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Värva en ny medlem!

Omslagsbild: Amaryllisen - en uppskattad
julblomma. Man botaniserar i blomsterhandeln
bland de många olika lökarna och väntar sedan otåligt på knopparnas växande och SÅ –
en vacker dag möts man av blommande amaryllis. Vilken lycka!
Foto: Bodil Svensson
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Om du värvar nya medlemmar till
Jarlabanke får du en trisslott/ny
medlem. Meddela Gunvor Vretblad,
073-733 0220,
gunvor.vretblad@castrum.se, namn
och adress, så får du trisslott/-er så
snart medlemsavgiften är betald.

Ordförande har ordet
Kära medlemmar!
Vad ska jag skriva om? Vädret, tvätta händerna, pandemin, LAS, USA-valet eller
yttrandefriheten (den i Frankrike). Nej, det
får bli ett annat ämne.
Jag började med att tömma en bokhylla
för att kunna måla om en vägg. Förutom
skönlitteratur och deckare fanns i bokhyllan böcker om diverse hobbyn/intressen.
Där fanns om släktforskning, som jag
tröttnade på efter att inte kommit vidare
med vad som hände min morfars far som
1905 åkte till USA och lämnade spår efter
sig på Ellis Island. Böcker om fågelskådning, vilket fortsatt är stimulerande. Och
om gamla bilar. Jag renoverade en Amilcar (kallad fattigmansbugatti) från 1923 på
80-talet och skruvade senare i en Triumph
TR-6:a. Böcker om flyg - gjorde militärtjänst i Flygvapnet. Mat och dryck fanns
det flera volymer om. Ur en bok föll ut
ett papper om snapsar. Intresserade mig
några år åt att krydda brännvin.

På lappen står.
Åbrodd (Artemisa abrotanum)
Håller huggorm borta. Bra mot inälvsmask, huvudvärk och surandan (=andedräkt).
Besk= malört (Artemisa absinthium)
Bra mot sjösjuka, reumatism och gulsot.
Håller loppor och mal borta, även häxor
och småtroll.
Pors (Myrica gale)
Är nordens äldsta brännvinskrydda (var
ölkrydda före humlet). Bra som laxermedel och mot ohyra i sänghalmen.

Publiceringspolicy

Fläder (Sambucus nigra)
Är svett- och urindrivande. Bra mot reumatism och tandvärk.

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.

En reflektion:
Detta är bara exempel på vad munkarna
kunde bota. Om munkarna fortfarande
hade varit lika aktiva som förr, hade vi då
på systemet kunnat köpa en flaska brännvin mot Corona?

Rolf Skagerborg
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Jarlabanke 45 år – Täbys första SPF-förening
Text: Kerstin Persson och Bodil Svensson Foto: Skärmdump av Jarlabankes hemsida
Inför Jarlabankes 40-årsjubileum 2015 skrev dåvarande ordförande Kerstin Persson och undertecknad för publicering i Medlemsbladet 3/2015 ett par texter
om föreningen. Eftersom det nu är inne med återanvändning, så tar jag tag i
den tråden och återger här, med de redigeringar som naturens och årens gång
påbjuder, föreningens historia på nytt. Detta som en information för nya medlemmar och en påminnelse för föreningens veteraner.

Utan funktionärer
– ingen förening

- Det var den 30 oktober 1975 som tre
nyblivna pensionärer träffades ”i ett hörn”
i Näsbypark och bestämde sig för att bilda
en pensionärsförening. De vände sig till
SFRF (Sveriges Folkpensionärers Riksförbund som SPF hette på den tiden) och den
4 november bildades Pensionärsföreningen
nr 223 av SFRF med en interimsstyrelse
på fem personer vars första uppgift var att
rekrytera medlemmar. Ett informationsmöte
senare i november till vilket det kom 65
personer resulterade i 34 medlemmar.

Vid årsskiftet 75/76 hade Jarlabanke 38
medlemmar, 80/81 var antalet uppe i 330
och 85/86 i 836 personer. Då blev det
aktuellt med en uppdelning av föreningen
eftersom arbetet med medlemsregistret
var alltför betungande. En arbetsgrupp
tillsattes för att titta på förutsättningarna
för att bilda flera föreningar och den 20
januari 1988 bildades SPF TibbleSeniorerna. Båda dessa föreningar verkar nu i Täby
kommun. Vid sitt jubileumstal när Jarlabanke firade 25 år i oktober 2000 konstaterade dåvarande ordförande Stig
Nyholm att SPF Jarlabanke är ganska väl
representerad i alla kommundelar samt att
man under 90-talet lyckats behålla antalet
medlemmar runt 950. Medlemsantalet i
Jarlabanke har dock fallit under senare år
och ligger i skrivande stund, oktober
månad, på 541 plus 69 vänmedlemmar.
Sjunkande medlemsantal är dessvärre något som drabbat många föreningar landet över de senaste åren.

Orden ovan är Mary Nordensvans, tidigare ordförande i Jarlabanke, när hon
vid föreningens 30-årsfirande talade till de
församlade medlemmarna. Föreningen
konstituerades 3 februari 1976 med Birger
Persson som ordförande. Namnet Jarlabanke registrerades i april 1978 när man vid ett
extra årsmöte antog styrelsens förslag att föreningen skulle heta Pensionärsföreningen
Jarlabanke av SFRF i Täby. När SFRF 1986
bytte namn till Sveriges Pensionärsförbund
(SPF) ändrades namnet till SPF Jarlabanke i Täby. Sedan 2014 heter föreningen
SPF Seniorerna Jarlabanke Täby, som
ett resultat av att SPF:s kongress beslutat
att namnet på förbundet framöver skulle
vara SPF Seniorerna.

Många är de som på olika områden under Jarlabankes 45 år gjort fleråriga viktiga insatser för föreningens och medlemmarnas bästa. En av dem är Bertil Wijk

>

4

2006 började medlemssekreterare Gunnar Wernerson att arbeta med Birger
Fröberg och efter några år kom Lars
Gustafsson in i bilden. Från och med januari 2016 införde förbundet ett nytt webbaserat system, MRM (MiRiaM).

som blev medlem 1992 och har varit med
i styrelsen under 15 år bl.a. som vice ordförande och ordförande och därtill redaktör för medlemsbladet. Under 10 år var
han även ansvarig för Jarlabankes resor.
Första åren efter 1975/76 träffades styrelsemedlemmarna hemma hos varandra.
Vid möten med medlemmar (ca 40 st.)
träffades man i olika skolors matsalar.

Medlemskontakt och information
När det var bara 40 medlemmar var det
lätt att informera via telefon eller brev.
Programblad till medlemmarna skickades
ut några gånger/år via post. Man anlitade
redan tidigt även ”brevduvor”, medlemmar som delade ut programblad till andra medlemmar inom olika bostadsområden. I början skrevs informationen på
blåstenciler och skrevs ut på kommunens
stencileringsapparat. Birger Fröberg berättade att det kunde vara upp till 20 sidor som
på detta sätt kopierades, en sida i taget, och
sedan buntades ihop till ett ex per medlem.
Forts. sid. 6

Datoriseringen av denna verksamhet startade hemma hos Birger Fröberg i hans
egen dator (medlemssekreterare 1989 2005). Medlemsförteckningen överfördes
senare till föreningens första egna dator
som inköptes till det nya kansliet på Eskadervägen 40, dit man flyttade den 26/10
1987 och där vi fortfarande (2020) håller
hus. Ett centralt medlemsregister infördes
av förbundet och under 2004-2005 arbetade Stig Nyholm och Birger Fröberg
med registerhanteringen.
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Forts. från sid. 5 ” Jarlabanke 45 år ...”

gående sida) och där kan man, förutom
att ta del av Jarlabankes hela kommande
programverksamhet, inklusive aktuellt
medlemsblad, genom arkivet även läsa
medlemsblad från 1999 och ”Hänt sen
sist” från 2011.

När Jarlabanke flyttade in på Eskadervägen 40 i oktober 1987 införskaffades kopieringsmaskin, skrivmaskin och sedermera även telefonsvarare. Och så småningom anlitades ett tryckeri för tryckning och
programbladen ersattes av medlemsblad
av den typ vi har idag. Det första numret
kom ut i december 1996 (20 sidor) med
Erik Jönsson som ansvarig.

Veteranen Stig Nohrlander gick med som
brevduva direkt som pensionär 1991 och
blev 1996 medlem i styrelsen där han bl.a.
varit engagerad som klubbmästare. Men det
Stig blev mest känd för är nog de olika
projekt han startat och drivit – bl.a. datagruppen Jabada och mobiltelefonkurser.
De senare hade sammantaget 50 deltagare
– mest damer – som lärde sig mobilhantering. Kurserna förde medlemmarna in i
den nya eran med mobiler och datorer.

I Medlemsblad nr 5/2000 kunde man läsa:

Födda
Det blev en liten sajt! Söndagen
den 22 oktober föddes Jarlabankes
hemsida.
Besök kan göras på adress
http://home.swipnet.se/
Jarlabanke

Allt fler medlemmar har nu skaffat sig egen
datautrustning och e-mail och numera kan
vi, förutom att lägga in nyheter och påminnelser på vår hemsida, även skicka
gruppmail till de medlemmar som angett
sin mailadress.
¡

Det var webmaster Per Nisses som stod
för den händelsen och i oktober i år fyllde alltså Jarlabankes hemsida 20 år! För
några år sedan tog Anders Nisses över
som webmaster och idag finns Jarlabankes hemsida på spfjarlabanke.se (se före-

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2021 äger rum måndagen den 22 februari kl. 14.00
i Sällskapsrummet, plan 2 i Tibble kyrka.
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning m.m.) kommer att finnas tillgängliga på kansliet
och på hemsidan från och med den 15 februari.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 januari.
Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning.

Välkommen!
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Vi går alla och bär på en massa anlag …
menar skulptören Carl-Gustaf Ekberg
Text: Gunvor Vretblad Foto: Bodil Svensson
Det var den 17 augusti på förmiddagen. Rolf Skagerborg och jag träffade CarlGustaf Ekberg i hans ateljé i stallet vid Näsby slott. Carl-Gustaf Ekberg, C-G,
är civilingenjören som sadlade om och blev skulptör. Han hade inte haft några
tankar på att bli konstnär – hade inte visat några anlag, enligt honom själv. ”Vi
går alla och bär på en massa anlag som vi inte känner till och som vi inte får en
chans att utveckla, mycket beror på tillfälligheter”, menar C-G, och hänvisar
till Bellmanssällskapet Par Bricoles motto ”Av en tillfällighet”.
Kanske började C-G:s väg till konsten via
en hagtornssticka och en svullen fot. Han
blev tvungen att hålla sig i stillhet och för
att ha någonting att lägga händerna på,
började han måla porträtt av sina fyra döttrar och sin hustru. Så fick han smak för
att uttrycka sig konstnärligt. C-G:s hustru
Kerstin, som är silversmed och konstkunnig, visste att det bodde en känd skulptör
nära deras hem. En dag hälsade de på och
då blev C-G nyfiken. Han fick fem år senare besöka Axel Wallenberg, som varit
elev till Carl Milles och chef för Millesgården, först enbart på lördagar och sista
två åren på heltid.

stadier i plastelin, en lera som inte torkar,
och sedan i gips innan de gjuts i brons på
ett konstgjuteri. Skulpturerna finns i olika
storlekar, miniatyr, liten, stor och monumental. Ju större skulptur, ju grövre struktur vill C-G ha på ytorna. Och i form och
utförande finns hela tiden tanken på naturen och geometrin i bakhuvudet.

C-G började med att teckna av skulpturer hos ”Wallis”, som Axel Wallenberg
kallades. Han lärde sig sedan att slipa på
flisor av gips och sedan skapa egna gipsfigurer. Wallis blev hans läromästare och
mentor, och sju år senare 1995, debuterade C-G med tjugu skulpturer i brons på
ett galleri i Gamla stan i Stockholm. Wallis, som hunnit bli 97 år, kom på besök
och ”lyckönskade till en fin utställning.”

År 2006 avtäcktes den första monumentalskulpturen ”Livskraft”. Den är 2,8 m
hög och placerad i rondellen vid Mörby
Centrum i Danderyd. Tre år senare invigdes skulpturen ”Medvind”, som är 2,5 m
hög, utanför Grand hotell i Saltsjöbaden
och 2014 fick Danderyd sin andra monu-

C-G berättar att skulpturerna föds som
en formidé i tanken och genomgår flera

>
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mentalskulptur ”Energi” vid Vendevägen.
Det finns också två permanenta utställningar av Carl-Gustaf Ekbergs skulpturer, en i
Spa-hotellet Vann i Bohuslän, 10 mil norr
om Göteborg, och en i Näsby slott i Täby.

Lyssna också på C-G:s tankar bakom
skulpturerna på Täby kommuns hemsida, taby.se, Centralparken. Besök även
hans hemsida med både bilder och text,
cgekberg.com.

Vi kan beundra C-G:s skulpturer i Centralparken i Näsbypark, där nio av hans
verk är utställda längs ett skulpturstråk. Läs
mer under rubriken Hänt sen sist sid 23,.

Trots 90 år fyllda arbetar Carl-Gustaf
Ekberg för fullt i sin ateljé. ”Tiden är dyrbar”, säger han, ”det är fortfarande många
enkla former som inte är uppfunna”. ¡

Veteranidrott i Coronatider
Min man Östen Edlund tränade flitigt vintern 2020
med sikte på att slå världsrekord i olika kastgrenar
vid Världsmästerskapen i friidrott för veteraner i Portugal i mars. Det skulle bli hans första tävling i 85årsklassen och han hade stora förhoppningar om att
vinna och sätta rekord. Av kända skäl blev ju tävlingarna inställda. Ingen trodde väl då att pandemin skulle
bli så långvarig, men Nordiska mästerskapen i Finland och alla svenska tävlingar inställdes.
Så kom en vändpunkt i juli och man fick börja tävla
igen med vissa restriktioner – men detta gällde inte
70 plussare i friidrott! Folkhälsomyndigheten hade
just tillåtit tävlingar för samtliga åldersgrupper, men
Svenska Friidrottsförbundet begränsade i alla fall tillståndet till 69 år. Många i åldersgruppen reagerade
starkt och menade att förbundet inte hade någon
rätt att agera förmyndare och ansåg att speciellt äldre har minst lika bra omdöme att respektera Folkhälsomyndighetens förhållningsregler. Inget annat land
hade heller motsvarande tävlingsförbud för äldre.
Efter många protester och skrivelser till ansvariga
inom Friidrottsförbundet kom i slutet av augusti tillåtelse för alla att tävla, men med egna redskap och
stränga säkerhetsföreskrifter och inte längre än 2 timmars resa hemifrån.

Östen Edlund – världsrekordhållare!
tävla, dels i Märsta och dels i
Sollentuna. Trots få tävlingstillfällen lyckades han slå världsrekordet i kastfemkamp (slägga,
kula, diskus, spjut och viktkastning) med 5.460 poäng, 218 p
över gamla rekordet, som innehades av italienaren Rado – en
konkurrent ända från 1950-talet.

Vid tävlingarna i Sollentuna deltog en 97-åring, Gunnar Kulleskog, i kastfemkampen och satte förstås rekord i sin åldersklass.
Det är aldrig för sent!
I elfte timmen i september fick Östen två tillfällen att
Ing-Britt Edlund
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Interflora Täby Centrum
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
Tel: 08-510 110 70
Esplanaden 16, 183 39 Täby
interflora@tabyblommor.se

www.tabyblommor.se
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APOTEK

Apoteksgruppen, Apoteket Skeppet

<apoteksgruppen.se> 0771-760 760

BANK

Handelsbanken

BIBLIOTEK

Näsbyparks bibliotek

BILSERVICE

Manar Bilservice/Mekonomen, Eskaderv. 2 i garaget

BLOMMOR

Näsby Parks Blomsterhandel

BOKHANDEL

Näsby Parks Bokhandel

BRÖD, KONDITORI

Park Kafé

DATA

DataOne

FASTIGHETSMÄKLARE

Fastighetsbyrån BM Koch

<handelsbanken.se/nasby_park> 08-633 28 70
<bibliotek.taby.se> 08-555 587 34
08-630 01 03

<nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21
<nasbypark.com> 08-756 36 30
<parkkafe.se> 08-121 471 12
<dataone.se 08-756 07 00
<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

KYRKA

Näsbyparks Kyrka

LIVSMEDEL

Hemköp Matextra

LÄKARE

Näsby Parks Husläkarmottagning

RESTAURANG

Restaurang Eskader

08-756 32 62
<tabyforsamling.se> 08-580 035 28
<hemkop.se> 08-544 43 170
08-544 40 920
<restaurangeskader.se> 08-630 09 86

Park Kafé

<parkkafe.se> 08-121 47 112

RÖDA KORSET

Kupan Röda Korset

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

<redcross.se/taby> 08-756 20 60

Johansen Radio TV Antenner

<johansenradiotv.se> 08-756 64 90

3 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.
Nära till bussar och Roslagsbanan.
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Inga fysiska möten – 10-åriga
SeniorNet Täby hjälper seniorer digitalt
Text och foto: Bodil Svensson
DÅ: Hösten 2010 slog
SeniorNet Täby upp
portarna för de första
datahungrande seniorerna i Täby. Där erbjöds
till medlemmar i SeniorNet träning på datorer,
kurser, föreläsningar
samt råd och fix av allehanda slag avseende datorer, lap top, mobiler.
(Se bild t.h.) Då höll man
till i lokaler vid Biblioteksgången, inhysta hos
Seniorcenter. För tre år sedan flyttade verksamheten till Lyktgränd och gick från att ha
varit enkom för medlemmar i SeniorNet Täby till att genom ett samarbetsavtal med
kommunen bli kostnadsfritt tillgängligt för alla Täbys
seniorer.
Och seniorerna har hittat dit. Under 2019 kunde man
räkna in 3.300 besök i lokalerna fördelade på olika
verksamheter, berättar Lars Lindstammer (t.v.) som
varit ordförande i föreningen under alla tio åren. Lindstammer suckar, som så många andra, över coronapandemin som förhindrat genomförandet av idéer
inom verksamheten och fysiska möten under veckodagarna.
efterforskning”, skriver SeniorNet Täby på
sin hemsida. ”På övriga tider kan du lämna
ett meddelande i telefonsvararen via vår jourtelefon eller per mejl. Vi bevakar detta under veckan och återkommer till dig så snart vi kan.”

NU: Men, man försöker göra det bästa
möjliga av situationen. Måndagar (10-12)
och torsdagar (13-15) kan seniorer via servicetelefon 08-770 0774 ringa och få prata med en handledare om sina olika problem.
”Enklare frågor kan du få svar på direkt. För
en mer avancerad hjälp kan vi behöva lite tid för

Förutom den direkta, personliga servicen

>
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via telefon så sker också varje vecka två
videomöten via Zoom. På måndagar
13.30 – 15.00 ägnas tiden åt intressanta
och praktiska funktioner/appar för PC
och Smartphone och på fredagar 10.00 –
12.00 ägnas tiden åt Apple iPhone/iPad.
Här träffas man digitalt och handledarna
försöker svara på deltagarnas frågor, man
tipsar varandra och behandlar nyheter
mm.
- Våra videomöten har blivit populära, säger Lars Lindstammer.

Via Zoom arrangeras även en gång i månaden föreläsningar där ca 100 personer
kan deltaga samtidigt och under hösten
provar SeniorNet att för en mindre grupp
använda Zoom i en videokonferens för
distansundervisning. Faller det väl ut kan
det bli efterföljare.
För vidare information om verksamheten – ta en tur till SeniorNets hemsida
taby.seniornet.se/
¡

En asiatisk restaurang som bjuder på
matupplevelser utöver det vanliga från
hela Asien. Från buffén kan du avnjuta
¡
våra smakrika maträtter.
DROP IN OCH

Lunch: Måndag - Torsdag: 10:00 - 15:00
TIDSBESTÄLLNING
Brunch: Lördag - Söndag: 12:00 - 16:00
TEL: 758 54 20
Middag: Måndag - Torsdag:
17:00 - 21:00
Fredag - Lördag: 17:00 - 22:00
de
Söndag: 17:00 - 21:00
uppvisan
id
v
tt
a
b
la
a
r
e
h
r
%
fö
0
1
mat
Välkommen!
s (Gäller
av annon
k.)
c
ry
d
j
E
t.
(Vi är en kontantfri restaurang.)
sällskape
Göran Elgfeldts G. 23
Täby Centrum
Tel: 08-660 8090
asianbbqbistro.se

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:
nasbypark@mekonomenbilverkstad.se www.mekonomen.se
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Träffar
formation från föreningen. Kaffe med
dopp serveras. Kostnad 80:-/person.

Månadsträffar
Om Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna på det nya året, planerar vi att
genomföra månadsträffarna med rekommenderat avstånd.
Träffarna kommer att äga rum kl. 14.00 i
Sällskapsrummet (plan 2) i Tibble kyrka (Tibble församlingsbyggnad, Attundavägen 3). Föredrag och aktuell in-

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

Måndag 25 januari
”Tankspriddhet är
en fin egenskap”

Måndag 22 februari

Johan Rapp
startade för
15 år sedan
Tankspriddas riksförbund och har
skrivit flera
böcker i ämnet.

Måndag 22 mars

Årsmöte med underhållning.
Se kallelse sid. 6.
”Loggbok från Aniara”
Carl Wahren talar
om sitt spännande
yrkesliv utifrån sin
bok ”Log gbok
från Aniara”, en
bok från vår turbulenta värld. Och
om den underbara musikens förtrollande
ochbrobyggandekrafter. Fokus i loggboken ligger på ryggsäcken varje människa
bär med sig i form av familjehistoria och
kulturella värderingar och på våra försök
att
byg ga
en
egen
hållbar
identitet.Recensioner från Bokus hemsida:
”Han skriver med värme, tacksamhet och
kärlek om det han upplevt.” ”Författaren
har varit med om så mycket att man
ibland baxnar.”

Undersökningar visar att
vi letar runt tio
Foto: David Appelgren
timmar per
månad efter saker. Måste det vara så?
Blir det värre med åren? Johan Rapp har
svaret.
Förbundet har tagit emot över tusen tankspridda berättelser. Som mannen som gick
ut med hunden, men glömde hunden,
brandmannen som – flera gånger! – ringde sina grannar och bad dem stänga av
hans spis.

>

Jarlabankes träffar och ett flertal av föreningens kurser och cirklar sker i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan.

I väntan på föredraget, besök gärna förbundets hemsida tankspridd.se.
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Träffar
Lunchträffar i Näsbypark
Sedan augusti i år har vi återigen haft trevliga lunchträffar på
Restaurang Eskader i Näsbyparks centrum den tredje torsdagen i varje månad. Men med de nya restriktionerna är det
osäkert när nästa lunchträff kan äga rum. För frågor om lunchträffarna kontakta Marianne/Jana Hammarén på tel. 08-732
74 76 eller janahe2@gmail.com.

Lunch- och caféträffar i Täby C
Våra träffar är mycket omtyckta och efterlängtade. Vi hade hoppats att vi skulle kunna fortsätta att ses men nu måste vi göra
uppehåll igen. Om nya restriktioner inte lägger hinder i vägen,
tar vi upp träffarna på det nya året. Som förut, den första onsdagen i varje månad, lunch kl. 13 på restaurang Asian Bistro
vid torget och två veckor senare, caféträff kl. 15.00 hos Waynes i Täby C.
Kontakta mig gärna, Ingrid Dahlberg, 072-018 66 64, ingrid.dahlberg31@gmail.com

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna för boende på servicehusen ligger nere tills vidare på grund
av coronapandemin.

Ansvarig:
Irene
Lehnberg,
073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com
¡

Nyttiga notiser
Intresserad av Täby-historia? Ett tips är
att bege sig till svtplay.se och att sedan i
sökrutan skriva in Grindtorp. Då får du
fram ett avsnitt av ”Arkitekturens pärlor”
från 2014 där tv-producenten Christoffer Barnekow tittar närmare på några av
Sveriges mest intressanta byggnader tillsammans med arkitekturhistoriker Martin Rörby. Den här gången gör de ett nedslag i Täby, närmare bestämt i Grindtorp.
Filmen kan ses tom 24/4 2021.
Mer om Täby på svt.play finns i programmet ”Arkitekter berättar”, avsnitt 3 från

1976. Ett halvtimmes program av Suzanne Branner, Staffan Lindqvist och Lars
Säfström om planeringen av Vällingby,
Farsta, Täby och Angered utanför Göteborg. Medverkande: Leif Reinius, arkitekt.
¡
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel

Sällskapsbridge I

Vi träffas på Kansliet
en tisdagseftermiddag i månaden mellan kl. 14.00 och
16.00 om inte Covid19 hindrar oss.
Höstterminen avslutas den 8 /12 med att
vi diskuterar ”Familjen” av Johanna
Bäckström. Vi börjar igen den
12/1 och vad vi ska läsa då bestämmer vi
på cirkeln i december.
Anmäl dig till Ing-Britt Edlund, 08768 83 10, o.edlund@gmail.com, om du
vill vara med i litteraturcirkeln så vi kan
möblera för att hålla avstånd.

Onsdagar året om mellan kl. 9.30-12.30 Anmälan varje gång till Anna
Thille som vid behov fördelar platserna:
08-756 3828 eller
anna.thille@gmail.com.
De som är intresserade av en plats i reservlistan kan anmäla sig till Anna.

Sällskapsbridge II
Torsdagar kl. 13.00
Kontakt: Carola Plannthin 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com
Anmäl dig till Carola om
du är intresserad av att
spela på torsdagar.

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83,
magnuswall@gmail.com
Höstens tävlingsbridge är inställd tillsvidare
och återupptas när smittorisken för Corona inte längre föreligger.

Bridge
Jarlabanke bridge har vidtagit åtgärder
som rekommenderats av Svenska Bridgeförbundet för att förhindra Coronasmitta, bl.a. köpt bordskryss i plast. Vi
öppnar bridgen med två bord vid varje
speltillfälle för att kunna hålla avstånd, när
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten medger. Kontakta din spelledare för att få veta förutsättningarna för din
grupp.
Lokal: Eskadervägen 40

Vinkunskap I
Vårterminens vinkunskap med vinprovning planeras att hållas tisdagarna 26/1
och 23/2.
Lars-Ove återkommer med bekräftelse i
början av nästa år inför januarimötet.

>
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Kurser och cirklar
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

Te r minsavgiften är 500:och erläg gs
vid första
provningstillfället.

Vinkunskap II

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 ytterligare grupper.
¡

Vårterminens vinkunskap med vinprovning hålls torsdagarna 21/1 och 18/2.
Information meddelas dem som deltagit
tidigare.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se
Vinkunskapsgrupp I och grupp II hålls i
Jarlabankes kansli på Eskaderv. 40.
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Julen närmar sig…

gick folk man ur huse för att se på dekorationerna. Där var glittret runt fönstren
och paket inslagna i julpapper. Tomtar och
lucior trängdes bland strumpor och toppluvor. På Stora torget tändes julgranen av
kommunalnämndens ordförande och
Lions bjöd på kaffe i små pappersmuggar. Ortens konditori sålde marsipantomtar och pepparkakor dekorerade med ett
ljus i kristyr. Och några enstaka tomtar
blandade sig med vanligt folk. Det snöade också, åtminstone minns jag det så.

Text: Gunvor Vretblad
Nu är det bara några dagar kvar till 1:a
advent och det är dags att ta fram adventsstjärnor och adventsljusstakar. Varje
år lockas jag av alla nytillkomna modeller
av stjärnor och stakar som finns i affärerna. Men det slutar ändå med att jag tar
fram de ”gamla”, de som har legat i förrådet och väntat.
Seden att tända en stjärna i advent kommer från Tyskland och det religiösa brödraskapet herrnhutarna. Seden spreds via
religiösa kontakter till Sverige. Men det
dröjde till 1944 innan adventsstjärnorna
slog igenom på allvar och de första
åren såldes hundratusentals adventsstjärnor.

Om adventsstjärnan är en tradition med
tyskt ursprung så är den elektriska ljusstaken desto svenskare. Den uppfanns omkring 1930 av göteborgaren Oskar Andersson. Han arbetade på Svenska AB
Philips och tog hand
om de julgransbelysningar som skickades tillbaka för att de
var felaktiga. I stället för att kassera
dem, återanvände
han dem till de första elektriska ljusstakarna i världen. Genom Philips försäljningschef Werner
Simonson började
en tillverkning i större skala. 1939 lanserades elljusstaken första gången i Philips försäljningskatalog och
den blev omedelbart en succé.

I den ort där jag
växte upp på 1950talet förekom det
också adventsstjärnor. Det fanns även
stjärnor av halm
som hembygdsföreningen saluförde.
1:a advent var den
stora Julskyltningssöndagen. När affärerna stängde på lördagseftermiddagen satte personalen upp
stora gråpapper för skyltfönstren. Därbakom jobbade de till sent in på lördagskvällen med att skylta om. På söndagsförmiddagen togs gråpapperet bort och
när skymningen föll på eftermiddagen

En God Jul och Ett Gott Nytt År
önskar Jarlabankes styrelse och
Medlemsbladets redaktion
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Nöjen
Teaterbiljetter
Inga-Lill Wixström informerar oss om
att det inte går att reservera teaterbiljetter
på Kulturhuset Stadsteatern för närvarande. Vi hänvisar därför till

kulturhusetstadsteatern.se/Teater/.
För frågor om biljetter framöver når du
Inga-Lill på florence2436@gmail.com.

Fester och musikarrangemang
I skrivande stund har smittspridningen av
Covid19 ökat igen i Stockholmsområdet.
Det innebär att våra möten och festarran-

gemang, liksom Charlies hörna och Arnes jazzpub måste skjutas på framtiden än
en gång.
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”Våra brevduvor utför ett fantastiskt
arbete och flyger nästan alltid rätt”
Text: Gunvor Vretblad Foto: Bodil Svensson
Redan 1997 skrevs det i Medlemsbladet
om brevduvornas stora insatser. Rubriken
ovan är hämtad från MB Nr 2/1997.
Problemet för brevduvorna då var att det
ibland saknades nummer på brevlådorna
i villaområdena. I dag är problemet tvärtom, för många nummer. I flerfamiljshus
installeras portkoder av säkerhetsskäl och
det gör att en aldrig så flygkunnig duva
kan få problem att leverera. Ändå fungerar systemet fantastiskt. Av de 600 blad
som kommer medlemmar, bibliotek och
annonsörer till del, är det bara 80 som går
med post. 520 delas ut av våra brevduvor.

När Medlemsbladet
levereras
från trycket
till kansliet
på Eskad e r vä g en
väntar duvh ö k e n
L a s s e
Gustafsson med listor över alla utdelningsområdena. Medlemsbladen plockas
ihop av trogna volontärer. Maria Assarsson, bitr. medlemssekreterare, ser till att
80 medlemsblad får adressetiketter. Efter
några timmars arbete levereras medlems-

Maggan! Var sjutton stod det om det
där fina erbjudandet nånstans ...
vad det nu var förnånting?

Titta i Medlemsbladet
käre Gustaf!
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bladen med etiketter till posten och de övriga ligger i prydliga adressförsedda högar och väntar på sina brevduvor.

en” av Medlemsbladet. Det var lite mera
plock då, bladet stoppades i kuvert och
ibland skulle både reklam och inbetalningskort med. Efter en tid gick Moana med i
Jarlabanke och blev brevduva själv snart
därefter.

Jarlabankes medlemsblad fyller 25 år i år.
Det första medlemsblad som kom ut i
det format vi har idag är daterat dec 1996jan 1997. Tidigare kom föreningens information på lösa blad. Nr 1/1997 hade en
teckning av konstnären Per Olof Björkdal på omslaget, se bild föregående sida.
Lite annorlunda än dagens medlemsblad.

Arnes historia är lite
annorlunda.
Han blev
medlem i
Jarlabanke
som nybliven pensionär i början
på 1990-talet. Han var den förste pensionären i sitt
bostadsområde och grannarna skojade
med honom och sa att han ”förstörde
ryktet” för hela området. Han flyttade till
Viggbygärdet och en dag ställde han upp
som vikarierande brevduva för en granne.
Och på den vägen blev det, fram till nu.

För några
veckor sedan avtackades
de
mångåriga
brevduvorna Moana
Söderlund
och Ar ne
Borg vid
en lunch.
Coronan gjorde att det blev i en mindre
krets men lite historik är ändå på plats.

Duvhöken Lasse Gustafsson framförde
föreningens tack till Moana och Arne och
delade ut små duvor som symbol för deras insatser.
¡

Moana berättade vid lunchen att hennes
första kontakt med Jarlabanke var när hon
blev värvad av en bekant till ”plockning-
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Hänt sen sist
Höstvandringar
i Näsbypark
Under hösten, när det i pandemins spår varit tunnsått med inomhusträffar, har Jarlabanke dragit igång
”korta vandringar” i Näsbyparks omgivningar.
Vandringar fredagar varje jämn vecka. Samling klockan 10 på Näsbyparks perrong.

Fredagen den 18 september var vi nio damer och en förtjusande fyrbent Lady som
med Birgitta Collin (längts t.h. ovan) i
spetsen vandrade Centralvägen ner mot Värtan, norrut mot Kråkudden, förbi Viggbyholms gård, upp mot ICA Stop och de sorgliga resterna av Näsbyparks tennisklubbs
nedbrunna lokaler, passerade förskolan Lärkan på Lärkvägen och anlände till sist Näsbyparks skola och Näsbyparks C efter ca 5
km vandring. Skog, vatten, djur och natur
kunde vi sätta på upplevelselistan… Och en
trevlig vandringssamvaro, förstås!

>
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Hänt sen sist
Skulpturvandring i Centralparken
Den ”korta vandringen” fredagen den 2 oktober fick ett annorlunda
upplägg. Vi var en grupp på ca 25 skulptur-/vandringsintresserade
som i det fantastiska höstvädret under ca en timmes tid vandrade i
Centralparken lyssnandes på skulptören Carl-Gustaf Ekberg och
hans berättelser om sina nio skulpturer. Men det var inte bara prat.
Inledningsvis förunnades vi också en munspelslåt i moll.
Skulpturerna ligger efter en kilometerlång parkväg – Meditationsanläggningen – där man kan vandra från skulptur till skulptur, slå sig
ned på den soffa som finns vid varje konstverk och kanske ägna sig åt lite kontemplation. Är man
utrustad med mobil och har laddat ner en s.k. QR-app så kan man också vid statyn ”Ensam”, som
är startpunkt på vandringen, scanna in en QR-kod som ger besökaren tillgång till intalade ljudfiler
som är individuellt utformade för varje skulptur och är en hjälp för att komma i meditationsstämning. Meditationerna har skapats av författaren Anna Bornstein. Skulpturerna är i brons, ca 75 cm
höga och placerade på socklar av polerad diabas. Läs mer om C-G Ekberg på sid. 8.

Ett av de första verken är skulpturen ”Insikt” och mot slutet av vandringen kunde vi studera Carl-Gustaf
Ekbergs ”Utsikt”.

Både skulptuerena ”Glädje” och ”Samspel” ser ut att skapa funderingar hos betraktarna.
23

Forts. sid. 24

Hänt sen sist
Vandringen växer
Dags igen för jämn vecka
och en ny promenadtur i
Näsbyparks omgivningar.
Det är fredagen den 16 oktober och skaran vandrande damer – var är herrarna?
– har den här dagen vuxit
till 14 deltagare. Solen sken,
vinden var knappt märkbar
och samtalet flöt lätt.
Inte förrän efter en timmes vandring – knappa 4 km – och vi återkommit till perrongen i
Näsbypark blev vädergudarna bistra och sände både moln och regn.
Men se det är en annan
historia…

Litterära skyltar i Stockholm
SPF Jarlabanke hade vårt första månadsmöte under hösten den 19/10. Vi
tillämpade de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderat.
Exempelvis hade alla fått anmäla sig via
mail eller telefon innan mötet för att se
till att inte deltagarantalet blev för stort.
Föreläsare var Eva-Karin Gyllenberg
som arbetar som journalist på Dagens
Nyheter. Hennes specialområde är
Stockholm och både försvunna och nya De 23 deltagarna satt väl utspridda i lokalen för att
miljöer. Eva-Karin Gyllenberg gör både svara upp mot rekommendationen om ordentligt
quiz och frågetävlingar som är mycket avstånd.
uppskattade av tidningens läsare.

>
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Hänt sen sist
Dagens föredrag handlade om litterära
skyltar i Stockholm. Dessa började sättas
upp 1992 i samband med 80-års minnet
av August Strindbergs död 1912. I dag
finns 72 skyltar uppsatta i staden. De flesta av dessa i innerstaden, men några finns
även i förorter. En del av de litterära skyltarna kan vara svåra att se på grund av att
tiden har farit hårt fram med dessa samt
även att alla placeringar inte alltid är optimala.

skriva Gösta Berlings saga. ”På detta sätt
gick det till, att hon för första gången fick syn på
sagan. Och i samma ögonblick hon såg den, började marken gunga under henne. Hela långa
Malmskillnadsgatan från Hamngatsbacken ända
upp till brandstationen hävde sig mot himlen och
sjönk ner igen. I denna stund beslöt den unga
flickan, att hon skulle skriva sagan om värmlandskavaljererna”.
Kristina Lugn har sin skylt på Hamngatan
i centrala Stockholm och citatet är hämtat
från diktsamlingen Bekantskap önskas
med äldre bildad herre. ”Det finns en expedit på Nordiska Kompaniets möbelavdelning som
jag är alldeles tokig i. Trots att jag vet att han
aldrig gjort en fluga förnär”. Kristina Lugns
skylt borde egentligen varit placerad på
fasaden till Nordiska Kompaniet men
detta tillät inte fastighetsägare eller regler
runt skydd av kulturfastigheter.

Två författare har fått två skyltar och dessa
är August Strindberg och Stieg Trenter. August Strindbergs skyltar är placerade på Mosebacke på Södermalm och på
Observatorielunden i Vasastan.
Eva-Karin Gyllenberg berörde särskilt
kvinnliga författare som Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf och Kristina
Lugn. Astrid Lindgren har sin skylt i Tegnérlunden och texten är hämtad från sagan om Mio min Mio: ”Då började jag närapå gråta. Inte riktigt men närapå. Jag kände
mig så ensam. Jag gick och satte mig på en bänk
i Tegnérlunden. Där fanns inte en människa. Alla
hade gått hem för att äta middag. Det var skumt
i parken och det regnade lite”.

Vi var 23 personer som lyssnade på EvaKarin Gyllenberg och applåderade varmt
både föreläsning och föredragshållare.
Ordförande Rolf Skagerborg hälsade
både välkommen och tackade föredragshållaren. Han informerade även om att
vår förening successivt kommer att återgå
till olika aktiviteter i den takt och tid som
Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Selma Lagerlöf har sin litterära skylt på
Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm.
Texten är hämtad ur En saga om en saga
och andra sagor och beskriver det ögonblick Selma Lagerlöf fick inspiration att

Mötet uppmärksammades även i lokala
Täby Allehanda och reportaget finns att
läsa på tabyallehanda.se under rubriken
Evenemang.
¡

Följande har bidragit med text och foto: Leif Sjöholm och Bodil Svensson..
Mer text och bilder finns på spfjarlabanke.se.
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Boken kommer – Passa på att låna böcker till jul
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.
Jarlabanke har två bokombud, Margareta Torstensson och
Gunvor Vretblad som gärna hjälper dig att låna 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.
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Filmer på Internet:

Roslagsbanan och andra spår
Text och foto: Bodil Svensson
Ibland när man är ute
på surfingturer på internet kan man hitta
intressant och spännande information
som rör närområdet.
Den här gången hamnade jag på youtube
där jag hittade en ca
30 minuter lång dokumentärfilm om
Roslagsbanan: Historien om Roslagsbanan - En
gammal järnväg. Filmen
är tillkommen 1971, klippt och producerad av Leif Furhammar, för foto svarar
Torbjörn Lindqvist och för ljud Erik
Lindqvist.

tågtrafiken mellan Uppsala och Länna.
Hundra år senare, 1977, var all trafik nedlagd. Men sedan 1974 har Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar kört
veterantåg under sommarmånaderna
längs den idag för allmän trafik nedlagda
smalspårsjärnvägen (33 km järnväg) mellan Uppsala och Faringe - den så kallade
Lennakatten. Läs mer om detta på
lennakatten.se/sv/.

För att hitta till filmen gå till youtube.se
och skriv sedan i sökrutan: En gammal
järnväg. Därefter är det bara att låta nostalgin flöda.
Medan man ändå befinner sig på järnvägen, så kan man i youtubes sökruta skriva
in: Lokalbanorna i Stockholm. Kanalen
stockholmshjärta.se har producerat elva
kvartslånga filmer om de olika lokalbanorna: Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan,
Nockebybanan, Lidingöbanan och den för
många säkert ganska okända Munktorpsbanan i Österåker samt Lennakatten, den
första delen av Roslagsbanan som gick
mellan Uppsala och Länna. 1876 startade

För de 11 dokumentärfilmerna svarar
Marcus Ahlin, som har youtube-kanalen
Stockholmshjärta om Stockholms spårtrafik och som genom filmerna inte bara vill
berätta om spårtrafiken utan även gör kopplingen till infrastruktur och samhällsbygge.

¡
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Hänt sen sist

In memoriam
Alve Borg
Alve Borg - en av Jarlabankes engagerade veteraner - har avlidit i en ålder av 96 år.
Alve Borg kom med i Jarlabanke 1989 och började som brevduva – d.v.s. att dela ut medlemsbladet i andra medlemmars brevlådor – och arbetade sedan aktivt med medlemsrekrytering. 2007
började han skriva i medlemsbladet och det kom
att bli ett 50-tal artiklar och 19 kåserier innan han
lämnade den verksamheten 2009.
För fem år sedan, när Jarlabanke fyllde 40 år och
ett antal av föreningens veteraner intervjuades om
sitt medlemskap i Jarlabanke, sa Alve: - Det blev
ett stort tomrum när man slutade jobba. Engage-
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manget inom föreningen ersatte
det tidigare arbetet. Det var en
bra sammanhållning i styrelsen och
det var bra att få jobba med olika saker, att få nya perspektiv. ¡

In memoriam
Lisen Tådne 1922 – 2020
Den 12 oktober somnade Lisen in på äldreboendet Höstfibblan i Roslags Näsby,
där hon bott de senaste åren. Knappt fyra
veckor dessförinnan träffade jag henne i
trädgården utanför boendet. På grund av
coronaviruset var vi åtskilda med plexiglas, vilket gjorde det väldigt svårt för henne att höra vad jag sade. Hon hade svårt
med både syn och hörsel. Hon kom dock
ut med utsträckta armar och ett stort leende på läpparna. Hon var SÅ glad att se
mig och jag var naturligtvis lika glad att se
henne!
Lisen kom till Näsby Park för ca 7 år sedan, då hon flyttade in på Kuttervägen,
som ligger nära Jarlabankes kansli på Eskadervägen. Hon sökte snart kontakt med
Jarlabanke och var framför allt intresserad av att få spela bridge. Hon var en
stor bridgeälskare och hade spelat i hela
sitt liv. Eftersom det inte fanns någon ledig plats inom tävlingsbridgen och hon
hade svårt med seendet, kom Lena Sandström på idén att hösten 2013 starta en ny
sällskapsbridgegrupp inom Jarlabanke
som använde spelkort med större siffror
för att underlätta för alla med nedsatt syn!
Varje gång jag besökte Lisen på Höstfibblan, var hennes stående kommentar, att hon
saknade bridgen SÅ mycket.
Utöver sitt bridgeintresse var Lisen road
av att laga mat och duka vackert – hon
var en fantastisk värdinna! I augusti 2013
var vi några jarlabankare som tillsammans
med Lisen var på en konsert. Efter detta

Foto: Anita Holmberg
evenemang ville Lisen bjuda på en drink.
Själv tålde hon inte vin, så det blev en god
drink med väldigt mycket gott tilltugg –
smårätter som liknade en hel middag!
Detta återkom vid flera tillfällen. Hon var
verkligen van vid att representera och berättade själv, att hennes man i Onsala
ibland kom hem med goda vänner och
ville bjuda på middag, vilket hon självklart
ställde upp på! Citatet från Hjalmar Gullberg, ”Ett stycke vardag gjorde hon till
fest”, kunde inte passa bättre! Jag är så
glad att vi fick ses igen i september.
Tack, kära Lisen, för så många glada och
trevliga stunder tillsammans! Vilken livsglädje Du utstrålade! Vila i Frid!
Jana Hammarén ¡
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Friskvård
Eftermiddagsdans
Dansen är ett samarbete med
SPF Seniorerna Tibble.
Kontakta Margit Annerstedt 070-350 93 20 för information om när dansen
kan börja.

Korta vandringar i
Näsbypark (4 km)

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

Squaredansarna
Vi hänvisar till info på Näsbypark squaredansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Långa vandringar (8-10 km)

Vill du komma ut
och få lite motion
eller vill du träffa nya vänner?
Vi fortsätter med vandringar i närområdet i Näsbypark och går ca 4 km.
Om du ansluter med bil finns 3 timmars
fri parkering vid centrum.
Vi träffas på perrongen vid Näsbyparks centrum kl. 10 på fredagar, jämna
veckor. Sista vandringen före jul blir den
11/12 och vi startar igen vecka 2, 15/1,
kl. 10 om vädret och underlaget tillåter.

I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 8 – 10
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, sittunderlag och bussbiljett. För mer info:
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html

Ta med stavar om du fördrar att gå med
det och broddar kan behövas.
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.
30

Resor och utflykter
Stadsvandringar med
Christopher O’Regan

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.

5, 6, 12 och 13/12.
Läs mer på oregan.se

Stadsmuseet
Riddarholmen runt 12 och 29/12.

Betalning till Jarlabankes pg: 84 85 34-4 i
samband med anmälan.

Stockholms arkitektur
i ett nötskal

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.

27/12. Boka stadsmuseet@stockholm.se

14 december kl. 13.00
Lite hjärngympa, promenad
och glögg!

Vad händer med
Resor och utflykter?
Eftersom pandemin har gjort att många
av våra program 2020 blev inställda ser vi
fram emot ett 2021 där vi kan återuppta
våra tidigare planerade aktiviteter såsom
dagsresor i Sverige, museibesök och annat trevligt. Så snart det går återupptar vi
resor utomlands.
Nu när restriktionerna för oss 70+ har
ändrats kan vi ge några tips om Coronaanpassade aktiviteter, men vi får inte glömma att fortfarande hålla avstånd, undvika
trängsel och tvätta händerna!

Om vädret tillåter ses vi vid Norskogsbadet och går en tipsrunda i Centralparken.
Tag med penna!
Vid målet bjuder vi på glögg och pepparkakor. Prisutdelning!

”Opera på bio”/Tibble teater

Anmälan senast 7 december till Birgitta eller Margareta. Se gröna rutan.

12/12 Figaros bröllop
19/12 Romeo och Juliakören
27/12 Nötknäpparen.
27/2 2021 Den flygande holländaren.
Biljetter bokas på taby.se/evenemang

Parkering finns vid Norskogsbadet för
bilburna.
Välkomna!
¡
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Äldreomsorg
KPR-möte med coronasäkert avstånd
Text: Gunvor Vretblad

Den 22/9 ägde höstens första KPR rum i
Seniorcenters lokaler på Lyktgränd. Utvecklingsledare Marie Björkman informerade om kommunens åtgärder under
våren i samband med Covid19: Kommunens krisledningsorganisation sammanträdde varje vecka, kontakt hölls med utförare av vård och omsorg, löpande information lades ut på kommunens hemsida och dagverksamheter och kulturevenemang stängdes. Kommunen försökte
säkra tillgång till skyddsmateriel. Handskar
från olika företag köptes in, tjänstemän i
kommunen tillverkade visir av over-headblad och Åva gymnasium samt privata företag framställde handsprit.

Covid19: T.ex. vilken skyddsutrustning
finns i hemtjänsten, hur stor andel är timanställda i hemtjänstföretagen, finns det en
gräns för hur många olika hemtjänstanställda en äldre person får hjälp av under
en vecka, finns syrgas och dropp på särskilda boenden i Täby? Läs svaren i det
fylliga protokollet, KPR 2020-09-22. Hittas lättast på nätet på pensionärsrådet Täby.
Utdrag ur protokollet kommer i nästa
Medlemsblad.

Övrig information:
Ett nytt särskilt boende för äldre ska
byggas i Täby kyrkby i kommunal regi.
Det ska ersätta boendena Ångaren och
Allégården och vara färdigt september 2022.

Representanterna för de fyra pensionärsorganisationerna PRO Täby CentrumNäsby, PRO Täby kyrkby, SPF Tibbleseniorerna och SPF Jarlabanke hade enats
om ett antal frågor med anledning av

Kommunens

kontaktcenter har firat
3-årsjubileum. Kontaktcenter hanterar
100.000 ärenden per år.

>
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Äldreomsorg
 För

Seniorcenters fysiska mötesplats har

äldre finns ett direktnummer
till avdelningen social omsorg,
08-555 59 45, man slipper alla knappval.

varit stängd under pandemin men
verksamheten har utvecklats digitalt.
På Seniorcenters webbsida finns videos med olika rörelser som främjar
den fysiska hälsan och ”torsdagstimmar” med föreläsningar på olika teman som kost eller musik.

Äldre invånare har efterfrågat en tryckt
kommunkarta. Nu kan man hämta en
sådan i kommunhusets reception och
på biblioteket.

Kommunen har beslutat att anställa två

Nästa möte i Kommunala pensionärsrå¡
det blir den 10 december 2020.

kommunvakter under en försöksperiod på två år. De ska tillhöra kommunens trygghets- och säkerhetsenhet.
Kommunen vill ta en mer aktiv brottsförebyggande roll, framför mot bostadsinbrott och brottslighet på allmänna platser. Försöksperioden startar vid årsskiftet.

KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 35) är en kanal till och från socialnämnden som ska samla in de äldres
synpunkter och erfarenheter samt
sprida information. SPF Jarlabanke har
två ordinarie ledamöter.
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Jarlabankekalendern
Datum

Lokal

Aktivitet

Fredag
Perrongen,
27/11 kl . 10.00 Näs bypark C

Kort a vandri ngar i Näs bypark
(s e s i d. 30 )

Fredag
Perrongen,
11/12 kl . 10.00 Näs bypark C

Kort a vandri ngar i Näs bypark
(s e s i d. 30)

Måndag
Nors kogs badet
14/12 kl . 13.00

Li t e hj ärngympa, promenad och gl ögg
(s e s i d. 31)

Fredag
15/1 kl . 10.00

Perrongen,
Näs bypark C

Kort a vandri ngar i Näs bypark
(s e s i d. 30)

Måndag
25/1 kl . 14.00

Säl l s kaps rummet
Ti bbl e kyrka

Månads t räff: Tanks pri ddhet är en fi n
egens kap (s e s i d. 14)

Fredag
29/1 kl . 10.00

Perrongen,
Näs bypark C

Kort a vandri ngar i Näs bypark
(s e s i d. 30)

Fredag
12/2 kl . 10.00

Perrongen,
Näs bypark C

Kort a vandri ngar i Näs bypark
(s e s i d. 30)

Måndag
22/2 kl . 14.00

Säl l s kaps rummet
Ti bbl e kyrka

Års möt e (s e s i d. 6)

2021

Res t . Es kader
Näs bypark C

Luncht räffar (s e s i d. 15)

2021

As i an Bi s t ro,
Waynes

Lunch- och cafét räffar (s e s i d. 15)

34

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11
Eskadervägen 40, 183 58 Täby
Tel. 08-756 3875
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall tagna via
E-post: jarlabanke@telia.com
SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar för
PlusGirokonto: 84 85 34-4
medlemmar i SPF Seniorerna:
Swish: 1235992508
0771-55 5500 eller 0771-16 6060
Hemsida: spfjarlabanke.se
skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/
Organisationsnummer: 816000-2807
STYRELSE
Rolf Skagerborg – Ordförande
070-55 80 200
samt ansvarig utgivare Medlemsbladet/Hemsidan
Gunvor Vretblad – Vice ordförande
Sekreterare
Birgitta Danielsson
Kassör, försäkringar
Ing-Britt Edlund
Planeringskommitté
Leif Larsson
Resor/utflykter
Margareta
Torstensson
Birgitta Collin
Övriga ledamöter
Leif Sjöholm
Birgitta Blacker
REVISORER

Rolf E Ericsson
Bo Arvidsson
Ragnvald Pettersson

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie
Irene Lehnberg
Ordinarie
Gunvor Vretblad

gunvor.vretblad@castrum.se
birgitta.l.danielsson@telia.com
o.edlund@gmail.com
leif.ob.larsson@gmail.com

070-368 2568
070-695 3383
070-350 1203
070-548 3811

margareta.to@telia.com
birgittacollin2014@gmail.com
leifsjoholm50@icloud.com
blacker.bandi@gmail.com

08-756 1383
070-537 65 12
08-758 40 44

irene.lehnberg@gmail.com
gunvor.vretblad@castrum.se

070-397 2584

chris.eborn@hotmail.com

Gunvor Vretblad
Gunilla Kinnman
Leif Larsson
Bodil Svensson

073-733 0220
070-444 6740
08-768 3192
070-620 7135

gunvor.vretblad@castrum.se
gun.kin@hotmail.com
leif.ob.larsson@gmail.com
bodil_c_svensson@telia.com

Christel Eborn
Vakant

Ledamot

Vakant

Webbredaktör

073-733 0220
073-834 2218
08-768 8310
08-768 3192

073-700 0516
073-733 0220

VALBEREDNING
Sammankallande
Ledamot

REDAKTION
Redaktör
Layout

rskagerborg@gmail.com

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser
Hemsidan, webmaster
Väntjänst
Medl.sekr., utskick,
brevduvor
Bitr. medl.sekr.

Birgitta Blacker
Anders Nisses
Irene Lehnberg

070-548 3811
042-34 27 71
073-700 0516

blacker.bandi@gmail.com
webbmaster@spfjarlabanke.se
irene.lehnberg@gmail.com

Lars Gustafsson
Gunvor Vretblad

08-758 9698
073-733 0220

lassegustafsson@outlook.com
gunvor.vretblad@castrum.se

Bitr. medl.sekr.

Maria Assarsson

076-142 9483

maria.assarsson@telia.com
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Du kan sitta och fika på plats eller ta med dig hem.
Öppettider
Mån – fre: 07:00 - 18:00
Lör: 07:00 - 14:00
Sön: Stängt

Näsbydalsvägen 15, 183 31 Täby
Ring 08-768 68 00
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Avs: SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40, 183 58 Täby

Välkommen till ditt lokala hembageri med ett brett
utbud av bröd och bakverk. Hos oss kan du
handla nybakat surdegsbröd, färskt fikabröd,
kalasgod tårta eller skämma bort dig med en
ljuvlig bakelse.

