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Ordförande Rolf  Skagerborg

Ordförande har ordet
Nu har jag varit ordförande i vår före-
ning Jarlabanke under ett år. Jag tackade
ja till något jag inte riktigt förstod vidden/
ansvar av, jag såg en förening som främst
arbetade med aktiviter.

Nu har jag läst in mig in mig på områden
som boendefrågor, pensionsfrågor, sjuk-
vård, bostadsbidrag etc, och i ansvaret in-
går att med hjälp av styrelsen leda före-
ningen.

Det har varit ett intensivt första år att få
grepp om det mesta av föreningens upp-
gifter.

Den stimulans detta gett är all den kon-
takt jag fått med er medlemmar och fram-
för allt styrelsen och inte att förglöm-
ma alla åsikter som diskuterats med
andra klubbar, distriktet och med kom-
munen.

Inför det här verksamhetsåret har vi för-
utom pågående aktiviteter tänkt engagera
oss med frågor/åtgärder inom ”ofrivillig
ensamhet”. Rolf Skagerborg

Jarlabanke söker flera
funktionärer!

Vi vill gärna att flera medlemmar engagerar
sig i föreningens verksamhet. Vill du starta
en samtalsgrupp, en filmcirkel eller har du

något annat du är road av som kan
intressera andra medlemmar? Eller vill du

vara med i någon av de arbetsgrupper som
redan finns? Hör av dig på tel. 08-756 3875

eller mejla jarlabanke@telia.com
så kontaktar vi dig.

Nu är vi alla satt i ”ofrivillig karantän”,
antingen för att inte bli smittade eller smitta
andra. Goda grannar och barn hjälper oss
med att få hem varor. Hoppas ni också
fått hjälp med hjälp.

Telefonen måste laddas oftare än vanligt.
Hörde att folk hamstrar socker, jäst och
toapapper. Jäst och socker kan jag förstå,
man måste ju göra sin egen handsprit.

Nu ser vi fram emot sommaren och hop-
pas att vi har lagt karantänen bakom oss
då. Tänk att sitta i solen på en servering
med något i glaset och småprata. Nästa
vår kommer vi att säga: Kommer du ihåg
förra våren när vi satt i karantän!

Publiceringspolicy
Publicering av bilder i reportagen från

föreningens olika aktiviteter.
Foton som tas vid våra sammankomster,

möten och aktiviteter kan komma att
publiceras i medlemsbladet och/eller på

föreningens hemsida.
Vi hoppas att du samtycker till det. Om så

inte är fallet, meddela fotografen vid
fotograferingstillfället eller kontakta

ansvarig utgivare.
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Intakt styrelse efter årsmöte

Mötessekreterare Birgitta Danielsson och
mötesordförande Rolf  Skagerborg.

Ingen ändring av styrelsens ledamöter
skedde efter Jarlabankes årsmöte den 24
februari. Följande nio ledamöter fick fort-
satt förtroende av ett enigt årsmöte: Om-
val på 1 år – Leif Larsson, Ing-Britt
Edlund. Omval på 2 år – Birgitta Da-
nielsson, Birgitta Collin, Leif Sjöholm.
Valda på 2 år, 1 år återstår – Rolf  Ska-
gerborg, Birgitta Blacker, Gunvor
Vretblad och Margareta Torstensson.

Mötet inleddes med en tyst minut över
de medlemmar, som under det gångna
året lämnat oss.

Dagordningen avverkades tämligen raskt
eftersom inga diskussioner uppstod kring
de olika punkterna. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för året som gått, arvodet
till styrelseledamöter klubbades till sam-
ma summa som för 2019, d.v.s. 0 kronor.
Budgeten för 2020 godkändes enligt för-
slag och årsavgiften för 2021 fastslogs bli
oförändrad 300 kr och 100 kr för vän-
medlem.

Mötet, som inräknade 52 deltagare, valde
Rolf Skagerborg till ordförande för tiden

Ing-Britt Edlund
redogjorde för
resultat- och
balansräkning.

fram till nästa årsmöte, övriga uppdrag
inom styrelsen bestäms vid konstitueran-
de styrelsemöte.

Till revisorer omvaldes Rolf E Ericsson
som ordinarie och tidigare revisorsupple-
ant Bo Arvidsson blev ordinarie revisor
genom nyval. Till revisorsuppleant valdes
Ragnvald Pettersson.

Christel Eborn omvaldes till ledamot av
valberedningen, men eftersom det vid sit-
tande bord var ont om förslag till ytterli-
gare två ledamöter fick styrelsen i upp-
drag att finna personer att komplettera
valberedningen med.

Mötet avslutades med avtackning av per-
soner som inför kommande verksamhets-
år lämnar sina uppdrag – Ingrid Skugge
lämnar uppdraget som ledamot i valbe-
redningen, Gun Olgård lämnar sin plats
som ordinarie revisor, Monica Rosen-
gren lämnar ett mångårigt uppdrag som
en av två arrangörer av Jarlabankes resor
och utflykter och Bodil Svensson läm-
nar efter flera år uppdraget som redaktör
och ansvarig utgivare för Jarlabankes med-
lemsblad.

Text och foto: Bodil Svensson
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SPF Jarlabanke får – liksom flertalet för-
eningar – kännas vid ett medlemstapp och
Rolf Skagerborg vädjade till de samlade
föreningsmedlemmarna att försöka rekry-
tera nya medlemmar till föreningen, som
ju faktiskt har många aktiviteter att erbju-
da vilket inte minst verksamhetsberättel-
sen för 2019 visar. Där redovisas bl.a.
månadsträffar med föreläsning och under-
hållning, väntjänstbesök med fika och un-
derhållning på Ångaren, Silverpark, Bro-
by gård och Furan. Vidare finns studie-
cirklar och kurser, bridge, resor (både in-
rikes och utrikes) och utflykter med bland
annat mycket uppskattade konstbesök,
jazzpub ett par gånger om året och pia-
nobar – Charlies hörna – ungefär en gång i
månaden. Här finns också vårluncher och
räkfrossa liksom firande av Mårten gås
och – inte att förglömma - gemensamma
luncher och fika ett par gånger i månaden
sammantaget, både i Täby C och i Näs-
bypark. Dessa lunch- och cafésamman-

komster noterade tillsammans under 2019
hela 405 besök! Totalt har Jarlabankes oli-
ka arrangemang och sammankomster dra-
git 3.097 deltagare!

Vill du läsa hela Jarlabankes verksamhets-
berättelse så finns den på vår hemsida,
spfjarlabanke.se under rubriken Om oss och
vidare Årsmöteshandlingar.

Årsmötet avslutades med fin musikunder-
hållning av jarlabankaren Åse Söderqvist-
Spering, pianopedagog och känd musik-
profil inom 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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Redaktörsbyte på Medlemsbladet
Från och med det här numret av Medlemsbladet sker ett skifte på redaktörs-
stolen. Undertecknad lämnar som redaktör och ansvarig utgivare och Gunvor
Vretblad tar över som redaktör och Rolf  Skagerborg som ansvarig utgivare.

För drygt 11 år sedan, i början av 2009,
blev jag uppringd av dåvarande ordfö-
rande Bertil Wijk, som med rösten full
av övertalning undrade om jag inte kunde
tänka mig att ingå i redaktionen för med-
lemsbladet. Jag hade några år tidigare läm-
nat ett arbetsliv som journalist men tyckte
att det skulle vara roligt att även fortsätt-
ningsvis få tillfälle att skriva. Dessutom
kunde jag få utrymme att utveckla en
mångårig hobby – att fotografera och
publicera mina foton. Så jag tackade ja.

När vi skriver 2011 hade Bertil Wijk an-
mält att han ville avgå som ordförande
och samtidigt lämna redaktörskapet för
Medlemsbladet. Kunde jag tänka mig att
ta över?

Hoppsan! Det var en helt ny fråga. Kun-
de jag det? Ville jag det? Som jag såg på
tidningens utveckling skulle det innebära
en hel del merarbete med reportage, no-
tiser, intervjuer, fotografering, redigering…

Jag fick respit för att fundera och när be-
tänketiden gått ut blev det ja, jag tar det.
Kerstin Persson valdes vid årsmötet det
året till ordförande i föreningen, hon satt
med i redaktionen och var ansvarig utgi-
vare för tidningen. I redaktionen fanns (och
finns) också Leif Larsson och Gunilla
Kinnman, en fantastisk stöttepelare när
det gäller tidningens lay out.

Under betänketiden hade jag vaskat fram
tre ledord som jag tyckte skulle prägla den
tidning vi gjorde – information (vad hän-
der, vad kan jag deltaga i, vad har hänt),
inspiration (åh, det där vill jag också göra,
det där vill jag ta del av, kan hen så kan
jag) och identifikation (att seniorläsaren kän-
ner att ”det här är något som gäller mig”).

Åren har flutit på, många bokstäver har
lämnat tangentbordet och åtskilliga bilder
har redigerats. Det har varit fantastiskt
roligt, inspirerande och lärande och många
– både inom och utanför föreningen –
har uttryckt sig positivt om tidningen.
Uppskattning betyder mycket. Det är ett
livselixir, en stimulans för fortsatt verk-
samhet.

Nu är det dags för skifte. Gunvor Vret-
blad har glädjande nog accepterat att ta
över. Kvar i redaktionen finns både
Leif Larsson och Gunilla Kinnman. Själv
kommer jag också att husera där under
det kommande året som skribent och
fotograf.

Väl mött alla under kommande aktivi-
teter!

Bodil Svensson
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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 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

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

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

LÄKARE Näsby Parks Husläkarmottagning 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
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Rönningesjön och Ängsholmsparken
– vandring vid grön oas i Täby
Text och foto: Bodil Svensson

Norr om Hägernäs och öster om Gribbylund ligger Rönningesjön med ett rikt
fågelliv och med vandringsvägar runt sjön, en lättgången promenad på bortåt
6 km. Vandringsvägarna passerar bl.a. friluftsområdet Skavlöten med serve-
ring vid helger och sommarlov, utsiktsberget Skansenberget, Rönninge by som
också har servering vid helgerna och Ängsholmsparken med bad och hopp-
torn.  Längs vandringsvägen finns också bänkar strategiskt utplacerade om
man föredrar att avnjuta egen matsäck med naturvy.

Här några nedslag under en vandring längs
den västra stranden en av de sista dagarna i mars.

Här står vi nu vid Rönningesjöns södra ända
och tittar mot norr. Föga anas att vi befinner
oss mitt i tättbebyggt samhälle.

Vi följer vägen väster om sjön och går norrut.
Passerar ett litet slitet badhus i rosa och vänder
oss om. Där finns samhället tätt inpå oss med
Hägernäs höghuskomplex i bakgrunden.

Här finns inga
av
människohand
skapade
skulpturer.
Men naturens
egna spännande
verk finns där,
formade under
många års
lopp.

Tvärs över sjön ligger Rönninge by, en
lantbruks- och kulturby med bl.a. kaffestuga
och raststuga. I förgrunden ett par av de
otaliga gräsänder som finns runt sjön. Den här
dagen kunde vi också skåda både sothöna och
vigg, men de var inte så lättåtkomliga.
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Det är inte bara gräsänder som kommer för
att undersöka om vandrarna på bänken har
med sig något ätbart. Här har änderna fått
sällskap med ett antal skrattmåsar.

Längre ut på sjön har ett par skäggdoppingar
fattat tycke för varandra och börjat med
uppvaktningsturer.

Även om det ännu inte blivit så grönt i
markerna, så fanns det blommor som lyste upp,
lite gömda i fjolårslöv och bakom buskarnas
grenar. Det är scilla, förstås, tillhörande
blåstjärnesläktet.

Ingen fågel synes än, men förhoppningsvis kom-
mer det invånare till den här holken och de
andra som finns uppsatta vid Ängsholmspar-
ken.  Den som känner sig sugen på att tillver-
ka holkar eller vill veta mer om vilka holkar
olika fåglar föredrar kan läsa mer på Natur-
historiska Riksmuseets hemsida, www.nrm.se,
skriv fågelholkar i sökrutan på startsidan.

Mitt emot Skansenberget (på Rönningesjöns
östra sida) ligger vid Ängsholmsbadet ett 5
meter högt hopptorn som än så länge bara
besöks av måsarna.
Mer om Skavlöten naturkartan.se/sv/taby/
skavloten-friluftsgard och om Rönninge by

ronningeby.se/
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Upptäck Täbys parker
Text: Gunvor Vretblad  Foto: Gunilla Kinnman
När det här skrivs är det covid-19-tider. Vi årsrika på 70 år och uppåt har blivit
ombedda att hålla oss på hemmaplan för att undvika att bli smittade. Ingen vet
med säkerhet hur viruset kommer att sprida sig eller hur länge den här situationen
kommer att pågå. Dagarna har blivit så annorlunda när aktiviteter som inbegriper
andra människor plötsligt har blivit riskfyllda.  Men utomhus kan vi vara, om vi
bara är friska och håller oss på lämpligt avstånd frånvarandra.

Jag fick av en tillfällighet en skrift i min
hand – Halva Täby grönt. Det är en Grön-
plan för Täby kommun, som antogs av
Miljö- och byggnämnden 2005 och den
är fortfarande aktuell på kommunens
hemsida. Kommunens verksamhetsidé
presenteras, en väl utvecklad stadsmiljö i
nära kontakt med naturen och med mål-
sättningen, att det ska finnas tillgång till park
eller natur inom några hundra meter från
varje bostad, skola eller arbetsplats.

Den här försommaren, 2020, när corona-
viruset försatt oss i en situation som är både
overklig och obegriplig, bestämmer jag mig
för att mera systematiskt besöka Täbys par-
ker. På kommunens hemsida, taby.se/par-
ker finns mycket information att hämta.

Täby har mer än 30 parker. De är av
olika slag, stadsparker,
s t a d s d e l s p a r k e r ,
grannskapsparker och
fickparker. När kom-
munen beskriver
parkerna, talas det om
parkens olika ”karak-
tärer”, d.v.s. hur den är
planlagd och vad den
innehåller. Är den art-
rik, rofylld, har den

allmänning, plats för samvaro och lek el-
ler vild natur? Stadsparker som är stora
till ytan kan ha alla de här karaktärsegen-
skaperna. Stadsdelsparkerna och grann-
skapsparkerna har lite färre ”karaktärer”
och en fickpark några stycken.

Täby har fyra stadsparker: Centralparken,
Enhagsparken, Ängsholmsparken och -
den yngsta - Hägerneholmsparken. Och
flera stadsparker är på gång i andra delar
av kommunen, i Erikslund, Täby kyrkby
och i nya Täby Park.

Centralparken anlades redan på 1960-
talet. Åren 2013-2014 rustades den upp
och blev stadspark men den har behållit
mycket av sitt ursprung när det gäller gräs-
ytor, buskage och träddungar. I Central-

rymd, prydnadsvärde,
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parken finns många möjligheter till aktivi-
tet, gröna ytor, promenadstråk, Fantasi-
backen med sina barrväxter och rhodo-
dendronbuskage, odlingslotter och en tra-
fiklekplats för barn.

Parken breder ut sig på båda sidor om
Centralvägen och en gång- och cykeltun-
nel förbinder de båda delarna. Genom
parken sträcker sig ett skulpturstråk med
nio stycken konstverk i brons av skulptö-
ren Carl-Gustaf  Ekberg. Vid varje skulp-
tur finns en soffa där man kan slå sig ner
för vila och meditation. I anslutning till
skulpturerna finns också en QR-kod där
man kan ladda ner en ljudfil och få del av
tankarna kring konstverken.

Ängsholmsparken är den största stads-
parken. Runt de stora gräsytorna finns
mindre ”rum”, med blomsterplantering-
ar, träd och buskar. Parken har ett ute-
gym och en badplats med bryggor och
hopptorn. Ett promenadstråk följer
Rönningesjöns västra sida.

Går man från badet och söderut passerar
man ett hundbad och vänder man norrut

Stadsdelsparker och grannskapsparker
finns det många. Nära Täby Centrum lig-
ger Åkerbyparken. Parken har funnits i
många år men rustades upp 2016 efter en
dialog med boende och skolor om vad
de önskade att parken skulle innehålla. Nya
rosor planterades och nya arter som körs-
bärsträd, magnolior och häggmispel. En
fontän med pergola och sittplatser anla-
des. Här finns också kryddträdgård och
en plantering med barrväxter. 2019 invig-
des den andra delen av parken, med flera
mötesplatser och ett stort trädäck som kan
användas som dansbana. Många plante-
ringar med lökar och perenner har kom-
mit till. För den som är specialintresserad
finns en plan över alla växterna på kom-
munens hemsida, taby.se/parker, Åkerby-
parken.

Begreppet fickpark var helt nytt för mig.
En fickpark är en liten rofylld plats i en
livlig miljö. Med sina vackra planteringar
ska den vara en liten oas för dem som
bor i närheten men också ett blickfång för
alla oss som kommer förbi. Hörnpar-
ken är en sådan fickpark. Den ligger i
korsningen mellan Centralvägen och

ser man en koloniträdgård.
Flera gång- och cykelvägar
går genom parken ner mot
sjön. Bänkar finns utplace-
rade utmed gångstråken
och mittemot ser man
Skavlötens friluftsområde
och Rönninge by. Parkering
finns i anslutning till bad-
platsen.
(Läs mer om Rönningesjön
runt på sid. 8-9.)

Ytterbyvägen. Jag har
passerat den under flera år,
men först den här våren har
jag blivit uppmärksam på
den på riktigt.

Och det gäller parker och
grönområden över huvud
taget, världen har blivit full
av dem, att njuta i och av.
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Jarlabankes träffar och ett flertal av före-
ningens kurser och cirklar sker i samarbete

med Studieförbundet Vuxenskolan.

Månadsträffar
Träffar

Månadsträffarna äger rum på måndagar
kl. 14.00 och lokal är Sällskapsrummet
(plan 2) i Tibble kyrka (Tibble försam-
lingsbyggnad, Attundavägen 3). Kaf-
fe med dopp serveras. Underhållning.
Aktuell information från föreningen. Vin-
och blomlotteri. Kostnad 80:-/person.
Alla pensionärer är välkomna.
Ansvarig: Leif Sjöholm, 0703-501203,
leifsjoholm50@gmail.com.

Foto: Kerstin
Persson

Måndag 24 augusti
Frågetävling filmmusik

Åse Söderqvist-
Spering är en känd
musikprofil inom Täby.
Efter pianopedagogex-
amen arbetade Åse någ-
ra år som utövande
musiker och var däref-
ter anställd vid Täby

anlitats som föreläsare och kurshållare för
pianopedagoger i de nordiska länderna.
Åse spelar olika kända filmmelodier från
nu till dåtid. Du har möjlighet att vinna ett
pris i den tävling som följer melodierna.
Det blir inte bara Wagners Valkyriornas
ritt från Star Wars. Ta gärna med ett gott
humör och musiköron.

Måndag 21 september
”Loggbok från Aniara”
Carl Wahren talar om sitt spännande yr-
kesliv utifrån sin nyutkomna bok ”Logg-
bok från Aniara”, en bok från vår turbu-
lenta värld. Om kampen mot nazismen
och antisemitismen under WWII, om den
gamla skolan, dansbanans mikrokosmos,
efterkrigstidens Europa, uppväxten runt om
i världen, kontakten med det internatio-
nella livet, FN-systemet, avkoloniseringens
våndor, vårt destruktiva förhållningssätt
visavi den planet vi är totalt beroende av.
Och inte minst den underbara musikens
förtrollande och brobyggande krafter!

Måndag 19 oktober
Stockholms litterära miljöer

Kultur- och musiksko-
la. Åse har också flitigt

Eva Karin Gyllenberg, journalist på DN
och expert på Stockholm, berättar om
platser i Stockholm med litterär anknyt-
ning. Projektet med litterära skyltar starta-
de 1992 och skyltarna återfinns i miljöer
som skildras i böcker. Exempelvis finns
på Drottninggatan en skylt över Åke
Holmbergs Ture Sventon som hade sitt
kontor på denna gata.
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Måndag 16 november
”Tankspriddhet är en fin egenskap”

efter saker. Måste det vara så? Blir
det värre med åren? Johan Rapp
har svaret. Förbundet har tagit
emot över tusen tankspridda be-
rättelser. Som mannen som gick
ut med hunden, men glömde hun-
den, brandmannen som – flera
gånger! – ringde sina grannar och
bad dem stänga av hans spis.

Träffar

Foto: D
avid A

ppelgren

Johan Rapp startade för 14 år
sedan Tankspriddas riksför-
bund och har skrivit flera böck-
er i ämnet.
Undersökningar visar att vi le-
tar runt tio timmar per månad

Lunchträffar i Näsbypark
Vad vet vi om framtiden? Inte mycket – men vi kan ha önskemål!
I dessa coronatider blir tyvärr lunchen den 21 maj också inställd. Vi
hoppas dock att vi kan träffas och äta lunch på Restaurang Eska-
der i Näsbyparks Centrum under sommaren. Då träffas vi den
tredje torsdagen i varje månad, nämligen 18/6, 16/7 och 20/8 –
alltid kl 13.30. Ingen anmälan behövs. Det är bara att komma till
till restaurangen vid 13.30-tiden, beställa, betala och slå sig ned hos övriga jarlabankare.
För ytterligare information kontakta Marianne/Jana Hammarén, tel. 08-732 74 76
eller janahe2@gmail.com .
Välkomna!

Lunch- och caféträffar i Täby C
Tyvärr har lunch- och caféträffarna under våren måst ställas in
men så snart som det är möjligt kommer de att tas upp igen,
förhoppningsvis i juni. Det kommer att ordnas träffar under
sommarmånaderna i år eftersom det har funnits önskemål
om det. Kontakta Ingrid om du är intresserad så får du veta
när och var nästa träff  blir. Tänk på dig själv och vännerna i

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare.

Väntjänsträffarna återkommer till hösten.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com

Jarlabanke, som vet hur mysigt och trevligt det är att umgås och njuta av gemenskap
och vänskap vid en träff. Och tänk så saknade träffarna har varit denna vår.
Kontaktperson är Ingrid Dahlberg, 072-018 66 64, ingrid.dahlberg31@gmail.com
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Utomhusaktiviteter under coronatider
När redaktionen jobbade som bäst med reportagen om några av Täbys gröna
oaser, så inkom ett  mejl från Birgitta Collin i styrelsen med följande förslag.
Ett fint exempel på två själar och en tanke…

När coronarestriktionerna släppts
En nostalgisk söndagsrundtur i Roslagen
med veterantåg, museibuss och lunch på
ångbåten Blidösund. Går på söndagar i juli
och biljetter köps hos Blidösundsbolaget.

Inomhusaktiviteter
Det vanliga, städa, laga mat, baka, vattna
blommor, läsa mm. Vi har TV, telefon och
mail.

Glöm inte ringa. Ring gamla släktingar och
vänner som det aldrig annars blir av att höra
av sig till. Alla blir glada av att få ett samtal
från någon det var länge sen man pratade med,
eller varför inte skriva ett brev eller kort.

Kanske man har något gammalt pussel
liggande.

Har man email kan man lära sig olika saker,
ta en kurs i något språk eller hitta instruktio-
ner i olika hantverk mm. Internet är oändligt.

Trevlig sommar

Bestäm möte
med en vän

och träffas
på en bänk
med kaffe
och fika-
bröd! Jarla-

bankes bro  i Täby kyrkby med run-
stenarna är värd att besöka för en fika
också.

Dessutom har vi fina bad där det finns
bänkar och bord. Vid Näsaängsbadet
har tennisklubben ett café, fint att titta
på spelarna under tiden eller bara sitta
och titta på havet om man inte vill bada
förstås.

Stolpaskogens fina vandringsvägar,
som startar vid Ensta Krog.

Längre bort har vi: Bergianska träd-
gården, Rydboholms slottsträdgård,
Ulriksdals slottspark och Skansens
rosenträdgård (bäst i juli). Birgitta Collin
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Litteraturcirkel *)

Tävlingsbridge *)
Onsdagar kl. 13.00
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Vårterminen 2020 startade 8/1
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83,
magnuswall@gmail.com

Vinkunskap I *)
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II *)
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vi träffas på Kansliet en
tisdagseftermiddag i
månaden mellan kl.
14.00 – 16.00 och dis-
kuterar böcker och tar
en kopp kaffe.
Vårterminen började
14/1 med att vi samtalade om 2018 års No-
belpristagare Olga Tokarczuk och hennes
författarskap. Till träffarna den 11/2 och
den 10/3 läste vi ”Allt jag lärt mig” av Tara
Westover och valfri bok av den finländska
författarinnan Sofi Oksanen. Träffen den
14/4 ställdes in p.g.a. coronaviruset.
Vårterminens sista träff  är planerad till den
12/5 och då har vi tänkt diskutera Matil-
da Gustavssons bok Klubben.
Litteraturcirkeln återkommer i höst. Som-
marläsning är Anna-Karin Palms bok
om Selma Lagerlöf, ”Jag vill sätta värl-
den i rörelse”.
Vi är för närvarande 11 personer i grup-
pen. Är du intresserad och vill vara
med hör av dig till Ing-Britt Edlund,
08-768 83 10, 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

 Kurser och cirklar
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.

Forts. sid. 21*) Cirkelledaren kontaktar dig när kursen/cirkeln kan äga rum.

Sällskapsbridge II  *)

Torsdagar kl. 13.00
Första speldagen våren 2020 var: 16/1
Sista speldagen våren 2020: 28/5
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Kontakt: Carola Plannthin 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com
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Nöjen

Charlies hörna
På grund av coronaviruset ställer vi in vår populära Charlies
hörna under april och maj. Vi hoppas kunna genomföra hör-
nan den 3 juni. Om inte – informerar vi via mejl och vår
hemsida, spfjarlabanke.se. Och misströsta inte, vi ses till hös-
ten igen. Då fortsätter vår vän Carl Wahren att underhålla
oss med sitt fantastiska pianospel och sina många intressanta
berättelser från musikvärlden och diverse upplevelser utom-
lands.  Kl. 17 på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40. Dryck och enklare tilltugg finns
att köpa som vanligt.  Ingen anmälan behövs.  För information kontakta Kerstin Bovin
på tel. 076-246 09 42 eller kerstin.bovin@gmail.com.

Räkfrossa vid Näsbyviken
Torsdagen den 3 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. Därifrån är det c:a 500 meters promenad ned till klubbhuset. Där finns även
tillgång till parkeringsplatser. För färdtjänst är adressen Djursholmsvägen 2.
I priset 260 kr ingår lättdryck och vin. Sista anmälningsdag 28/8 till
birgittacollin2014@gmail.com, eller Birgitta Collin tel. 070-695 3383. Inbetalning till
plusgirokonto 848534-4. Begränsat antal platser.                               VÄLKOMNA

Göran Elgfeldts G. 23
Täby Centrum
Tel: 08-660 8090
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 hela

sällskapet. Ej dryck.)

Lunch: Måndag - Torsdag: 10:00 - 15:00
Brunch: Lördag - Söndag: 12:00 - 16:00
Middag: Måndag - Torsdag: 17:00 - 21:00

Fredag - Lördag: 17:00 - 22:00
Söndag: 17:00 - 21:00
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Foto: Carl Thorborg

Teaterbiljetter
Välkommen till Kulturhuset
Stadsteaterns playsida!
Samtal, berättelser, sång och musik! Här
presenteras  innehåll från hela Kulturhuset
Stadsteaterns verksamhet oavsett var du
befinner dig. Inslagen här är både repriser
på sådant som varit, samt nyproducerat
material – allt i en salig blandning. Playsi-
dan hittar du här: kulturhusetstads-
teatern.se/Play/ (sidan uppdaterar löpan-
de med nytt material, så håll utkik!)

Biljetter till Stadsteaterns
jubileumsföreställning
Stockholms stadsteater fyller 60 år och
flyttar samtidigt tillbaka till Sergels torg.
Den 21 okt. 2020 är det 60 år sedan Stock-
holms stadsteater invigdes. Det firas med
Det stora teaterkalaset – en nyskriven
jubileumsföreställning i regi av Sissela
Kyle och Roine Söderlundh. Manus av
Calle Norlén. På scen en stor ensemble
med Stadsteaternstjärnor, orkester och

dansare. Urpremiär 21 okt. 2020 på Sto-
ra scenen vid Sergels torg.
I Det stora teaterkalaset medverkar bland
andra Meta Velander, Yvonne Lom-
bard, Dan Ekborg, Lars Lind, Helena
Bergström, Leif  Andrée, Pia Johans-
son, Robert Fux m. fl. Inga-Lill Wixström
har reserverat biljetter till 14, 21, 26.11, 6,
15 och 27.12.
Pris ord. 445 kr, pensionär 405 kr. Pjäsen
ges på Stadsteaters Stora scen. Är du intres-
serad av biljetter ska du mejla till Inga-Lill
Wixström, florence2436@gmail.com
10:-/biljett för adm. kostnader tillkommer.
Obs! Bokning av biljetter är bindande.

Nöjen

Polisen varnar – brotten mot äldre ökar
Den 17 mars gick Polisen Täby/Dande-
ryd/Vallentuna/Åkersberga/Vaxholm ut i
sociala medier med följande information:
”Just nu ser vi att brotten mot äldre ökar.
Gärningspersonerna ägnar sig åt social
manipulation, det innebär att de bland
annat ringer eller knackar på hemma hos
äldre personer och påstår sig vara från
olika myndigheter, banker, polisen, Swish
Security, kommunen och så vidare. Tro
inte på detta! Skydda dig genom att:
- Tveka aldrig på att lägga på luren eller

stänga dörren.
- Lämna aldrig över legitima-
tion, bankkort eller kod till nå-
gon annan person.
- Släpp ALDRIG in en obekant
person i ditt hem innan du kon-
trollerat att personen verkligen
företräder det som den uppger sig kom-
ma ifrån. Kontrollring företaget!
Om du har äldre anhöriga, bekanta, gran-
nar eller liknande, prata med dem om detta
så att de inte drabbas.”
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Resan är inställd
22 - 27 augusti 2020
Albanien – storslagen natur,
fördold historia, underbar mat

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
På grund av coronaviruset kan våra resor
och utflykter komma att ställas in.
Vi kommer att hålla dig uppdaterad om våra
arrangemang blir av eller ej via gruppmejl
och via information på vår hemsida.

Albanien har nyligen öppnat upp för be-
sökare. Josif  Papristo, vår värd, som
växt upp under kommuniståren, visar oss
det bästa av sitt nya Albanien. Vi reser
från majestätiska berg till ett smaragd-
grönt hav. Under tiden berättar Josif  om
sin familj och landets historia, som de fles-
ta 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 hun-

nit bygga upp en turistnäring som ger oss
den komfort vi är vana vid. Snart kanske
även Albanien förlorar en del av sin sär-
art.
SPF-pris: 10 950:-

I PRISET INGÅR
• Ciceron och guide Josif Papristo • Del i
dubbelrum med frukost (F) Berat 2 nätter
och Tirana 3 nätter • 5 luncher inkl. vin &
vatten (L) • 5 middagar inkl. vin & vatten
(M) • Rundresa 6 dagar med buss • Gui-
dade rundturer i Berat, Tirana, Shkoder
& Durres • Besök till vingård med vin-
provning • Besök till etnogård • Guidad
visning Bunkart2 (museum)

ReseSkaparna planerar nya resor till Al-
banien senare under hösten 2020.
Närmare information kommer i Med-
lemsblad 3/2020 och på Jarlabankes hem-
sida spfjarlabanke.se.

Torsdag 14 maj
Käppala Reningsverk, Lidingö
Studiebesöket är inställt.

Tisdag 26 maj
Konserthuset,
Stora konstvisningen
Studiebesöket är inställt.
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Resor och utflykter

Forts. sid. 20

Resor med nordostföreningar
Som vi tidigare berättat har SPF förening-
arna i nordost ett samarbete för resor. För-
eningarna som ingår är Idun Danderyd, Li-
dingöskeppet, Vallentuna, Vaxholm, Öster-
åker, Tibbleseniorerna och Jarlabanke.
I fjol genomfördes tre resor i samarbete
mellan föreningarna. Om dessa resor finns
mer att läsa i medlemsbladet 4/2019 eller
på vår hemsida spfjarlabanke.se.
2020 planeras ytterligare resor tillsammans
med nordostföreningarna, se nedan.

skulle byggas över den svåraste delen och
att kanalens övre del skulle läggas på en
hylla på berget. Detta gjordes och nu finns
även en järnvägsbro och en landsvägsbro
på samma plats! Lunch ombord. Under
em. besök på Dalslands Konstmuseum
med konst- och hantverkshistoria, måleri,
silver, allmogemöbler, bruksföremål, ke-
ramik och trä. Middag på hotellet.

20 – 22 augusti
Dalslands Kanal
och Läckö Slott
Torsdag 20/8
I samarbete med SPF seniorerna Idun
Danderyd åker vi längs Mälarens södra
sida förbi Örebro och över Kilsbergen.
Lunch på Ölme Herrgård. I Dalsland be-
söker vi Gammelgården i Bengtsfors, Väst-
sveriges största friluftsmuseum. Middag och
övernattning på First Hotel, Bengtsfors.
Fredag 21/8
Efter frukost en tur på Dalslands kanal av
många ansedd som världens vackraste
kanal med sina 254 km och 31 slussar. Vi
startar i Bengtsfors och avslutar vid ka-
nalens största sevärdhet, Akvedukten i
Håverud, en genialisk lösning på ett stort
problem. Den ansvarige för projektet,
Nils Ericsson, förordade att en akvedukt

13 – 16 juli
Hangö - Finlands
sydligaste stad
Resan är inställd.

Lördag 22/8
Efter frukost går färden söder om Vä-
nern genom Västergötland till Läckö slott.
Här möter en guide oss och vi får en vis-
ning av slottet. Sen lunch äts på en av Sve-
riges äldsta gästgivargårdar – Forshem.
Åter i Stockholm ca kl. 19.30.
Pris per person i dubbelrum: 4 290:- Till-
lägg för rum för eget bruk: 250: -/natt.
Anmälan senast 24 april enligt princi-
pen först till kvarn till Gull Axén,
gull.axen@telia.com eller 070 – 472 9171.
Avresa från bussterminalen vid Dande-
ryds sjukhus kl. 8.00 eller Larssons Resor,
Odengatan 96 kl. 8.30.
Efter anmälan sänder Larssons Resor ut
resebevis, inbetalningskort och praktisk
information m.m.
Läs mer på vår hemsida spfjarlabanke.se
under Resor och utflykter.
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Resor och utflykter
Forts. från sid. 19
Måndag 7 september
Med Evert Taubes visor
– till Landsort och ön Öja

Evert Taubes musik i dess rätta miljö. Efter
lunch har vi en stund att upptäcka Öja på
egen hand. Vi kan göra ett besök i kapel-
let och om vädret tillåter ta ett dopp i ha-
vet innan hemfärd.
Pris 950:-.  I priset ingår bussresa, båtresa
Ankarudden-Landsort ToR, visningar enligt
program och lunch. Resan innehåller en båt-
resa som med kort varsel kan ändra priser
och tidtabell. Det går ej att boka plats på
båten vilket gör att väntetider kan förekom-
ma samt att priset kan justeras något.
Avresa Täby, Galoppfältet kl. 07:45
Åter ca kl. 18:30.
Anmälan senast 1 augusti, se gröna rutan.
Betalning till SPF Seniorerna Jarlabanke
senast 7 augusti.
Bra att veta: På Landsort/Öja är det ca
500 meter i kuperad terräng att prome-
nera till och från restaurangen. Inga kom-
munikationer finns. Kontakta Margareta
eller Birgitta om du vill veta mer.
Resan ordnas i samarbete med SPF
Seniorerna Tibble
Researrangör är Viatour Group.

10 – 16 oktober
St Petersburg –
Den ryska juvelen
Tibbleseniorerna erbjuder Jarlabankes
medlemmar att delta i denna resa. För mer
information kontakta Christina eller
Gunilla, se omstående sida.

Landsort ligger på ön Öja i Stockholm
Skärgårds sydligaste utpost. Här finns Sve-
riges äldsta fyr från 1689 som blev statligt
byggnadsminnesmärke1935. Det var hol-
ländaren och köpmannen Johan van der
Hagen, som fick en befallning av kungen,
att en stenfyr skulle byggas eftersom den
gamla fyrbåken av trä hade brunnit ner.
Vi reser med egen buss till Ankarudden
där vår båt ansluter till Landsort. Vi pro-
menerar genom den speciella lotsbebyg-
gelsen med anor från 1500-talet till Sved-
tiljas restaurang. Landsort och Öja har
under mycket lång tid bebotts av lotsar
men är även känd för sina badklippor,
välbesökta fågellokaler, den säregna natu-
ren och inte minst dess fauna. Vår kröga-
re blir vår guide som visar oss fyren, lots-
tornet och delar av ön. Här finns många
historier om allt från väder och vind till
historier från havet. Vår reseledare,
Monika Lilja berättar om Evert Taubes
liv då han under en tid bodde och vista-
des mycket på Landsort. Kanske stäm-
mer vi även upp i allsång och får uppleva
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Resor och utflykter

Program
Få städer är så fascinerande som St Pe-
tersburg. Staden räknas, med rätta, till en
av världens vackraste. När Peter den sto-
re grundade staden sneglade han på euro-
peiska förebilder och St Petersburg har
verkligen det bästa av allt: breda paradga-
tor, nederländska kanaler utmed floden
Neva, storslagna byggnader och en atmos-
fär som inspirerat mästare som författa-
ren Dostojevskij och juveleraren Fabergé.
På denna resa får du uppleva det som
verkligen kännetecknar staden. Vi besö-
ker de ryska tsarernas forna vinterresidens
Vinterpalatset som numera hyser det fan-
tastiska museet Eremitaget. Det blir ock-
så besök i den för staden ikoniska upp-
ståndelsekyrkan samt den ryska kejserliga
begravningskyrkan Peter-Paulkatedralen.

Du får också besöka en undan-
gömd juvel nämligen Fabergé
museet. Detta ägg har blivit
världsberömt för dess fantastiska
hantverk och speglar den ryska
tsartidens uppgång och fall.
Vi bor centralt med gångavstånd
till flera av stadens mest kända be-
söksmål så att du själv kan utfors-
ka staden.

Forts. från sid. 15 ”Kurser och cirklar”
Vinkunskapsgrupp I och grupp II hålls i
Jarlabankes kansli på Eskadervägen
40. Terminsavgiften är 500:- och erläggs
vid första provningstillfället.
Om du vill veta mer om viner kontakta
Lars-Ove Pehrsson som administrerar en

väntelista för båda vingrupperna. Max.
deltagare i en grupp är 15 personer. Om
tillräckligt många är intresserade av att
deltaga finns det möjlighet att starta ytter-
ligare grupper.

Pris från:
B1 (enkelhytt utan fönster) 8.525:–
B2 (dubbelhytt utan fönster) 8.325 :–
A1 (enkelhytt med havsutsikt) 8.725:–
A2 (dubbelhytt med havsutsikt) 8.425:–
Allt detta ingår: Buss tur och retur från
Täby, önskad hyttkategori, 2 sjöfrukostar,
privat buss t/r Tallinn, svensktalande gui-
de, 3 nätter på hotell med frukost, 5 ge-
mensamma middagar, 2 luncher, inträde
till samtliga besöksmål på programmet, à
la cartemiddag på utresan och buffémid-
dag på hemresan.
Anmälan senast 1 september till Chris-
tina Olausson, telefon: 070-575 8537,
christina.olausson@bredband.net, Gunilla
Rönnholm, telefon 070-216 2386,
gunilla.ronnholm@telia.com
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Undernäring är ett
större problem än man kan tro
Text: Bodil Svensson och Gunvor Vretblad Foto: Bodil Svensson
Att undernäring uppkommer när det blir obalans mellan den energi man får i
sig när man äter och det man sedan gör av med, det är nog de flesta av oss
införstådda med. Men att undernäring är vanligt i Sverige idag, har kanske
inte så många av oss tänkt på, som inte arbetar med frågan. Undernäring kan
uppstå av olika anledningar. För att lusten att äta avtar för den som måste äta
ensam eller för att förmågan att känna smak eller doft från mat försvunnit.
Eller för att man rör sig mindre och blir mindre hungrig. Man kan också få en
förhöjd förbrukning av energi vid sjukdom och behöva äta mer energirik mat.

För att få veta hur
vanligt det är med
undernäring i Täby
och hur man för-
söker komma till-
rätta med det, tog
vi kontakt med
Johanna Anders-
son, som är an-

ställd i kommunen som dietist och avtals-
förvaltare. Hennes arbetsuppgifter rör
maten på de kommunala vård- och om-
sorgsboendena Tibblehemmet, Attunda-
gården och Allégården. Hon bidrar med
dietkompetens vid upphandlingen av mat-
avtal och har kontakt med de som levere-
rar mat. Hon är också klinisk dietist för
140 brukare inom äldreomsorgen.

 Johanna berättar att det är naturligt med
en viss viktminskning när man blir äldre,
man talar om ½ kg/år från 70-årsåldern.
Viktminskningen beror på att kroppsam-
mansättningen ändras, d.v.s. en del av mus-
kelmassan ombildas till fett och då är det
viktigt att både tillgodose kroppens energi-
behov och att vara fysiskt aktiv för att be-
vara musklerna och musklernas funktion.

Det är alltid lättare att motverka undernä-
ring jämfört med att få en undernärd äld-
re att öka i vikt. Därför arbetar man sys-
tematiskt med att identifiera personer som
löper risk för undernäring så att man kan
sätta in åtgärder tidigt. I Täby har man iden-
tifierat att ca 60% av de äldre som bor på
särskilt boende är i riskzonen för under-
näring, och det är i linje med hur det ser
ut nationellt. 60% låter som en hög siffra,
men Johanna menar att den snarare visar
att man är bra på att arbeta förebyggande.

För den som bor på ett vård- och om-
sorgsboende och identifieras som att lig-
ga i riskzonen för un-
dernäring, upprättas e n
vårdplan tillsammans
med sjuksköterskan
på boendet. Bedöm-
ningsinstrumentet
MNA-registret (Mini
Nutrial Assessment)
används för att iden-
tifiera personer med risk för undernäring.
En utredning görs för att ta reda på orsa-
kerna och för att kunna sätta in individan-
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passade behandlingsåtgärder. Det kan röra
sig om flera små täta mellanmål, att nattfas-
tan kortas eller förändrad måltidsmiljö.

När det gäller vård- och omsorgsboen-
den som drivs av privata utförare, ställs
krav på att de ska arbeta systematiskt med
att förebygga, behandla och följa upp
undernäring. Det gäller krav på matens
energi- och näringsinnehåll, måltidsord-
ning, att rapportering sker i Senior Alert
(ett kvalitetsregister för undernäring) och
att man arbetar systematiskt efter livsme-
delsverkets måltidsmodell, se sid. 24. Kom-
munen är huvudman även för de privata
vård- och omsorgsboendena. För att se till
att de lever upp till sina åtaganden, görs re-
gelbundna besök. Besöken är oanmälda.

Även hemtjänstleverantörer har krav på sig
att förebygga och identifiera personer med
risk för undernäring och att rapportera
vidare till vården för utredning och be-
handling. En viktig insats i hemtjänsten är
att ge stöd vid måltiderna, som att tillreda
maten, hjälpa till att skära eller inta den,
eller att vara sällskap under måltiden. I
Täby kommun har 50% av dem som be-
viljats hemtjänst också någon insats kopp-
lad till mat.

Hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), HSL
Från den 1 april 2017 gäller en ny hälso-
och sjukvårdslag, HSL, om de grundläg-
gande reglerna för all hälso- och sjukvårds-
verksamhet. Lagen är en målinriktad ram-
lag som huvudsakligen innehåller bestäm-
melser om övergripande mål, ansvarsför-
hållanden och riktlinjer för verksamheten.
I HSL definieras hälso- och sjukvård som

åtgärder för att medicinskt förebygga, utre-
da och behandla sjukdomar och skador.
Mer finns att läsa under riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/svensk-for-
fattningssamling/halso--och-sjukvardslag-
201730_sfs-2017-30

Vårdhandboken
är en tjänst från Sveriges regioner och
kommuner och innehåller120 ämnesom-
råden med kliniskt anpassad information.
Avsnittet om nutrition i Vårdhandboken
utgår från Socialstyrelsens föreskrift ”Fö-
rebyggande av och behandling av under-
näring” (SOSFS 2014:10). Där sägs bl.a.
att nutrition måste betraktas på samma sätt
som annan medicinsk behandling med
samma krav på utredning, diagnos, be-
handlingsplanering och uppföljning/do-
kumentation. Bl.a. listar man ätstödjande
åtgärder som hjälp att lägga upp mat på
tallriken, att skära upp och dela på maten,
guidning för att äta själv, att få hjälp via
matning samt åtgärder för att skapa lugn
och avskildhet. Har du t.ex. drabbats av
stroke eller Parkinsons sjukdom kan det
kännas svårt att äta tillsammans med an-
dra. De åtgärder som vidtas måste ske
med lyhördhet och respekt för individens
autonomi och värdighet.
Mer finns att läsa under vardhandboken.se

Måltidsmodellen
Livsmedelsverket har publicerat en mål-
tidsmodell som ger ett helhetsperspektiv
på bra måltider och kan användas vid pla-
nering och uppföljning av den offentliga
måltidsverksamheten.

Forts. sid. 24
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Livsmedelsverket: ”Undernäring är en av de
största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför
behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad
än idag utgå från individens behov och önskemål,
främja aptit och matglädje och bli en tydligare del
av omvårdnaden. Det är huvudbudskapen i Livs-
medelsverkets råd om måltiderna i hemtjänst och
på äldreboenden.

Modellen består av sex viktiga pusselbitar:
· God och trivsam - Att måltiden upplevs som

god och trivsam är viktigt för att maten ska
hamna i magen.

· Näringsriktig och säker - En bra måltid är
även näringsriktig och säker att äta.

· Hållbar - Med hållbar menar vi måltider
som bidrar till en hållbar utveckling. Vi läg-

ger tonvikten på miljö men social hållbarhet,
det vill säga bra livsvillkor för människor, är
också en viktig dimension.

· Integrerad - Med integrerad menas att målti-
den tas tillvara som en resurs i verksamheten,
exempelvis i den pedagogiska verksamheten
eller i omvårdnaden.

Mer finns att läsa: livsmedelsverket.se/
matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-
skola-och-omsorg

Forts. från sid. 23 ”Undernäring är ...”
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Vårdstyrkan kan erbjuda dig
Hemtjänst

Träffens sociala Dagverksamhet
Lindens Dagverksamhet

för personer med demensdiagnos

08-732 24 80 :: www.vardstyrkan.se
Delaktighet :: Insyn :: Respekt :: Utveckling
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

Interflora Täby Centrum

Esplanaden 16, 183 39 Täby
Tel: 08-510 110 70

interflora@tabyblommor.se              www.tabyblommor.se

Via oss kan du skicka blommor till över 100 länder!
Vi står för Kvalitet, Kunskap och Design

Öppettider:   Måndag-fredag 10.00 – 18.00
 Lördag 10.00 – 17.00
  Söndag 11.00 – 17.00
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Hänt sen sist
Grillska huset och Stockholms Stadsmission
Vid Stortorget 3 i Gamla stan ligger det Grill-
ska huset som vi, tio Jarlabankare, besökte
den 17 januari för både en smakrik lunch med
utsikt över Stortorgets vackra gamla hus och
för intressant information om det Grillska
husets bakgrund och om Stadsmissionens
verksamhet i dåtid och nutid.
Huset har anor från medeltiden men genom-
gick en omfattande ombyggnad under 1600-
talet när det var i Hans Brehmers ägo och har
sedan byggts om och förändrats 1750 och
1914. Anthony Grill köpte huset 1681 och
det var sedan i familjen Grills ägo fram till
1800. Från Brehmers tid finns en tavla med
tysk text kvar i entrén. Översatt lyder den tänk-
värda texten: ”Tre ting äro, som både Gud och
människor väl behaga: när bröder äro eniga, gran-
nar hålla av varandra och man och hustru har det
gott tillsammans”.
Grillska släkten ägde också Svartmangatan 5,
som är delvis sammanbyggt med Grillska
huset där man vid en renovering upptäckte
att en av salarna hade ett fantastiskt bemålat
bjälktak från 1600-talet (t.h.).
Stadsmissionen köpte huset 1913, men har
nu sålt fastigheten och hyr istället de lokaler i
huset som de bedriver delar av sin verksam-
het i – t.ex. café och restaurang, bageri och
brödbod, fest- och konferensvåning.
1853 grundades Stockholms Stadsmission
och organisationen fanns i Gamla stan där de
som var fattigast bodde och där det hände att
lönen till arbetare betalades i alkohol. De som
bildade Stadsmissionen var en grupp troen-
de människor som inte stod ut med fattig-
domen och lidandet i staden utan ville hjälpa
och förändra.
Rötterna finns alltså i den kristna tron, men
idag har medarbetarna olika livsåskådningar
och organisationen är ideell och arbetar fristå-

ende från kyrkan. Under de senaste 20 åren har bl.a.
följande verksamheter startat: 1999 – äldreverksam-
het med aktiviteter för ensamma äldre , 2001 – öpp-
nar eget hus för människor i hemlöshet, 2002 –
Remake som återbrukar textil och erbjuder arbets-
träning startar, 2010 – inviger Unga station som
arbetar för barn och familjer i utsatthet, 2012 – Blixt-
jobb startas för att ge människor i hemlöshet och
missbruk arbete för dagen, 2015 – Matmissionen
öppnar, Nordens första ”social supermarket”.

Stadsmissionen har fortsatt att arbeta för männis-
kor i utsatthet. Så här skriver de själva om sin verk-
samhet: Stockholms Stadsmission har alltid funnits där
fattigdomen och utsattheten varit som störst och klivit in
där samhällets insatser brustit. Verksamheter har startats
och stängts beroende på hur behovet i staden har utveck-
lats. Vi har sedan starten arbetat för människor genom en
rad olika insatser och verksamheter. Många människor
har fått det bättre i Sverige, men många står fortfarande
utanför. Därför finns vi kvar. Idag möter vi nya grupper i
utsatthet; till exempel papperslösa och EU-medborgare,
liksom barn och unga som lider av psykisk ohälsa.
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Hänt sen sist

Följande har bidragit med text och foto: Birgitta Collin och Bodil Svensson.
Mer text och bilder finns på spfjarlabanke.se.

Eldslandet, Patagonien och Chile…
Torsdag 30 januari var vi 17 jarlabankare som
såg Anders Hansers film/bildspel, ”Jorden runt
på 100 minuter” på Bio Grand.
Anders berättar, att denna film började med en
resa i 100 dagar till åtta spännande platser på
jorden som han länge önskat besöka. Inspire-
rad av en intervju han gjort med Thor Heyer-
dahl 1972, flög han till Påskön. Vidare till Elds-
landet, Patagonien och Chile. Fortsatte till Ga-
lapagos, Borneo, Papua Nya Guinea och Japan
samt i Afrika Botswana och Marocko.
Det blev en spännande film delvis i fregatten
Vanadis kölvatten som seglade jorden runt
1883-85. Huvudperson ombord då var prins
Oscar. Vår huvudperson är Hjalmar Stolpe, som
var med för att samla in föremål från olika kul-

Ärtsoppa och kladdkaka…

turer till det bli-
vande Etnogra-
fiska museet i
Sverige. Med sig
hade han en ung
fotograf som
tog bilder under
resan och vi har
nu fått låna en del
av dem från etno-
grafiska museet.
En av besätt-
ningsmännen ombord älskade att dikta sånger
och en av dem är Vanadis-visan som har 100
verser. I filmen spelar och sjunger Bengan
Jansson några av verserna.

Ärtsoppan torsdagen
den 12 mars blev den
sista aktiviteten innan
coronaviruset stängde
alla möten och sam-
mankomster för seni-
orerna i Jarlabanke.
Viktoriadagen bjöd
på ett fruktansvärt vä-
der med snöslask och
blåst, men 10, sugna
personer, nio kvinnor
och en man, samlades
för att äta ärtsoppa tillsammans i kanslilokalen.
(Fick alla andra män nog i lumpen?)
Det blev mycket trevligt och Birgitta Danielsson bjöd på varm punch därtill, vilket uppskattades.
Efter soppan serverades kaffe, kladdkaka och vispgrädde.
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Eftermiddagsdans
Vårens eftermiddagsdans är avslutad. Infor-
mation om höstens program kommer i
nästa Medlemsblad 3/2020. Dansen är ett
samarbete med SPF Seniorerna Tibble.
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
070-350 9320.

Jarlabanke golfare
Dags att putsa klubborna inför den kom-

mande säsongen. Infor-
mation om som-

marens golfakti-
viteter kommer
att finnas på Jar-
labankes egen

hemsida: spfjarlabanke.se.
Frågor ställs till: Per Jödahl,
08-756 2325 eller per.jodahl@telia.com

Squaredansarna
Vi hänvisar till info på Näsbypark square-
dansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Långa vandringar (8-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna
Tibble finns tillfälle till långa vand-
ringar 8 – 12 km på måndagar.

Samling vid Ensta krog kl.
9.30.

Boulesommar även i år

Foto: Margareta Torstensson
Text: Per Nisses

Kontaktpersoner: Kerstin
Ferenius, 070-681 2392

eller Anne-Marie Hugo, 073-946 2144.
Tag med matsäck, sittunderlag och buss-
biljett. För mer info: tibbleseniorerna.se/
st-aktiviteter.html

Korta vandringar
Inställda.

Nära, närmare, närmast…
”Vi har alla vårt ansvar” hör till kategorin
oklara uttryck som hörs. Som alltid. Men
jag kan berätta en sak som kan kännas
hoppfull. Några boulespelare undrade om
det blir någon säsong i år. Banan vid Näs-
byparks kyrka borde väl i alla fall skötas
om. Ett mail till Täby kommuns ordfö-
rande för Kultur och Fritid Birgitta
Kaasik gav svaret att ”Jo, den hör till kom-
munens ansvar. Vad önskas? ” ... ”Vi vill att
planen jämnas och att maskrosorna tas bort
och sargen runtom lagas. Vi försöker också
få bort fimparna.”  Igår fikade Birgitta och
Erik Andersson, Täby kommunstyrelses
ordförande, på Park Kafé och vi var glada
över att PEAB har fått till uppgift att titta till
boulebanan vid kyrkan. Trots Coronavirus
fungerar ännu även de små projekten och
vi kommer säkert att roa oss sedan också.
Hoppfullt!

Friskvård
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Äldreomsorg
Rapport från Kommunala pensionärsrådet 3/3 2020
På dagordningen stod seniorbostäder, Silviacertifiering, ny teknik inom äldre-
omsorgen samt ersättningsboende för brukarna på Allégårdens och Ångarens
särskilda boenden.

Första ärendet rörde kommunens senior-
lägenheter, hur fördelningen av dem sker
och hur kösystemet fungerar. Ärendet var
uppe på ett KPR-möte i höstas och pen-
sionärsföreningarna bad då om en mera
detaljerad information. Nu deltog enhets-
chef Titti Lisjö Dalen från samhällsut-
vecklingskontoret. Hon är en av de an-
svariga för verksamheten och hon berät-
tade följande: Det finns 311 lägenheter att
förmedla genom kommunens fastighets-
förmedling men det är Akelius Fastighe-
ter AB som är hyresvärd. Lägenheterna
finns i Täby kyrkby, Täby centrum och
Näsby park. För att få en lägenhet ska man
vara skriven i Täby och stå i kommunens
seniorkö. Man kan ställa sig i den kön det
år man fyller 65 år, till en kostnad av 210
kr per år, men lägenheterna förmedlas till
personer som är 75 år och äldre. Om fle-
ra är intresserade av samma lägenhet gäl-
ler turordningen 1. Sökande som är 80 år
eller äldre, 2. Sökande som bor i bostad
utan hiss, 3. Övriga efter kötid. Kommu-
nen skickar ut inbjudan om visning sex
gånger om året till dem som står i kön
och visningstiderna finns också på kom-
munens hemsida. 40-60 lägenheter för-
medlas per år.

Kommunen Silviacertifierar sina äldrebo-
enden. Ångarens 70 medarbetare har nu
genomgått utbildning och blivit certifie-
rade. Attundagårdens personal utbildades
förra året och nästa år står personalen på
Allégården på tur. Några av kommunens
biståndshandläggare har också gått utbild-
ningen. Silviacertifiering görs av stiftelsen
Silviahemmet och innebär att medarbeta-
re utbildas i demenssjukdomar och i hur
man bemöter personer med demens för
att ge dem bästa möjliga livskvalitet.

Kommunen satsar åter igen på teknikut-
veckling inom äldreomsorgen. Nu ska
duschrobot och smarta toaletter prövas
på Attundagården och Tibblehemmet.
Duschroboten hoppas man ska underlät-
ta duschningen för både brukare och per-
sonal. Den smarta toaletten både tvättar och
torkar och kan ge personer som vill, en möj-
lighet att sköta sina toalettbehov själva.

Kommunen letar efter ett lämpligt ersätt-
ningsboende för dem som bor på Ånga-
ren och Allégården. Allégården ska reno-
veras när nuvarande hyresavtal löper ut och
fastigheten med Ångaren uppfyller inte de
tekniska krav som ställs numera. Ersättnings-
lokalen ska omfatta 80-90 lägenheter och
kommer att drivas i kommunal regi.

För mer information se KPR:s protokoll
på Täby kommuns hemsida taby.se

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.

Text: Gunvor Vretblad
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Boken kommer - känner du till
servicen från biblioteket?
Boken kommer är en kostnadsfri service som
huvudbiblioteket i Täby centrum erbju-
der låntagare som har svårt att komma till
biblioteket av hälsoskäl.

Du kan låna både skönlitteratur och fack-
litteratur, böcker med bilder, med stor stil
eller lätt svenska men också ljudböcker och
talböcker

Ring huvudbiblioteket och berätta vilka
böcker du vill låna så plockar bibliotekets
personal ihop en bokpåse till dig. Bokpå-
sen kommer till din dörr med hjälp av
bibliotekets bokombud.

Biblioteket har fått
två nya bokom-
bud, Margareta
Torstensson och
Gunvor Vret-
blad. Båda är
medlemmar i Jarlabankes styrelse, du kan
se dem på bild på sidan 35. Båda är in-
tresserade av litteratur och böcker i alla
former och vill gärna hjälpa dig som läng-
tar efter att läsa eller höra böcker.

Beställ din bokpåse på bibliotekets telefon
08-55 55 9713 eller via e-post hbibl@taby.se
så kommer de som ett skott.
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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
   samt ansvarig utgivare Medlemsbladet/Hemsidan

Gunvor Vretblad – Vice ordförande 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se
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
Bo Arvidsson 070-537 65 12
Ragnvald Pettersson 08-758 40 44

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Ordinarie Gunvor Vretblad 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se

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

Ledamot Vakant

REDAKTION
Redaktör Gunvor Vretblad 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se
Layout Gunilla Kinnman 070-444 6740 gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Webbredaktör Bodil Svensson 070-620 7135 bodil_c_svensson@telia.com

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

PlusGirokonto: 84 85 34-4
Swish: 1235992508

Hemsida: spfjarlabanke.se
Organisationsnummer: 816000-2807

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser Birgitta Blacker 070-548 3811 blacker.bandi@gmail.com
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

Öppet alla dagar. Mån–fre 8–18 lör-sön 9–15

Täby Däckservice AB 08-732 60 44
076-949 70 30Eskadervägen 2, Näsbypark (i garaget)
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