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Ordförande har ordet

Rolf Skagerborg

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.

När man har tid att fundera …
Det blev inte en vanlig vår och sommar. Men det blev sol
och regn, varmt och svalt, solen gick upp och ned, häck-
ar och gräs har klippts.

Det blev socialdistansering och brist på skyddsutrustning!
Det globala försörjningsnätverket fick oss till eftertanke
(t.ex. skyddsutrustning). Hur sårbara är våra samhällen?

från världens alla hörn, flyga över hela klo-
tet, köra bil, åka tåg etc. Vi tar upp olja,
kol, malm ... Alltså på den sista centime-
tern har hänt otroligt mycket utveckling
eller ...

Sen, kan en icke för ögat synlig, covid få
hela samhällen/länder att stänga ner. Är vi
på rätt väg …

Äldreäldre gruppen har nu hamnat i fo-
kus och speciellt vårdorganisationen. Var
den bättre förr? Knappast med fattighus
och generationsboende. Sedan kom ålder-
domshem fram till 50-, 60-, 70-talen. Då
bodde min mormor på ålderdomshem
och stortrivdes vilket jag kan förstå, jag
skulle kunna se mig själv i den miljön. Men
se det blev åldringsvård i hemmet tills man
blev så sjuk att det inte var lönsamt längre
(förlåt kommunen). Då kom äldreboen-
det med mat och husrum i kommunens
regi och med medicinsk vård från regio-
nen. Vill vi gå bakåt på repet? Nä eller en
liten bit! Vart vill vi?

Funderingar från en som testats positivt
på antikroppar.

Vad har hänt? funderar jag. De senaste 50
åren har (flyg/bil/tåg) resandet explode-
rat jämfört med för 200 år sedan. Om vi
inte rest så mycket hade kanske epidemin
inte fått så snabb spridning. Om vi hade
haft mer närproduktion kunde vi snab-
bare ha anpassat oss till situationen.

Funderingen går vidare till att vi har gått
här på jorden i 2.000.000 år (cirka). Vi lå-
ter dessa år representera ett 10 meter långt
rep. Hur stor del av repet representerar
de senaste 200 åren. Jo 0,001 meter alltså
1 cm. Under denna centimeter har indu-
strialismen fått oss att äta processad mat
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Att bli med valp
Text och foto: Bodil Svensson

henne diskuterade Rolf och Magdalena
också hur klokt det var att vid deras ålder
(båda är kring 80) skaffa sig hund, med
tanke på att en hund i alla fall kan bli 14 år.
De blev lugnade av uppfödaren som kon-
staterade att ”en liten tax är det många
som vill ha”.

När de besökte kenneln fanns där en valp-
kull av långhårig tax och Rolf gav vika.
Dessutom fick de rådet av uppfödaren
att välja en långhårig tax, de är mer säll-
skapliga än de strävhåriga. Valparna var
redan tingade, men på kenneln fanns ock-

så en dräktig
tik vars valpar
kunde bli aktu-
ella för Rolf
och Magda-
lena. Tiken
nedkom med
tre hanar och
tre tikar. Efter
8 veckor kun-
de Rolf och
M a g d a l e n a

Det är många som under coronati-
dens sociala distansering har skaf-
fat sig ett husdjur, en fyrbent päls-
kamrat att prata med och bry sig
om. Men Jacky, som den här berät-
telsen handlar om, var en planerad
valp, diskuterad och utvald innan
pandemin kom innanför Sveriges
gränser. Men oavsett av vilken an-
ledning man skaffar husdjur så finns
det gemensamma saker att tänka på
innan man slår till.

Jarlabankes ordförande Rolf Skagerborg
med hustru Magdalena Blidberg hade va-
rit ägare till Bessy, en Welsh springer spa-
niel, i 14 år och två år efter det levt i sak-
nad, men även i tankar på en ny familje-
medlem. Men det fanns många frågor
som diskuterades innan de slog till.

Vad skulle det vara för hund? Rolf  före-
språkade en stor hund medan Magdalena
ville ha en som var hanterbar, t.ex. en tax
som hon hade erfaren-
het av sedan tidigare.
Ett samtal i en gym-
bastu avgjorde. Rolf
kom i samspråk med
en veterinär och fick
tipset att vända sig till
Elisabeth Rhodin,
Örnbergets kennel, för
råd. Hon har levererat
över 1.000 valpar och
är en internationellt er-
känd uppfödare. Med
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hämta en av tikarna och de gav henne nam-
net Jacky. Hämtningen skedde i maj må-
nad och uppfödaren kunde berätta att hon
aldrig under sina år som uppfödare sedan
60-talet hade varit med om ett sådant sug
efter valpar.

När jag besöker Rolf och Magdalena i slu-
tet av juli är Jacky 15 veckor och en livlig
(och ljuvlig) krabat som givetvis vill kom-
ma och hälsa. Hon hyser ingen rädsla för
den nya människan, tuggar gärna på fing-
rarna (aj), och drar glatt i skosnörena. Hon
har också upptäckt att bär är gott – äter
de smultron hon hittar på tomten, tar sig
ett och annat körsbär, gillar blåbär och
smaskar i sig de av grannens hallon som
hon kommer åt genom staketet.

Vad fordras då av människor som skaf-
far valp? När Jacky kom var hon inte helt
rumsren, så det var bara att rulla undan
alla mattor och eftersom hon är förtjust i
att bita i saker och ting gällde det att se till
att alla sladdar var utom bithåll, gick inte
det gned Rolf  in sladdarna med Tabasco
= inte gott! Får man inte gnaga på slad-
dar, så kan man ju ta möbler… Så, är du
rädd om ett eller annat arvegods är det
bäst att tillfälligt ställa undan det.

Till detta kommer sådant som kloklipp-
ning, pälsvård, öronvård, kolla efter fäs-
tingar och tandvård. Att borsta hundens
tänder varje dag kan bespara dig stora ut-
gifter i tandvård.

– Man gör tandborstningen till rutin morgon och
kväll, säger Magdalena, och så får Jacky en
liten ostbit och en liten skinkbit efteråt som
belöning.

- Att ha hund betyder 3 – 4 timmars jobb per
dag. Hunden ska stimuleras, bl.a. med promena-
der, den ska känna att den hör till flocken, me-
nar Rolf, som också anser att man inte ska
banna en hund när den gör fel, men däre-
mot berömma den när den gör rätt. Och
den ska få sova i sängen vid fötterna.

- Man måste ha mycket tid med hunden under
det första året, fortsätter Rolf. Den måste lära
känna andra hundar och människor och miljöer.

Ska man ha hunden med på resor, så finns
det också en del att tänka på – tar hotell
eller annat boende emot hundar? Hur är
det med restauranger? Rolf och Magda-
lena reste mycket i Europa med Bessy, sin
förra hund och de räknar med att göra
detsamma med Jacky. Att hon inte ska
orka hänga med på vandringar är de inte
oroliga för. – Det går inte att trötta ut en
tax!

Vad finns det mera för tips att ge till de
seniorer som går i hundtankar? Stor eller
liten hund? Hur aktiv hund vill du ha?

Forts. sid. 6
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Hur mycket pälsvård vill du ägna dig
åt? Det finns bra litteratur att köpa
eller låna. Läs om olika raser, vad de
har för egenskaper och anlag och tänk
efter vad som passar just dig. Rolf
tipsar om att välja en renrasig hund:
– De är avlade för vissa anlag. Magdal-
ena tipsar om en bok i sin ägo: Eva
Bodfäldts ”Kontaktkontraktet”, om
människans samspel med hunden från
valp till vuxen.

Var också beredd på att hundar kos-
tar – mat, vaccinering, veterinär, klo-
klippning och trimning blir en hel del
slantar.

Den 15 juni 2020 trädde nya regler i kraft för hund- och kattägare. De nya
reglerna beskriver vilka behov hundar och katter har och vilka funktioner och
mål som är viktiga för att djuren ska må bra. Djurhållarens ansvar blir tydligare
samt att det krävs kunskap för att hålla hund eller katt.  Mer om detta kan du läsa
på jordbruksverket.se. På startsidan väljer du djur, därefter olika slags djur
och sedan hundar och katter.

Reagera och agera!

Gunhild Lindström

Att vara uppmärksam på sådant i sin närmiljö som kan
förbättras eller utvecklas känns viktigt. Som pensionär kanske
man har lite mer tid, möjligheter och blick för vad som skulle
kunna/behöva göras. Kanske man rör sig mer i sin kommun
och närmiljö.  Det behöver inte vara så omfattande och
märkvärdigt, men tillräckligt för att kunna framföras till
ansvariga, gärna med konkreta förslag.

Så t.ex. har jag uppmärksammat Täby kommun på brister i
sikten där cykel-/och gångbana korsar bilväg och på föremål i hundrastgård
som kunde leda till olyckor. I båda dessa nämnda fall har kommunen reagerat
med konstruktiva åtgärder och därmed visat att vi har en kommun som lyssnar

på sina invånare.

Forts. från sid. 5 ”Att bli med valp”

- Man får vara beredd på uppoffringar, men man får
så mycket tillbaka! Det är den samstämmiga
sammanfattningen från Jackys tvåbenta flock-
medlemmar.
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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

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

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

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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Tioårsjubileum för jazzpuben
med Arne Forssén
Text: Gunvor Vretblad   Foto: Bodil Svensson

I Jarlabankes medlemsblad 3/2010 finns ett upprop efter jazzspisare. Arne
Forssén ska ”genomföra ett litet försök att lyssna till jazzmusik om intresse
finns.” Försöket skedde i anslutning till Stig Nohrlanders musikcafé, en tim-
mes önskeprogram med populärmusik från 1900-talets första hälft, som ägde
rum på Jarlabankes kansli. Dagen var den 5 oktober - och intresse fanns. Se-
dan dess har Arne återkommit en gång per termin med det som nu är Jarlaban-
kes jazzpub.

Arnes hjärta klappar för jazzmusik
och han har läst jazzens historia på
Folkuniversitet.

Han trakterar flera instrument och vi
är många som sett och hört honom
spela blockflöjt på räkfrossan och vid
Gåsabloten på Lindholmens gård.

Men tidigare var tenorssaxen huvudinstru-
mentet.  Arne var under främst 1990-talet
en av medlemmarna i amatörorkestern
OK (för OnsdagsKlubben) och spelade
huvudsakligen swing och evergreens på
bröllop, födelsedagsfester och andra till-
ställningar. Bilden t.h. omstående sida, med
Arne på tenorsax, är från en av Onsdags-

klubbens spelningar under mottot
”Så håll musiken igång, så länge den
pågår”...

Arne har flera strängar på sin lyra:
vin, frimärken, arkitektur och måle-
ri. Intresset för vin har han utvecklat

bland annat i Menton i Frankrike, där fa-
miljen vistats i perioder, och det intresset
har Arne velat dela med andra. När jazz-
puben gick igång var han redan organisa-
tör för en av cirklarna om vinkunskap.
Historien berättar att han startade Vink-
unskap II eftersom ettan var fulltecknad
och flera vinintresserade stod på
väntelista.
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nar bland annat mässor och utställningar
för att stimulera intresset för filateli. Arne
har bland annat deltagit med mässbord
och medverkat med rådgivning och med-
lemsvärvning. Senast det var dags blev till-
ställningen inställd på grund av Covid-19

men nu hoppas han att höstens mässa
lördagen den 14 november i Näsby-
parks centrum ska kunna äga rum.

Efter sin pensionering har Arne ut-
vecklat sitt intresse, att måla tavlor i
framför allt akryl. Det är den moder-
na nonfigurativa konsten som utgör
förebild där t.ex. de ryska konstrukti-
visternas verk både inspirerat och ib-
land kopierats i egen version. På bil-
den t.v. poserar han med tre av sina
många alster i hemmet. Tillsammans
med vänner från arbetslivet gläder han
sig åt att måla och diskutera konst och
annat.

Och nu, när hösten närmar sig, pågår
planeringen för höstens jazzpub, se
sidan 17.

Intresset för frimärken har en längre his-
toria. Redan som 10-åring började Arne
samla på frimärken och han har under
många år varit engagerad i Norrorts fri-
märksförening som brukar träffas två
gånger per månad i Täby. Föreningen ord-
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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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Om cykling
Text Gunvor Vretblad

sågs särskilt farligt för den kvinnliga krop-
pen. Och det fanns de som tyckte att det
var okvinnligt, ja rent av oanständigt när
kvinnor började cykla. Det var grenslan-
det av cykeln som förknip-
pades med något syndigt.
Det fanns till och med tan-
kar på en cykel med en
sadel som funge-
rade som en dam-
sadel till häst, med
två trampor på
ena sidan av cy-
keln. Lyckligtvis
började snart till-
verkningen av damcykeln, en velociped
som ”betinga en särskildt bekväm på- och
afstigning”, som det står i Nordisk Fa-
miljebok 1921. Cykeln kom att ge kvin-
nor en helt ny rörlighet och frihet och det
gällde även den kvinnliga klädedräkten
som behövde anpassas till den nya ”järn-
hästen”.

Vill du känna fartvind i håret och uppleva
en stunds frihet? Följ med på en kunskaps-
berikande cykeltur! Se sid 26.

Vi träffades några damer ut-
omhus för att dricka kaffe
tillsammans. Vädret var lo-
vande och vi var glada över
att kunna ses IRL, i verkliga
livet, som det heter numera.
Samtalsämnena böljade fram
och tillbaka och så småning-
om landade vi på ämnet cyk-
lar. Hur var det när vi lärde
oss cykla? De flesta av oss hade lärt sig
det på en vuxencykel. Någon hade fått
överta sin mammas när mamman fick en
ny, en annan hade lärt sig cykla på en herr-
cykel, med ena benet instucket under ra-
men, vilket gjort det lite svårare att hitta
balansen. Men vi hade alla positiva min-
nen av cykling.

Den cykel som vi känner, med två lika
stora hjul, blev standard på 1890-talet. Cy-
keltillverkare hade dessförinnan experi-
menterat med olika
storlekar på hjulen.
Mest känd är väl
”höghjulingen”
med ett myck-
et stort fram-
hjul och ett li-
tet där bak.
Höghjulingarna var svåra att manövrera
och bromsa, man hamnade lätt i diket.

För en kvinna var det närmast omöjligt
att ta sig upp med de långa kjolar som
var på modet då. Och den, som man tyck-
te, höga farten och draget som följde av
den kunde göra en förkyld. Cykling an-
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Jarlabankes träffar och ett flertal av före-
ningens kurser och cirklar sker i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan.

Månadsträffar
Träffar

På grund av fortsatta restriktioner för oss
äldre i coronatider, ställer vi in de träffar
vi planerat för månaderna augusti och sep-
tember, men vi hoppas kunna genomfö-
ra träffar i oktober och november.
Vi ses då måndagen den 19 oktober och
måndagen den 16 november kl. 14.00 i
Sällskapsrummet (plan 2) i Tibble kyr-

Måndag 19 oktober
Stockholms litterära miljöer

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.

ka (Tibble församlingsbyggnad, Att-
undavägen 3). Föredrag och aktuell in-
formation från föreningen. Kaffe med
dopp serveras.

OBS Vi kommer att begränsa antalet
åhörare för att kunna möblera på ett
säkert sätt och ber därför att du an-
mäler ditt deltagande till Leif
Sjöholm på 0703-50 12 03 eller
leifsjoholm50@icloud.com.

Foto: David Appelgren

Måndag 16 november
”Tankspriddhet
är en fin egenskap”

Johan Rapp star-
tade för 14 år se-
dan Tanksprid-
das riksförbund
och har skrivit fle-
ra böcker i äm-
net.

Undersökningar
visar att vi letar
runt tio timmar
per månad efter saker. Måste det vara så?
Blir det värre med åren? Johan Rapp har
svaret.

Förbundet har tagit emot över tusen tank-
spridda berättelser. Som mannen som gick
ut med hunden, men glömde hunden,
brandmannen som – flera gånger! – ring-
de sina grannar och bad dem stänga av
hans spis.
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Träffar
Lunchträffar i Näsbypark

Lunch- och caféträffar i Täby C
Kära vänner,
Vi känner alla att vi är trötta, ledsna och frustrerade
över att vårt liv har begränsats så mycket av denna
Coronapandemi. Det är verkligen något som tär på
oss alla på olika sätt. I synnerhet vi ”årsrika”, äldreäld-
re, har fått vårt liv förändrat och beskuret och det är
en svår prövning.

Nu får vi träffas igen utomhus och det är glädjande.
Därför tog jag initiativet och ringde några tidigare
deltagare. Jag ordnade en caféträff lördagen den 18
juli här i trädgården där jag bor i Lyktan i Täby C. Det

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare.
Väntjänsträffarna ligger nere tills vidare

eftersom det råder besöksförbud på ser-
vicehusen.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com

”Hoppet är det sista som lämnar människan!”Vi hoppas alltså att vi kan
träffas igen och äta lunch tillsammans på restaurang Eskader i Näs-
byparks Centrum under hösten. Vi planerar att ses  – utan att kra-
mas – kl. 13.30 den 3:e torsdagen i varje månad, nämligen 17/9,
15/10, 19/11 och 17/12. För säkerhets skull - anmälan till Marian-
ne/Jana Hammarén på tel. 08-732 74 76 eller janahe2@gmail.com,

blev mycket lyckat.

Det finns även ett stort intresse att starta lunchträffarna och jag hoppas vi kan ordna
det. Vi håller avstånd! Ovissheten är stor, om och när livet blir normalt igen. Vi måste
alla härda ut och göra vårt det bästa vi kan av detta.

Kontakta mig gärna,  Ingrid Dahlberg, 072-018 66 64, ingrid.dahlberg31@gmail.com

så att vi kan reservera bord med det avstånd som situationen kräver denna höst. Kom
sedan till restaurangen vid 13.30-tiden, beställ, betala och slå er ned hos övriga jarla-
bankare vid de dukade borden och umgås.                                            VÄLKOMNA
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Litteraturcirkel
Vi träffas på Kans-
liet en tisdagsefter-
middag i månaden
mellan kl. 14.00
och 16.00.
Om inte Covid-
19pandemin sätter
käppar i hjulet, star-
tar vi höstterminen 8/9 och diskuterar den
bok vi valde i våras som sommarläsning,
Anna-Karin Palms bok om Selma La-
gerlöf, ”Jag vill sätta världen i rörelse”.
Då stämmer vi också kommande datum
för cirkeln och bestämmer bok inför nästa
cirkelträff.
Anmäl dig till Ing-Britt Edlund,
08-768 83 10, o.edlund@gmail.com, om
du vill vara med den 8/9 så vi kan möb-
lera för att hålla avstånd eller sitta ute om
vädret tillåter.

Sällskapsbridge I
Kära bridgevänner,
Onsdagar mellan 9.30-12.30 brukar grup-
pen träffas och spela bridge, året runt i
Jarlabankes lokal. Men i år har Coronavi-
ruset tyvärr lett till att vi inte har kunnat
fortsätta våra träffar och det är svårt att
bedöma när verksamheten kan komma
igång igen. Under tiden får vi öva och läsa
på egen hand.
Kanske har Nya Bridgeskolan eller Brid-
geförbundet böcker som kan passa nå-
gon deltagare i gruppen.
Nya Bridgeskolan, (08-34 55 01,
info@nyabridgeskolan.se):

 Kurser och cirklar
Grundkurs B: 200 kr.
Bättre bud: 200 kr, finns också som CD
Bättre spel: 200 kr, finns också som CD.
Svenska bridgeförlaget, (020-52 13 13,
www.bridgeforlaget.se):
Spela bridge 2: 300 kr.
Spela Bridge 3: 300 kr.
Det finns också bridgespel på datorn. Så
fort det är möjligt att återgå till ”Sällskaps-
bridge I” igen kommer jag att kontakta
alla i vår grupp, men väntan kan bli lång.
Hälsningar Anna
08-756 3828 eller anna.thille@gmail.com.

Sällskapsbridge II
Torsdagar kl. 13.00
Lokal: Kansliet,
Eskadervägen 40.
Kontakt: Carola Plannthin
070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com
Höstens Sällskapsbridge II
ligger nere tillsvidare och
cirkelledaren kontaktar dig

om bridgespelet kan börja under hösten.

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83,
magnuswall@gmail.com
Höstens tävlingsbridge är inställd tillsvidare
och återupptas när smittorisken för Coro-
na inte längre föreligger.
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Vinkunskap I
Höstterminens vinkunskap med vinprov-
ning planeras att hållas tisdagarna 17/11
och 8/12 kl. 18.45. Gruppen är full men
vid frånvaro kontaktas intresserade från
väntelistan för deltagande.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II
Höstterminens vinkunskap med vinprov-
ning hålls torsdagarna 19/11 och 17/
12, start kl. 18.45.
Information meddelas dem som deltagit
tidigare.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

 Kurser och cirklar
Vinkunskaps -
grupp I och
grupp II hålls i
J a r l a b a n k e s
kansli på Eska-
dervägen 40.
Terminsavgiften
är 500:- och er-
läggs vid första
provningstillfället.

Boken kommer – en fin service från biblioteket
Boken kommer är en kostnadsfri service som huvudbiblioteket i Täby
centrum erbjuder låntagare som har svårt att komma dit av hälsoskäl.

Du kan låna både skönlitteratur och facklitteratur, böcker med bilder, 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 och bokpåsen kommer till

din dörr med hjälp av bibliotekets bokombud.

Biblioteket har fått två nya bokombud, Margareta Torstensson och Gunvor
Vretblad. Båda är medlemmar i Jarlabankes styrelse och båda är

intresserade av litteratur och vill gärna hjälpa dig som längtar efter att
läsa eller höra böcker.

Beställ dina böcker på bibliotekets telefon 08-55 55 9713 eller via e-post
hbibl@taby.se så kommer bokombuden med dem som ett skott.

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 yt-
terligare grupper.
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Teaterbiljetter
När det här skrivs finns det ingen infor-
mation om hur länge Kulturhuset Stads-
teaterns playsida kommer att finnas.
Osäkerhet råder också om när Stadstea-
tern öppnar för publik. Vi hänvisar där-
för till kulturhusetstadsteatern.se/Teater/

Jarlabanke har fått möjlighet att förmed-
la biljetter till de föreställningar som är pla-
nerade för hösten/vintern och på Kul-
turhusets hemsida kan du läsa om de
olika föreställningarna.

Har du frågor om biljetter kan du mejla
till Inga-Lill Wixström,
florence2436@gmail.com.
Biljetter finns nu reserverade till följande
föreställningar:

Nöjen

Charlies hörna
Vi är många som saknar Charlies hörna och Carl
Wahrens fantastiska pianospel och berättelser från mu-
sikvärlden. Vår förhoppning är att kunna samlas läng-
re fram på höstterminen i Jarlabankes lokal på Eska-
dervägen 40. Kerstin Bovin är kontaktperson för Char-
lies hörna och hon träffas på  kerstin.bovin@gmail.com
eller 076-246 0942. Kontakta Kerstin om du har någ-
ra frågor.

Räkfrossa vid Näsbyviken, Gåsamiddag på
Lindholmen och Välkomstmötet för våra nya
medlemmar måste tyvärr ställas in i höst.
MEN - När smittspridningen av Covid-
19 avtar och Folkhälsomyndigheten tar
bort restriktionerna för oss 70+, och det

hoppas vi ska kunna ske snart, kommer
vi att arrangera festligheterna i någon an-
nan form.

DRIVHUSET

Peter Andersson gör sin fjärde Pinterroll
på Kulturhuset. Lördag 21.11 kl. 19.30,
lördag 28.11 kl. 19.30 och söndag 13.12
kl. 17.00, Klarascenen, pris 295 kr.

Foto: Carl Thorborg
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Nöjen
STATUS QUO

En svart komedi om ett spegelvänt sam-
hälle där kvinnor sitter på makten.
Söndag 3.1.2021 kl. 17.00 och torsdag
7.1.2021 kl. 18.00, Klarascenen,
pris 295 kr.

Foto: Shutterstock

Foto: M
atilda Rahm

10 kr per biljett för administrativa
kostnader tillkommer.
Obs! Bokning av biljetter är bin-
dande.

SEROTONIN
En intensiv och tankeväckande upplevel-
se. En mycket bra föreställning, hälsar
Inga-Lill Wikström som sett premiären på
nätet. Sven Ahlström är lysande…
Biljetter finns till lördag 26.12 kl. 16.00 och
söndag 27.12 kl. 17.00, Lilla scenen, pris
225 kr.

Höstens jazzpub
Vi planerar för jazzpub tisdagen den 10 november
kl. 19.00 - 21.00.

Arne Forssén berättar och spelar jazzskivor av äldre
datum.

Anmälan till arne.forssen@plangruppen.se eller tel.
070-610 45 51 eller kom helt enkelt dit.
Lokal: Jarlabankes kansli, Eskaderv. 40.
Läs mer om Arne och jazzen på sid. 8-9.
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Släktforskning under pandemin
Text Leif  Sjöholm

En alternativ sysselsättning kan vara att
göra en inre resa. Jag har själv försökt att
börja systematisera den tid som flytt. Det
finns mycket gamla fotografier och hand-
lingar i våra hem och byrålådor. Fotogra-
fier blev relativt vanligt på 1920-talet. Ti-
digare togs porträtt i studio och som se-
dan skickades till släkt och bekanta. Dessa
porträtt kan ibland gå tillbaka till 1860-tal.
Problemet är ofta att veta vem som är på
porträttet. Mottagaren en gång för länge
sedan visste mycket väl vem det var, men
tyckte det var onödigt att skriva på baksi-
dan namnet på personen. Via internet går
det att söka på fotograf och kanske hitta
samma person, men där namnet finns åter-
givet. Gamla handlingar och brev ger ofta

ögonblicksbilder av en gången tid och
ökar förståelsen för en tid som var an-
norlunda men ändå relativt lika på många
sätt.

Jag har själv varit i kontakt med lokala
hembygdsföreningar som i sina arkiv ofta
har gedigna samlingar med fotografier och
berättelser från förfluten tid.

Stockholms stadsarkiv har en av världens
största samlingar av kommunala handling-
ar som exempelvis bygglov, betyg och
andra dokument. Du kan om din farfar
eller mormor gått i skola i Stockholm
förmodligen hitta deras betyg från alla
årskurser. Stadsarkivets forskarsalar är
öppna för allmänheten och har även till-
gänglig personal som i möjligaste mån
hjälper till i sökandet av dokument.

Jag försöker själv efter bästa förmåga att
sammanställa och skriva ihop en berättel-
se om mina far- och morföräldrar och
deras liv. Detta är spännande för att de
kom från helt olika landskap och miljöer.
På det sättet lär jag känna Skåne, Småland,
norra Västergötland samt bergslagsbygd
i Norra Västmanland. Resan går även via
min farfar till mer exotiska miljöer som
Kongo, Ost-Turkestan och Kaukasien.

Det här är min
farfars mormor
Kierstena
Olsdotter född på
Riddarmölla,
Skåne 1812.
När Kierstena
föddes var
Napoleons
arméer på väg
mot Ryssland och
Moskva och
Sverige hade precis förlorat sin östra rikshalva
Finland.

Pandemin och coronan gör att vi som är lite äldre får vistas mer i våra hem än
vi annars hade behövt göra. Vi får samtidigt möjlighet att uppleva närmiljö
och natur lite mera regelbundet och följa årstidernas växlingar.
Hemma har Sveriges Television fyllt sitt förråd med repriser på program från
olika epoker, vilket i sig är spännande.
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Om du är nyfiken på släktforskning, ta en titt på Svenska Släktforskar-
förbundets hemsida, www.rotter.se, där erbjuds hjälp för nybörjare. Eller se på
Riksarkivets hemsida riksarkivet.se, där finns en ingång till Digitala forskarsalen
med information för släktforskare.
Den bilburne kan åka till Riksarkivets filial i Arninge men ring först
010-476 70 00 eftersom öppettiderna är begränsade nu i coronatider.
Vill du hellre läsa en bok om släktforskning? Kontakta då biblioteket i Täby
centrum, som har böcker i ämnet till hemlån. Har du inte möjlighet att komma

till biblioteket själv så finns Jarlabankes bokombud till hands, se sidan 15.

Efter att ha bott på flera ställen i Sverige samt i Finland flyttar min
farfar Wilhelm Sjöholm i juni 1882 till Östersund för att arbeta hos
järnhandlare Erik Taflin hos vilken han också bor inneboende. Han
kommer snabbt in i arbetet, lär sig bokföring och redovisning. Privat
bjuds han med i brödraföreningens aktiviteter och lär sig spela gitarr
och flöjt. En ny väg har inletts till frälsning och livskall.
Foto: Adéle Kindlund, Östersund.

Jag kan, om du bestämmer dig för att börja resan till den tid
som flytt, önska dig lycka till och du kommer säkert att känna
historiens vingslag.
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Internetbruk bland äldre ökar markant -
ändå hotar digitalt utanförskap
Text: Bodil Svensson
Källa: Internetstyrelsen

Delar vi upp internetanvändarna i dagliga
användare (93 procent) och jämför dem
med sällan- och ickeanvändarna (6 procent)
blir skillnaderna i demografi och socio-
ekonomi påtagliga. Sällan-/ickeanvän-
darna är ofta pensionärer. Därtill lever säl-

lan-/ickeanvändarna mer ofta ensamma.
Sett till kön är skillnaderna små, även om
något fler kvinnor är sällan-/ickeanvän-
dare.

Denna lilla grupp är sammantaget de som
riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap,
de som behöver värnas extra mycket och
stöttas i vårt alltmer digitala samhälle.

Från 76 år och uppåt sker det stora tap-
pet i internetanvändandet: 73 procent an-
vänder visserligen internet, men av dessa
gör cirka 14 procent det mer sällan än
dagligen. Det betyder att de äldsta i be-
folkningen, de som har störst behov av
många samhällstjänster, inte kan ta del av
de digitala e-tjänsterna.

En undersökning som publicerades av Internetstiftelsen1) i början av juli i år
visar att internetanvändningen av den äldre delen av befolkningen i Sverige
ökat markant de senaste tio åren. Den äldsta befolkningen blir i allt högre
grad online. 2010 använde 61 procent av gruppen 66 – 75 år internet och 10 år
senare har den siffran ökat till 96 procent. Än mer påtaglig blir ökningen om
man tittar på gruppen 76+ där internetanvändningen gått från 23 procent till
73 procent sedan 2010.
Nära 3 av 4 svenskar i åldersgruppen 76 år och äldre är ute på nätet dagligen
att jämföra med 6 av 10 för tio år sedan.

1) Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.

Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och
administration av toppdomänen .nu. I Internetstiftelsens uppdrag ingår att förklara

och förtydliga hur internet påverkar våra dagliga liv.
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som användbart. 2 av 10 anger att de inte
vet hur de ska använda internet och att
tekniken är krånglig. Färre än 1 av 10 upp-
lever att de inte har tid, att de är för upp-
tagna för att använda internet. Kostnaden
är inget större hinder då endast 3 procent
uppger detta som skäl. Likaså är inte brist
på någon uppkopplad enhet en faktor då
bara 3 procent har det som anledning.

20 procent av ickeanvändarna av internet
anser att tekniken är för krånglig och un-
dersökningen visar att tekniken tenderar
att kännas som alltmer krånglig. Åren
2010-2014 låg krånglig teknik mellan 14-
17 procent och åren 2015-2020 på 19-24
procent.

På 25 år har Sverige gått från att ha 2 pro-
cent uppkopplade hushåll till att 98 pro-
cent av hushållen, har tillgång till internet.
Sedan 2013 har minst 9 av 10 hushåll varit
uppkopplade mot internet. De senaste tre
åren har tillgången till internet i hushållet
legat konstant på 98 procent.

Bland befolkningen i stort behöver 17 pro-
cent hjälp med att installera mobilt bank-
id, vilket är en förutsättning för att kunna
ta del av många av samhällets e-tjänster.
När det gäller att få digital hjälp så vänder
sig de flesta till anhöriga. Coronakrisen har
gjort att det blivit allt viktigare att få hjälp.
Förutom hjälp med mobilt bank-id öns-
kas stöd för att boka läkarbesök på inter-
net, prenumerera på en dagstidning onli-
ne, tanka över foton från mobil till dator
eller abonnera på ett konto för en ström-
ningstjänst (streamingtjänst) för musik, film
och tv.

Under den pågående pandemin har de
äldre blivit mer isolerade och i större be-
hov av samverkan med den digitala tek-
niken.  I en skrivelse i år från Sektionen
för arbetsterapi, Institutionen NVS, Ka-
rolinska Institutet hävdas:

”Det som tidigare har benämnts som ett digitalt
utanförskap kan i nuvarande situation bara be-
skrivas som ett utanförskap. Äldre personer, och
särskilt de med kognitiva nedsättningar, riske-
rar att helt isoleras från sociala sammanhang och
sin rätt till delaktighet med stora negativa konse-
kvenser som följd. Nu när vi uppmanas att um-
gås, delta i samhällsdebatten och ta del av kultur
via digitala plattformar blir det tydligt att de
som av olika skäl inte har möjlighet till det ställs
utanför och isoleras. Detta hade kunnat undvi-
kas om vi hade tagit det digitala utanförskapet
på allvar tidigare. (…)

Utanförskapet blir smärt-
samt tydligt och kännbart
just nu. Vi borde se det som
en väckarklocka för hur all-
varligt det är när vissa grup-
per i samhället ställs utanför
den teknik som ger oss möj-
ligheter att agera vårt medborgaskap och som vi
bygger så mycket av vår kommunikation kring.
Vi behöver lyssna på de äldre som efterfrågar
Wi-Fi på äldreboenden och vi behöver hitta möj-
ligheter för stöd till användning av den teknik
som äldre vill och behöver använda i sin vardag.
Detta kan inte vänta – det ser vi nu.”

3 procent har i år uppgett att de inte an-
vänder internet. Nära 5 av 10 av de som
inte brukar internet anger att de inte har
något intresse för nätet och inte ser det
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I sin undersökning har Internetstiftelsen
också ställt frågan om hur man helst vill
få brådskande samhällsinformation. Sms
är det populäraste valet, oavsett ålder, ut-
bildningsnivå eller hur ofta man använder
internet.

När det gäller allmän, men inte brådskan-
de, samhällsinformation föredrar de fles-
ta svenskar e-post, men inte alla. Ickean-
vändare av internet föredrar post i brev-
lådan. Att få samhällsinformation till en
digital brevlåda intresserar inte de äldre.

”Det innebär möjligheter, men också högre krav
på befolkningen att följa med i digitaliseringen av

viktiga samhällstjänster”, skriver Internetstif-
telsen sammanfattningsvis. ”Det ökar ock-
så risken för de som inte använder internet, eller
bara gör det sällan, att hamna utanför och inte
kunna ta del av utbud och service. Coronapande-
min har tydligt visat både vilken hjälp digitala
tjänster kan vara, men också hur de som av oli-
ka skäl står utanför digitaliseringen drabbas.

De äldsta i samhället använder i högre grad än
tidigare internet, och digitala enheter är i krisen
en stor hjälp för att hålla kontakt med släkt och
vänner. Men de som inte har den möjligheten blir
ensamma när besöken uteblir. Och den som inte
vill eller kan e-handla livsmedel från nätet har
inget annat val än att gå till butiken, med smit-
torisk som följd.”

Forts. från sid. 21 ”Internet bland äldre ...”
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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

Höstens resor och utflykter är inställda.
Planering för våren pågår. Har du  några
tips eller förslag, kontakte Margareta
Torstensso eller Birgitta Collin, se nedan.

Resor med nordost-
föreningar
Som vi tidigare berättat har SPF
föreningarna i nordost ett samarbete
för resor. Föreningarna som ingår är
Idun Danderyd, Lidingöskeppet,
Vallentuna, Vaxholm, Österåker,
Tibbleseniorerna och Jarlabanke.
Du kan läsa om några resor som har
gjorts i samarbete mellan föreningarna
på vår hemsida spfjarlabanke.se

DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

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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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

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

Hänt sen sist
En trevlig dagsutflykt!
Boulen vid Näsbyparks kyrka har va-
rit igång hela sommaren och fortsät-
ter så länge vädret tillåter, varje tors-
dag kl. 10. En skön torsdag i juli fick
vi som spelar en inbjudan till Lennart
Linses sommarställe, som ligger på
vägen ut mot Furusund, att spela bou-
le. Vi var fem damer som nappade
på inbjudan. Vi åkte alla i var sin bil
och möttes av Lennart och Berit som
dukat upp med kaffe och smörgåsar.
Sen blev det boule, med två tremannalag
och en domare. Efter två jämna omgångar
blev det oavgjort och det var dags för

medhavd matsäck i trädgården. Innan vi
begav oss hemåt blev vi bjudna på kaffe
med hembakad kaka och bullar.
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Äldreomsorg
Inställt KPR-möte, info om kommunens
coronaåtgärder och Seniordagen 1/10
Text: Gunvor Vretblad

Det blir ingen Täbytårta i år på Seniorda-
gen. Men arrangemanget äger, som tidi-
gare,  rum den 1/10 på internationella
Äldredagen. P.g.a. pandemin blir dagen
digital och utformas som ett TV-program
och sänds på taby.se/seniordag2020  från
den 1/10 kl. 10.

Susanne Rolf-
ner Suvanto,
som är expert
på äldre och
psykisk ohälsa,
leder Seniordag
2020 på temat
hur vi kan mot-
verka ofrivillig
ensamhet. Det blir föreläsningar och sam-
tal med bland andra skådespelaren Mari-
anne Mörck och representanter från Tä-
bys pensionärsorganisationer. Kommunen
arrangerar dagen i samverkan med SPF-
och PRO-föreningarna i Täby för invåna-
re över 65 år.

Årets första KPR-möte ägde rum 3/3 och
information från det mötet finns med i MB
nr 2/2020. Nästa möte skulle ske den
27/5 men blev inställt, som så mycket an-
nat den här våren. I början av april fick vi
ledamöter i KPR ett informationsblad från
Social Omsorg, den enhet inom den kom-
munala förvaltningen som ansvarar för
bland annat äldreomsorgen. Informationen
handlade om hur kommunen hanterade
corona-epidemin och berättade bland an-
nat om besöksstopp på kommunens äldre-
boenden, om kontakter med privata utför-
are inom äldreboende och hemtjänst för stöd
och samverkan och utrymme för vårdplat-
ser i kommunens lokaler för att kunna ta
emot äldre från sjukhusen. Kommunen tog
också ansvaret för att det skulle finnas
skyddsutrustning för verksamheterna efter
behov. Hur detta sedan fungerade fortsätt-
ningsvis under våren och sommaren har vi
ännu inte fått information om, men jag räk-
nar med att få en redogörelse på nästa
KPR-möte den 22/9, ett fysiskt möte med
avstånd.
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Eftermiddagsdans
Dansen är ett samarbete med SPF Seni-
orerna Tibble. Kontakta Margit Anner-
stedt 070-350 93 20 för information om
när dansen kan börja.

Jarlabanke golfare
Information om golfaktiviteterna kom-
mer att finnas på Jarlabankes hemsida:
spfjarlabanke.se. Golfsektionen samarbe-
tar med Tibbleseniorerna.
Frågor ställs till: Per Jödahl, 08-756 23 25
eller per.jodahl@telia.com.

Squaredansarna

Friskvård
Korta vandringar i
Näsbypark (4 km)

Vill du komma ut och få lite motion eller
vill du träffa nya vänner?

Under hösten startar vi korta vandringar i
närområdet i Näsbypark. Vi går ca 4 km.

Om du ansluter med bil finns 3 timmars
fri parkering vid centrum.

Vi träffas på perrongen vid Näsby-
parks centrum kl. 10 på fredagar, jämna
veckor, med start 4 september. Ta med
stavar om du fördrar att gå med det.
Information och anmälan till: Birgitta
Collin , 070-695 33 83 eller
birgittacollin2014@gmail.com. Du kan
också ringa Birgitta Danielsson
073-834 22 18, Gunvor Vretblad
073-733 02 20 eller Leif Sjöholm
070-350 12 03.

Nostalgisk cykeltur Svalnäs – Auravägen, Djursholm
Text: Margareta Torstensson
Vi gör en cykeltur i lagom takt med
många stopp och följer en del av den
gamla banvallen där Eddavägslinjen en
gång gick åren 1895-1976.
Danderyds kommun har satt upp skyltar

med namn och bilder vid alla de gamla
hållplatserna, 9 st, mellan Svalnäs och Au-
ravägen där man kan läsa historien om
järnvägen och dess tillkomst och lite an-

Vi hänvisar till info på Näs-
bypark squaredansklubbs
hemsida, nasbysquare.se.

Långa vandringar (8-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12
km på måndagar. Samling vid Ensta krog
kl. 9.30.
Kontaktpersoner:Kerstin Ferenius,
070-681 2392 eller Anne-Marie Hugo,
073-946 2144. Tag med matsäck, sittun-
derlag och bussbiljett. För mer info:
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html
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Friskvård

nan kuriosa. T.ex. Gösta Mittag-Leff-
ler, en av de drivande för att få igång
järnvägen ville absolut ha en egen håll-
plats på Auravägen så att han enkelt
kunde gå från sin villa ner till hållplat-
sen. Eller att konduktören som vid en
annan hållplats gick och knackade på
hemma hos direktören för att höra om
tåget skulle vänta på honom eller om han
inte skulle med denna morgon.

Om du vill ha sällskap att cykla längs

banan, kontakta: Birgitta Collin,
birgittacoll in2014@gmail.com,
070-695 33 83, Birgitta Danielsson,
birgitta.l.danielsson@telia.com,
073-834 22 18 eller MargaretaTor-
stensson, margareta.to@telia.com,
070-368 25 68.
Onsdag 9/9, tisdag 22/9, onsdag
7/10. Tid: 13.30.
Samling på Fiskarstigen vid Näsby-
vikens Båtklubb.
Välkomna!
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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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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 073-834 2218 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@icloud.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@outlook.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
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