bott i.

Pompeji och Amalfikusten
Dagen därpå lotsade Anna oss skickligt
genom Pompeji via en stor amfiteater
och genom steniga gränder och slutade
vid det stora torget med Vesuvius i bak-
grunden.

Forts. från sid. 19 ”Resedokument ...”

Anna berättade om hur folket levde år 79
och hur överraskade de blivit av lavamas-
sorna och att de inte hann undan lavamol-
net utan omslöts och förstenades (se ovan).

Sista dagen åkte vi utmed den vackra
amalfikusten via Positano till staden Amal-
fi. Där tog vi även en båttur längs kusten
och såg alla de fina lyxvillorna, bl.a. So-
phia Lorens och Gina Lollobrigidas.
Lunch intogs i byn Scala på Pinquino, en
restaurang med svensk anknytning. Den
ägs och drivs av Eddie Olivas familj.

Innan vi åter vände mot Neapel besökte
vi musikstaden Ravello samt Villa Ru-
folo med sin blommande trädgård och
fantastiska utsikt (se ovan).
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Vår reseledare Anna, bosatt på Ischia se-
dan många år, var skicklig som få och raskt
ordnade hon om schemat när väder, öp-
pettider och andra hinder inträffade. Vi
fick även höra hur det italienska arbetsli-

”Dalarö – från landmärke till samhälle”
Text och foto: Bodil Svensson

vet, familjelivet, skolan och sjukvården
fungerar och det skiljer sig en hel del från
hur vi har det i Sverige.

En intressant och givande vecka.

En av de varma dagar i juli (24/7) var vi en grupp på 20 jarlabankare som
tillsammans med seniorer från Sofia/Katarina äntrade en tidig buss för desti-
nation Dalarö. En perfekt dag för att strosa omkring i det lilla samhället, för
en timmes rundtur i båt och för att inhämta kunskap.

Redan på cityterminalen välkomnades vi av dagens guide, Lars-Olof  Landin,
som driver Dalarö Turistbyrå och som entusiastiskt berättade om Dalarö förr
och nu. Dalarö var tidigt en viktig strategisk knutpunkt för alla som skulle
passera till och från Stockholm. Mot slutet av 1630-talet lät rikskanslern Axel
Oxenstierna inrätta en första inloppstullkammare för kontroll och klarering
av all gränspassage. Därefter byggdes ett hotell och Dalarö blev även lotssta-
tion och bas för flottan.

För 300 år sedan brändes Dalarö ner un-
der rysshärjningarna 1719, liksom resten
av skärgården. Det enda som förblev
oförstört var kyrkan, uppförd 1652. Un-
der 1780-talet byggdes kyrkan ut och fick
sitt nuvarande utseende. Utanför den öst-
ra gaveln på kyrkan står en mycket gam-
mal ek, kungörelseeken (t.h. på bilden),
som sedan långliga tider använts för till-
kännagivanden. Forts. sid.22

Dalarö byggdes upp på nytt efter ryss-
härjningarna och blev en hamn för den
växande handelssjöfarten. Ett nytt tullhus
byggdes och var klart 1788. Idag funge-
rar Tullhuset (den stora tegelbyggnaden t.h.
på bilden) som museum, kulturhus, säte
för Dalarös föreningsliv och ett välkomst-
centrum. Det var också här vi serverades
vårt välkomstkaffe och senare även
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Forts. från sid. 21 ”Dalarö ...”
dagens lunch vilket också gav oss tillfälle
att studera både museet och byggnaden i
sig där dörrar, fönster och golv är original.

Men innan lunch var det dags för en tim-
mes båttur förbi slottet Sandemar, Da-
larö skans och in mellan Ornö och Ky-
mendö – det var till den senare ön, fast
då under namnet Hemsö, som August
Strindberg lät Carlsson komma som ett
yrväder en aprilafton med ett höganäs-
krus i en svångrem om halsen för att bör-
ja arbeta åt änkan Madame Flod. Strind-
berg kunde skärgårdsmiljön, under några
år på 1870- och 80-talen bodde han som
sommargäst på Kymendö och på Dalarö
1891 och 92.

Slottet Sandemar stod färdigt i början
av 1700-talet och är byggt i karolinsk stil
och har en av landets bäst bevarade ba-
rockträdgårdar med klippta häckar, skulp-
turer, symmetri och perspektiv. Från vatt-
net kan man se en del av slottet och träd-
gården.

Strax söder om Dalarö ligger Dalarö
skans, en fästning som idag är ombyggd
till restaurang. Skansen byggdes med tan-
ken att det behövdes något för att skydda
fartyg i hamn vid Dalarö och som ett
skydd för inloppet till Stockholms skär-
gård. Någon strid har Dalarö skans dock
inte varit inblandad i. Sedan 1935 är skan-
sen byggnadsminnesmärkt.

Eftermiddagen ägnades åt att bl.a. göra
ett besök i Anders Franzéns sjöbod som
ligger nere vid Fiskarhamnen och idag är
ett kulturminnesskyddat museum där i
stort sett varje centimeter av väggarna är
täckta av bra-att-ha-saker och andra kle-
noder från Franzéns verksamhet. Franzén
fick köpa sjöboden på 1950-talet och det
var där han satt och planerade sina vrak-
utforskningar som bland annat ledde till
att regalskeppet Vasa bärgades.

Värva en ny medlem och få en trisslott!
Om du värvar nya medlemmar till Jarlabanke får du en trisslott/ny medlem. Meddela
Gunvor Vretblad, 073-733 0220, gunvor.vretblad@castrum.se, namn och adress, så skickas
inbetalningskort m.m. och du får trisslott/-er så snart medlemsavgiften är betald.
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Om man sedan fortsätter uppför Anders
Franzéns trappa stöter man på en lätt be-
dagad skönhet – Societetshuset, som sägs
vara den mest storslagna av de s.k.
”schweizervillorna” på Dalarö. Huset fick
sitt nuvarande utseende på 1860-talet och
var under andra halvan av 1800-talet sam-
lingsplats för mer eller mindre kända
stockholmare. 1868 hyrde t.ex. författa-

ren August Blanche rum där för att få
lite inspiration. Societetshuset är förklarat
som byggnadsminne.

Vill man ta sig till Dalarö på egen hand
för att strosa runt och titta på de fina bygg-
nader som finns där, njuta en matbit på
någon av ortens restauranger eller ta fär-
jan över till Ornö för ett besök där, så går
det bra att ta sig dit med kommunala färd-
medel. Buss 807 avgår från Gullmarsplan,
man byter sedan buss efter dryga halv-
timmen vid Klockarleden och tar buss 839
till Dalarö/Hotellbryggan. Totalt en resa
på ca 1 timme och 10 minuter (inkl. vän-
tetid vid Klockarleden). Bussarna går un-
gefär 2 ggr/tim. under rusningstid.

Den viktiga vårdcentralen
Text: Gunvor Vretblad

det äldremottagning, finns direkttelefon
utan knappval, kan man få en fast läkare,
hur lång är väntetiden för att få tid hos
den läkare man är listad hos, kan man bli
uppringd på en bestämd tid, görs regel-
bundna läkemedelsgenomgångar? Sam-
manlagt var det 53 frågor och möjlighet
till kortare kommentarer.

I kartläggningen ingick också att göra en
bedömning av den fysiska miljön: hur lig-
ger vårdcentralen i förhållande till buss el-
ler tåg, finns handikapparkering, finns skyl-
tar och hissar, finns en reception i avskild-
het och väntrum med bra sittplatser?

Vi blev väl mottagna av alla vårdcentra-
lerna. Svarsformulären är inskickade och
vi väntar nu på en sammanställning av sva-
ren från Stockholmsdistriktet.

Pensionärsorganisationerna PRO, RPG
(Riksförbundet Pensionärsgemenskap),
SKPF Pensionärerna och SPF Senio-
rerna har gemensamt tagit initiativ till en
kartläggning av hur Stockholms läns vård-
centraler möter äldre patienters behov.
Kartläggningen har skett genom att repre-
sentanter från pensionärsföreningarna träf-
fat ledningen för respektive vårdcentral och
med hjälp av ett formulär ställt frågor om
hur mottagningen av sjuka äldre fungerar.
Vi var fyra medlemmar från SPF Senio-
rerna som genomförde intervjuerna och
av de sju vårdcentraler som finns i Täby
fick vi träffa ledningen för fem. Vi arbe-
tade parvis, en frågade och en gjorde an-
teckningar. Efteråt stämde vi av våra in-
tryck med anteckningarna. Ingen deltog i
kartläggningen av den ”egna” vårdcentra-
len. Frågorna som ställdes var t.ex.: finns
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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
Fabergé – storartad
hantverkskonst
Göran Capron Lundqvist, konsthistoriker och
präst, drog fullt hus när han i april var Jarlaban-
kes gästföreläsare i Hörsalen, Täby kulturhus.
Hans ämne var Fabergé, guldsmeden och hov-
juveleraren, vars juvelföretag blev ett av de största
i världen.

Sammantaget har drygt 50 kejserliga påskägg
skapats. Till påsk varje år skulle tsarinnan förses
med ett nytt, unikt ägg med överraskande inne-
håll. Tillverkningen av varje ägg tog ungefär ett
år om man la samman alla inblandades arbete.
Men det var inte bara ägg som designades av
Fabergé, där fanns även tiaror, utsökta juvelhals-
band och klockor.
Fabergé avled 1920 i landsflykt i Schweiz. I okto-
ber 1918 hade hans juvelföretag nationaliserats
och lagret konfiskerats. Den som vill se en del av
Fabergés alster kan besöka Fabergémuseet i St.
Petersburg där det finns en samling av 13 påsk-
ägg och andra smycken.

Konst i Riksdagshuset

Peter Carl Fabergé föddes i St Petersburg 1846.
Han ärvde sin fars företag och verkstäderna i St.
Petersburg. Mest kända är nog Fabergés fantas-
tiska emaljerade ägg prydda med juveler och
hans smycken och figuriner. 1884 beställde Tsar
Alexander III av honom en påskpresent till sin
hustru Maria Fjodorovna. Det föll så väl ut att
tsaren anställde Fabergé som hovjuvelerare.
Ägget var enkelt på utsidan, i vit emalj, men
inuti fanns det en gyllene gula. Inuti gulan en
förgylld höna och inuti den en liten krona.

Konstvisningen i Riksdagshuset i maj månad
blev så otroligt populär att Margareta Torstens-
son den här gången fick lov att boka två dagar
för totalt 33 jarlabankare. Guiden Marco Giertz
tog hand om oss i första gruppen och berättade
att inledningsvis ägnades inte mycket uppmärk-
samhet åt att smycka maktens boning invän-
digt, det var mera exteriören som var aktuell.
Men nu är alla utrymmen försedda med konst
av olika slag, totalt finns ca 4.000 konstverk i
Riksdagshuset. Endast en bråkdel av alla dessa
hann vi ta del av.
Det konstverk som de flesta av oss säkert sett
hemma i tv-n i samband med sändningar från
Riksdagshuset är Minnet av ett landskap som
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Följande har bidragit med text och
foto: Birgitta Collin, 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

Forts. sid. 28

hänger i plenisalen. Verket är ca 54 m2 stort och
skapat av textilkonstnärinnan Elisabet Has-
selberg-Olsson. Väven består av 200 olika grå
nyanser av handfärgat lin från Sveriges alla land-
skap. Handarbetets vänner har färdigställt
väven.
En del konst är gåvokonst från olika konstnä-
rer, andra konstverk är depositioner från Na-
tionalmuseet och en annan grupp är beställ-
ningskonst. Bland konstverken i södra övergångsrummet

finns Eva Ek-Schaeffers berörande väv Flyk-
ten som skildrar när den första båten med kur-
diska flyktingar kom till Fårö i Gotlands kom-
mun i början av 1990-talet. Konstnären har in-
spirerats av en målning i en stenkyrka på Fårö,
den stora kutatavlan från 1618. ”En människa
kan göra skillnad” är rubriceringen på den konst
som finns i södra övergångsrummet och den
minner om behovet av medmänsklighet.

Big Image, tipspromenad och
lunch på årets funktionärsträff
Det behövs många frivilliga krafter för att en
förening ska fungera och i Jarlabanke är ca 65
personer engagerade i olika volontärinsatser.
Som tack för det engagemanget inbjuder före-
ningen varje år till funktionärsträff med studie-
besök, tipspromenad och gemensam lunch.
I år möttes vi på Big Image i Hägernäs den 16
maj.
Att förstärka upplevelsen är ett av Big Images
uppdrag. Allt började med en idé hos Werner
Schäfer. Att göra stora bilder på tyg. Nu är det
32:a året som verksamheten är igång. Man syr
alla format, stora bilder till skyltar och jättestora
till luftballonger. Man gör inredningar till ho-
tell, kulisser och bakgrunder till teatrar och re-
klam till väggfasader. Kunderna levererar sina
bilder digitalt och bilderna förs över på tyget.
Tekniken förändras hela tiden med datorernas

Ett konstverk som vållade visst rabalder var
Stolta stad, en väv som framställdes av Handar-
betets vänner efter en förlaga av Peter Dahl.
Det var Riksbankens gåva till riksdagen, men
det blev nej tack i första omgången eftersom
förste vice talman var nykterist och inte kunde
tänka sig ett konstverk som synes hylla alko-
holens påverkan. (Konstverket något beskuret
i bilden.) Talmännen finns förstås också por-
trätterade, hänger i rad i sammanbindnings-
banan.
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Hänt sen sist
hjälp och ingen dag är den andra lik. Stora pro-
jekt tar tre månader från idé till färdig produk-
tion, mindre kan gå på fem dagar om kunderna
är ute i sista minuten.
Omsättningen är på 120 miljoner och företaget
har 30 anställda. Segelsömmare är en eftertrak-
tad yrkesgrupp här, de har erfarenhet av både
symaskiner och stora format.

film med exempel på produktioner som Big
Image gjort. En del väldigt stora, som panora-
mabilderna från Mount Everest för en utställ-
ning i en lokal som var 100 m i diameter och 40
m hög. En annan produktion i jätteformat var
en gatubild från Paris i naturlig storlek. Den
skulle vara bakgrund till en modevisning och
blev så populär att den återkommer varje år.

När vi var på besök satt en av de mera erfarna
sömmarna vid en maskin och sydde ihop en
bild som var 6 x 66 meter och vägde 120 kg.
Han sydde ihop bilden i tygets riktning och fall
för att skarvarna ska bli osynliga.  I sällsynta fall
används självhäftande folie men lim används
aldrig. Symaskinen är monterad på en eldriven
platta som rör sig bakåt när han syr och han
slipper föra de tunga tygstyckena genom maski-
nen. Big Image importerar alla tyger från Tysk-
land utom ett, som kommer från Mullsjö i Väs-
tergötland. Och tygerna är återvinningsbara.
Världens första hus som fick en vägg på 300 m2

inklädd i tyg med digital bild var ett hus vid
Slussen i Stockholm. En annan byggnad som
täckts med tyg är Grand Hotell. Hotellets fasad
skulle restaureras 2018 och då arbetet pågick,
doldes det bakom en nästan 2000 m2 stor bild
som visade Grand Hotell i färdigrestaurerat skick.
Andreas Skanze (t.v. på bild ovan) är senior
advisor. Han hälsade oss välkomna och guida-
de oss genom lokalerna. Han visade också en

Vi jarlabankare blev mer och mer imponerade
och glömde nästan bort att dricka kaffet som vi
blev bjudna på. ”Vi älskar tyg”, sade Andreas
Skanze.
Efter studiebesöket på Big Image gick vi en
tipspromenad med frågor om både fågel och
fisk och lite mittemellan och utflykten av-
slutades med sen lunch på Piatto Fresco.

Fallens dag i Älvkarleby

Sedan 1971 har man i Älvkarleby firat Fallens
Dag söndagen före midsommar. Då öppnas

Forts. från sid. 17 ”Big Image ...”
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dammluckorna och hundratals kubikmeter vat-
ten per sekund flödar fritt i älvfårorna. Att stå
på den gamla bron, Carl XIII:s Bro, som går
över älven en liten bit nedanför dammluckorna
och se vattnet komma rusande var en impone-
rande syn. I år var en grupp jarlabankare med
och såg luckorna öppnas den 16 juni.
På Laxön, som ligger mitt i Älvkarleby-fallen
har Svea ingenjörstrupper under mer än 100 år

Hänt sen sist
haft sina sommarläger där de övade broslag-
ning över det forsande vattnet. Militären upp-
förde många vackra byggnader på ön, flera bygg-
da i slutet av 1800-talet. Bl.a. finns restaurang,
konstgalleri, hantverkshus och keramikverk-
stad inrymda i de idag renoverade husen.
Vår lunch serverades i Kungsådran i den s.k.
Bockamässen.

Teaterbiljetter
Jarlabanke har fått möjlighet att förmedla bil-
jetter till föreställningar på Stadsteatern. Under
2019 ska huset vid Sergels torg renoveras och
då flyttar Kulturhuset Stadsteatern ut och öpp-
nar på över tio platser runt om i Stockholm.

Är du intresserad av biljetter mejla till Inga-
Lill Wixström, florence2436@gmail.com
Du kan läsa mer om de olika föreställning-
arna på: kulturhusetstadsteatern.se/Teater/

Hej! Jag hoppas att ni har haft en bra sommar och att
ni har laddat batterierna inför hösten, skriver Inga-
Lill. Jag har biljetter till:

Foto: Carl
Bengtsson

SPELMAN PÅ TAKET med Pia Johansson
och Dan Ekborg. Ni känner säkert igen ”Om
jag hade pengar” som den fattige mjölkbon-
den sjunger. Pengar har han inte men fem upp-
roriska döttrar. Jag har biljetter till söndag den
8.9 kl. 18.00, onsdag 11.9 kl. 19.00 och till ons-
dag den 18.9 kl. 18.00, pris för pensionärer 380
kr. Föreställningen ges på Dansens hus.

ÄLSKARINNOR är
en nyskriven pjäs som
utspelar sig i Paris, lju-
sets stad, i den lyck-
liga och bekymmerlö-
sa brytpunkten mel-
lan två världskrig.
Den ges på Årsta tea-
ter och jag har biljet-
ter till fredag 18.10 kl.Foto: Elisabeth Toll

Nypremiär av den fan-
tastiska och aktuella
pjäsen NED MED
VAPNEN. Robert
Fux glänser som den
anarkistiska fredsak-
tivisten Marta i Bert-
ha von Suffners best-
seller från 1800-talet. Foto: Bengt Wanselius

19.00, lördag den 19.10 kl. 18.00 och fredag 25.10
kl. 19.00. Pris 235 kr.

Föreställningarna ges på Årsta, pris 225 kr. Jag
har biljetter till torsdag 12.9 kl. 19.00 och till
fredag 13.9 kl. 19.00.
10 kr per biljett för administrativa kostnader
tillkommer.
Obs! Bokning av biljetter är bindande.

Hälsningar
Inga-Lill
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Friskvård
Eftermiddagsdans
Antalet dansande på efter-
middagsdansen har gläd-
jande nog ökat vilket gör
att danseftermiddagarna
fortsätter även denna höst.
Dans alltså på tisdagar kl.
13.00 – 16.00 på Kvarntorpsgården,
Näsby allé 72 i samarbete med SPF
Seniorerna Tibble.
Modern dans och någon gammal dans.
Tisdag den 17/9 spelar Tomaz & Co
Tisdag den 15/10 spelar Ingez
Tisdag den 19/11 Lars Erikssons
Entré 100: -, kaffe & 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
När nu säsongen tar slut är
det Ullna Indoor Golf som
står till buds för den som
vill träna och förbereda sig
för kommande rundor. All
information finns på hem-
sidan: ullnaindoor.se.
Frågor ställs till: Per Jödahl,
08-756 2325 eller per.jodahl@telia.com

Squaredansarna
Vi hänvisar till info på Näsbypark squa-
redansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12

km på måndagar.
Samling vid in-
formationen i
Täby C kl. 9.15.
Kontaktpersoner:
Kerstin Fere-

nius, 070-681 2392 eller Anne-Marie
Hugo, 073-9462 144 Tag med matsäck,
sittunderlag och bussbiljett.
För mer information:
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 informationen i
Täby C kl. 9.30.
Kontaktperson: Birgitta Tiemer,
08-758 8057. Tag med matsäck, sittun-
derlag och bussbiljett.
För mer information:
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html
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Reservation för ändringar. Se affischer och annonser i Mitt i samt
på församlingens hemsida www.tabyforsamling.se

Näsbyparks kyrka
Gudstjänst söndagar kl. 16  (kaffe från kl. 15, start 15/9)
Söndagsöppet 22/9, 20/10,1/12 kl. 14.30. För  alla åldrar. Möjlighet  till   massage,
skapande, samtal, Afternoon tea.
Lördagsmusik kl. 13 (start 21/9)
Soppa och bibelsamtal tisdagar kl. 17.30 (start 17/9)
Öppet hus måndagar kl. 13.00-15.30  (OBS ny tid) (start 16/9)

Kulturtimmar

Gudstjänstens byggnad – Arkitekt Lars Wilson berättar vid två tillfällen:

Fredag 11/10 kl. 15: Kyrkoarkitekturens utvecklig

Fredag 8/11 kl. 15: Kyrkorummet och dess inredning

Fredag 6/12 kl. 15:  Kristin Molander om våra traditioner.

På Kuttervägen under terminstid:
Skaparna (f.d. Lufsarna) och övrig barn-
och ungdomsverksamhet
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Äldreomsorg
Samhällsutveckling och äldreomsorg
Text: Gunvor Vretblad

På avdelningen äldreomsorg har man
märkt ett stort intresse från seniorer för
frågor om stöd- och biståndsinsatser och
särskilda boenden. Marie Tid erbjöd sig
att delta i möten hos pensionärsförening-
arna för att informera och svara på frå-
gor om vilken hjälp kommunen kan er-
bjuda, hur man ansöker om hjälp och vil-
ka särskilda boenden som är under pla-
nering.

I år delar Täby kommun ut ett särskilt
föreningsbidrag till aktiviteter som leder
till ökad trygghet och gemenskap för
kommunens äldre invånare. Ansöknings-
tiden gick ut 15 maj och tio ansökningar
hade kommit in då. Beslut om fördelning-
en av bidragen togs på socialnämndens
sammanträde den 12 juni 2019. I social-
nämndens protokoll, som nu ligger på
kommunens hemsida, kan man se att SPF
Jarlabanke är en av dem som beviljats bi-
drag. Pengarna kommer att användas till
flera aktiviteter i vår förening.

Vårens andra möte i KPR hölls den 21
maj 2019 på Seniorcenter, Lyktgränd 4.

Först på agendan var Joachim Quiding,
chef för samhällsutvecklingskontoret i
Täby kommun. Han informerade om
kontorets ansvarsområden. Ca 220 med-
arbetare plus specialistkonsulter arbetar
med frågor som rör vatten och avlopp,
avfall, plan- och bygglovsfrågor samt tra-
fik och stadsmiljö.

Även stora projekt som utvecklingen av
Arninge/Ullna, Täby centrumområdet,
Täby park samt Västra Roslags Näsby och
Roslagsbanans utveckling ligger under
samhällsutvecklingskontoret. Kvalitet och
hållbarhet är viktiga frågor när det gäller
byggandet och målsättningen är att ha god
dialog med Täbyborna.

Marie Tid, chef för avdelningen äldre-
omsorg, informerade om den pågående
översynen av systemet med valfrihet när
det gäller särskilt boende. Lagen om val-
frihet har funnits i några år och man vill se
om den har fungerat väl.
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Äldreomsorg
Samverkansmöte Hälso-/sjukvård
och kommunala pensionsråden
Text: Gunvor Vretblad

Två gånger om året kallar Region Stock-
holms Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ning till samverkansmöte med pensionärs-
föreningarnas KPR-ledamöter. Mötena
äger rum i Landstingshuset på Hantver-
kargatan i Stockholm, i år den 20 maj.

På mötet i maj inledde Ella Bohlin (KD).
Hon är vårdutvecklingsregionråd och ord-
förande i vårdens kunskapsstyrnings-
nämnd samt ordförande i hälso- och sjuk-
vårdsnämndens seniorvårdsberedning.
Seniorvårdsberedningen ansvarar för
geriatrik, palliativ vård, avancerad sjukvård
i hemmet (ASIH), rehabilitering och hjälp-
medel. Ella Bohlin informerade om ak-
tuella satsningar inom vården för äldre;
den geriatriska vården ska få fler platser,
hemsjukvården ska utvecklas och förbätt-
ras och primärvården rustas för ökad till-
gänglighet, bl.a. med namngiven husläkar-
kontakt. Samordningen mellan Region
Stockholm och kommunerna ska också
bli bättre.

Satsningarna är viktiga eftersom Region
Stockholm står inför nya utmaningar.
Mellan åren 2017 och 2027 kommer an-
talet invånare över 65 år att öka från

350.000 till 440.000 och de över 80 år från
88.000 till 138.000 personer.

Maria Andersson från hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningens närsjukvårdsavdelning
talade om den lag som trädde i kraft 1
januari 2018, Samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård, och hur den ska
fungera i praktiken. Lagen ställer höga krav
på samordning mellan sjukhus och kom-
mun när det gäller insatserna kring den
enskilde individen. Husläkarmottag-
ningarna är ansvariga för den samord-
ningen. Tanken är att övergången mellan
sjukhusvård och vården i det egna hem-
met ska bli tryggare och att ingen ska be-
höva vistas på sjukhus längre än nödvän-
digt. Region Stockholm, kommunerna i
länet och vårdförbundet Storstockholm
har nu gemensamma mål för utskrivning
och gemensamma riktlinjer och rutiner vid
hemgång. Nya arbetssätt har införts och i
alla verksamheter observeras positiva för-
ändringar, enligt Maria Andersson.

På mötet deltog ca 100 KPR-ledamöter
från olika kommuner och en handfull
representanter från Regionstyrelsens
pensionärsråd.

KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 35) är en kanal till och från socialnämn-den som ska samla in de äldres synpunkter och

erfarenheter samt sprida information. SPF Jarlabanke har två ordinarie ledamöter.
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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
Rolf Skagerborg – Ordförande 070-55 80 200 rskagerborg@gmail.com
  företräder styrelsen mot distrikt och kommun, teckningsrätt/attesträtt,

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

  kontaktperson Samverkan Nordost och Tibbleseniorerna
Gunvor Vretblad – Vice ordförande 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se
  Ledamot i KPR, redaktionsledamot, bitr. medlemssekreterare,
  ledamot Polisens seniorråd

Sekreterare Birgitta Danielsson 08-758 7848 birgitta.l.danielsson@telia.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 08-768 8310 o.edlund@gmail.com
Planeringskommitté Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Resor/utflykter Margareta

  Torstensson 070-368 2568 margareta.to@telia.com
Birgitta Collin 070-695 3383 birgittacollin2014@gmail.com

Övriga ledamöter Leif Sjöholm 070-350 1203 leifsjoholm50@gmail.com
Birgitta Blacker 070-548 3811 blacker.bandi@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 Vakant
Ledamot Ingrid Skugge 08-5801 65 37 ingrid.skugge@telia.com

Ledamot Christel Eborn 070-397 2584 chris.eborn@hotmail.com

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

Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Gunvor Vretblad 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser Vakant
Hemsidan, webmaster Anders Nisses 042-34 27 71 webbmaster@spfjarlabanke.se
Väntjänst Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Medl.sekr., utskick,
  brevduvor Lars Gustafsson 08-758 9698 lassegustafsson@telia.com
Bitr. medl.sekr. Gunvor Vretblad 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se

Bitr. medl.sekr. Maria Assarsson 076-142 9483 maria.assarsson@telia.com
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Vi gör billivet enklare, reparerar alla bilmärken!
Öppet: mån-fre 07.30-17.00

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

www.mekonomen.se

Avs: SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40, 183 58 Täby

Måndag - fredag: 11 - 14

Lunch 89:-
(i priset ingår smör, bröd, sallad, dryck
samt kaffe)

Ni ringer, vi bakar
08-473 02 66

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

Näsby Allé 1
www.della-casa.se
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