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Ordförande har ordet

Rolf Skagerborg

Kära medlemmar Håll ut…
Första medlemsbladet 2020 började jag med
”Jul och nyår har passerat och kvar finns min-
nena, samvaron med barn, barnbarn och vän-
ner”. Nu i årets första medlemsblad blev det
inte så. Tänk vad mycket man inte vet om fram-
tiden.

Nya bilen. Med telefonen kan jag låsa/
öppna bilen.Värmen kan startas/stängas
etc.

Kreditkort i telefonen. Har laddat ner
ett kreditkort i mobilen. När jag skall be-
tala håller jag telefonen över kortläsaren i
butiken och tittar på telefonskärmen (an-
siktsavkänning) och vips är det betalt och
kvittot kommer på skärmen. Det enda i
kontanter jag har numer är en 10:e krona
till att få loss kundvagnen.

Slutsatsen är att vi seniorer måste lära oss
mer om det digitala samhället.

Kommer ni ihåg hem-pc-reformen från
1997, skattefritt lån eller hyra av en per-
sondator.

Nu borde vi skandera:
ROPEN SKALLA SMARTPHONS
ÅT ALLA.

Håll ut…
”Alla vill leva länge men ingen vill bli
gammal”.

Om bara den här pandemin ebbar ut så
kan vi få igång vår verksamhet. Vi har näm-
ligen fått en julklapp från kommunen.
Egentligen är det två. Den ena är stöd för
extra utgifter under 2020 pga pandemin.
Den andra är ett aktivitetsstöd för extra
många aktiviteter under 2021. Detta kom-
mer att helt klart berika vårt utbud av ut-
flykter och sammankomster, bara vi kom-
mer igång och kan träffas. Nu väntar vi
på att bli vaccinerade.

Har läst boken ”Seniorboken - Senior i
det smarta samhället” av Mats Olsson.
Den belyser seniorers boende, vård och
omsorg i en ny tid. Det som händer är att
vi blir mer och mer beroende av teknik.
Låt mig ta tre egna upplevda exempel från
i höstas:

Nya hörapparater. Dessa är kopplade
till min smarta telefon. När någon ringer
trycker jag två gånger på örat så kopplas
samtalet in i mina hörapparater. Vill jag
lyssna på radio/musik från telefonen så
kommer det i hörapparaterna. Jag lyssnar
på TV utan att ha TV-ljudet på. Om nå-
got behöver justeras, ringer jag audiono-
men som på distans ändrar hörselbilden i
mina hörapparater.
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Våra bevingade vänner
Text och foto: Bodil Svensson

Fågelspelet är för länge sedan sönderspe-
lat, men fågelintresset finns kvar. Jag vill
gärna veta vad det är för bevingade vän-
ner som håller till i trädgården eller som
jag kan stöta på under promenaden i sko-
gen eller vid vattendrag. Coronan till trots
är fågelskådning faktiskt något som man
kunnat ägna sig åt under året som gått.
Och att spana på fåglar går ju lika bra från
köksfönstret, balkongen eller solstolen som
under skogspromenaden. Kikare och få-
gelbok är bra hjälpmedel.

Koltrastar har vi gott om året runt hem-
ma liksom talgoxe och blåmes. Alla tre
häckar gärna på tomten liksom ibland
även den svartvita flugsnapparen. Större
hackspetten gör sina nedslag i det gamla
plommonträdet, den lilla nyfikna rödha-
ken hoppar omkring bland vinbärsbus-
karna och nötväckor, nötskrikor och ring-
duvor kommer på födosök. Mer sällsyn-
ta gäster är gärdsmyg och vintertid stjärt-
mes, gråsiska, gulsparv och domherre.
Faktiskt har vi även haft besök av träd-
krypare…

Lite nytta kan man göra med sitt spanan-
de också genom att sista helgen i januari
delta i föreningen Birdlife Sveriges (tidi-
gare Sveriges Ornitologiska Förening) år-
liga räkning av ”Vinterfåglar inpå knuten”.

Räkningarna startade 2006.
- Vi hade förhoppningarna att ett par tusen skulle
skicka in sina rapporter till oss, skriver arran-

När jag var barn fick jag ett år ett kort-
spel, fågelspelet. 52 kort med fåglar upp-
delade i 15 familjer. Spelet gick ut på att
samla kompletta familjer – hade man t.ex.
i familjen andfåglar en gräsand, så gällde
det att komma över knölsvan, vigg och
ejder också. Tyvärr tröttnade familjen på
mitt speltjat, men tack och lov hade jag en
snäll farfar som offrade tid på barnbar-
nets fågelintresse. Dessutom hade han den
goda smaken att ofta låta sin motspeler-
ska vinna… Var man flitig med korten så
lärde man sig så småningom 52 olika fåg-
lar – vilket jag också gjorde då. Tyvärr
har väl åren suddat bort några sällan-
fåglar ur mitt minne…

Koltrasten är en flitig gäst i vår trädgård året
runt.
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görerna 2006. Redan under första dagen av
räkningen blev det uppenbart att intresset för Vin-
terfåglar inpå knuten var mycket större. Inte ens
i våra vildaste fantasier hade vi kunnat föreställa
oss att över 10.000 personer skulle rapportera
in totalt 620.894 fågelindivider till oss! Totalt
sågs det ca 130 olika fågelarter runt om i landet
under dagarna som räkningen pågick.

Sedan 2006 har antalet rapporter ökat för
att de senaste åren ligga på över 20.000.
Rapporterna visar bl.a. hur det varma väd-
ret påverkar besöken på foderplatserna.
Under 2019 förekom t.ex. gråsiska och
koltrast i stort antal.  2020 var det däre-
mot grönsiska och sidensvans som före-
kom ovanligt talrikt.

En jämförelse mellan 2010 och
2020 visar att talgoxe, blåmes,
pilfink, domherre, skata, grönfink
och sidensvans finns med bland

tio i topp på båda listorna. Däremot sak-
nas koltrasten under 2020 – kanske bero-
ende på att den under den blida vintern i
stora delar av landet hittade föda ute i
naturen istället. Upp på topplistan klättra-
de dock gråsparven som 2010 kom först
på 13:e plats.

Är du intresserad av fåglar och kan tänka
dig att vara med på t.ex. kommande få-
gelräkningar kan du läsa mera på Birdlifes
hemsida birdlife.se/fagelintresse/

- Både grönsiskan och sidensvansen betraktas som
invasionsfåglar, skriver Birdlife i sin rapport
för 2020. Detta uttryck innebär att dessa ar-
ter vissa år kan förekomma i stora mängder
medan de andra år lyser med sin frånvaro. Orsa-
ken är att de vintertid är beroende av en viss
sorts föda och att tillgången på denna föda varie-
rar kraftigt. Även förra årets trea på topplis-
tan, gråsiskan, hör till denna grupp. (2020 ham-
nade gråsiskan först på plats 15.)

Grönsiskorna, som ofta kommer i flockar,
låter sig väl smaka från fågelmataren.

Sidensvansen med sina vackra
vingpennor som ser som om de vore
målade med lackfärg.
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070-223 6265

Boken kommer
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 ljud-
böcker och talböcker.

Ring huvudbiblioteket och berätta vil-
ka böcker du vill låna så plockar bibliote-
kets personal ihop en bokpåse till dig. Bok-
påsen kommer till din dörr med hjälp av
bibliotekets bokombud.

Jarlabanke har
två bokombud,
Margareta Tors-
tensson och
Gunvor Vret-
blad som gärna
hjälper dig att
låna böcker.

Beställ dina
böcker på bib-
liotekets telefon

08-55 55 9713 eller via e-post
hbibl@taby.se så kommer bokombuden
som ett skott.
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Hur har pandemin ändrat
våra internet-vanor?
Text: Bodil Svensson

Det är första gången som ”Svenskarna och
internet” baseras på två mätningar under
ett år och anledningen är coronapande-
min. Efter första kvartalets inledande
mätningar fanns data över hur internetan-
vändningen såg ut innan och i början av
pandemin och genom kompletterande
mätningar under hösten gick det att få
fram digitaliseringseffekten mellan årets
första och tredje kvartal. Undersökning-
en är indelad i studerande, arbetande och
pensionärer.

Digitala videoträffar
Att t.ex. umgås digitalt med familj och släk-
tingar är ju något som ökat under årets
rekommenderade distanshållning. Av de
studerande har 41 procent haft digitala vi-
deoträffar med familj och släktingar, vil-
ket är mer än de arbetande (37%) och
pensionärerna (33%). I alla tre grupperna

har cirka 1 av 10 haft en digital videoträff
för första gången under pandemin.

De internetanvän-
dande pensionärer-
na leder med en
procentenhet över
både de studerande

och de arbetande när det gäller att delta
digitalt på en fest, dop, bröllop eller an-
nan högtid under pandemin. För hela 5
procent av pensionärerna är det dessut-
om första gången de varit med om digi-
talt festande. Det är också tydligt att det
är de allra äldsta pensionärerna på 76+ år
som ägnat sig åt detta. Av de som har haft
digitala videoträffar med familj eller an-
dra släktingar under pandemin vill mer än
en tredjedel av både pensionärer (36%)
och de arbetande (37%) fortsätta med det
efteråt i mer omfattning. De studerande
(29%) är inte i lika hög grad pigga på det.

I Medlemsbladet nr 3/2020 presenterade vi första delen av Internetstiftelsens1

undersökning om svenskarnas internetvanor – det handlade då om internetan-
vändarnas aktivitet från januari till sista mars 2020. Del två av undersökningen
”Svenskarna och internet 2020” som omfattar tiden mitten av augusti till slutet
av september - och som redovisas nedan - publicerades i mitten av december.

1 Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.
Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och
administration av toppdomänen .nu. Svenskarna och internet är den svenska delen
av World Internet Project (WIP), ett internationellt forskningsprojekt som följer
internets spridning och användning runt om i världen. Hela rapporten går att ladda
ner som pdf-fil från https://internetstiftelsen.se/
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Kulturevenemang
på nätet
Kulturevenemang – t.ex. teater eller kon-
serter - live på internet har 24 procent av
de arbetande ägnat sig åt, tätt följt av de
studerande (23%) och därefter pensionä-
rerna (20%). För runt 1 av 10 i alla tre
grupperna har det under pandemin varit
premiär för kulturevenemang via internet.
Mer än hälften av de pensionärer som ta-
git del av kulturevenemang under pande-
min vill fortsätta med det efteråt i högre
utsträckning än tidigare. Här ligger pen-
sionärerna före både de arbetande (43%)
och de studerande (32%).

En fjärdedel av de allra äldsta i undersök-
ningen (76+) har under pandemin delta-
git i kulturevenemang live på nätet. Det är
i princip lika många som de allra yngsta
16–25 år (26%). Likaså har en tredjedel
av de äldsta haft en digital videoträff med
familj och släktingar – det är ungefär lika
många som de mellan 46–75 år.

E-handel
Pensionärerna har ökat sin skärmtid under pan-
demin, skriver Internetstiftelsen, och är den
grupp där vi hittar flest nya internetanvändare.
Det är i synnerhet pensionärerna som nu svarar
att de vill ägna sig åt de (i undersökningen)
listade digitala aktiviteterna i högre utsträckning
efter pandemin än tidigare. De pensionärer som
e-handlat har fått mersmak, och hälften vill e-
handla livsmedel mer än tidigare. Nära hälften
(45%) av pensionärerna som under pandemin e-
handlat apoteksvaror och/eller läkemedel vill göra
det i högre utsträckning fortsättningsvis. Det är
betydligt fler än de studerande (38%) och arbe-
tande (35%).

Av de som besökt läkare digitalt under
pandemin vill drygt en tredjedel av både
pensionärer och arbetande göra det i
högre utsträckning efter pandemin.
Bland de studerande är motsvarande siff-
ra lägre, endast 29 procent.

Nästan 4 av 10 som har e-handlat läke-
medel och/eller apoteksvaror vill fortsät-
ta med det mer än tidigare efter pande-
min. 2 av 10 vill fortsätta att e-handla ge-
nerellt i större omfattning.

Mobilt bank-id och Swish
Hur gör man då med
betalningar? Undersök-
ningen visar att idag an-
vänder nästan alla myn-
diga internetanvändare
mobilt bank-id. Vid
höstens enkäter svarade hela 95 procent
att de nyttjar mobilt bank-id, vilket är en
ökning med 1 procentenhet under pan-
demin och med sex procentenheter sedan
2019. Pensionärerna är de som i högre
grad har ökat sitt användande av mobilt
bank-id under pandemin. Vid höstens
enkät uppgav 86 procent av pensionärer-
na att de begagnat sig av mobilt bank-id
minst någon gång vilket är en ökning på 6
procentenheter från våren och hela 13 pro-
centenheter sedan 2019 (73%).

Även användningen av den mobila betal-
tjänsten Swish har ökat. Under hösten
uppgav 92 procent av internetanvändar-
na (18+ år) att de använde Swish – en

ökning med 2
procentenheter

Forts. sid. 10
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under pandemin och med 9 procenten-
heter sedan 2019. De internetanvändande
pensionärerna är de som har ökat sitt swis-
hande mest under pandemin  – från 68 till
77 procent från vår till höst – och med hela
17 procentenheter sedan 2019.

Källkritik – ett problem
Källkritik, det vill säga att kritiskt kunna gran-
ska och bedöma trovärdigheten i det som skrivs
på nätet, är en viktig kunskap både för den egna
världsbilden och för att undvika att falsk infor-
mation får fäste och sprids i vårt samhälle, skri-
ver Internetstiftelsen. Här frågar vi internet-
användarna hur de själva bedömer sin förmåga
att avgöra vad som är sant och falskt av den
information som finns på internet.

Den upplevda källkritiska förmågan2 öka-
de hos internetanvändarna från 2019

(52%) till våren 2020 (56%), men corona-
pandemin tycks ha knuffat tillbaka den
igen. Endast 51 procent anger vid höst-
enkäten att de kan avgöra om informa-
tion på nätet är sann eller falsk – en minsk-
ning på 5 procentenheter från årets första
kvartal.

Mest osäkra känner sig pensionärerna,
där endast drygt var fjärde anser att de
kan skilja sann information från falsk.
De internetanvändande pensionärerna
har dock gjort en stor källkritisk resa
sedan 2019. Då var det fler som angav
att de inte kunde avgöra vad som var
sant eller falskt på nätet än de som kun-
de det. Detta vände stort våren 2020,
då 34 procent svarade att de kan avgö-
ra och 25 procent svarade att de inte
kan avgöra. Båda posterna har sedan
minskat under pandemin.

Forts. från sid. 9” Hur har pandemin ...”

2 Känner man sig osäker på om något är falskt eller sant kan man få råd och tips på
Källkritikbyrån, https://kallkritikbyran.se/, som startades 2019. Bakom Källkritikbyrån
står Åsa Larsson, Linnéa Jonjons och Jack Werner. Tillsammans grundade de
Viralgranskaren på tidningen Metro 2014, ett projekt som bland annat vann Stora
journalistpriset och Årets folkbildare.
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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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”Jag tänkte bli en kulturtant….….”,
säger Ing-Britt Edlund om sitt engagemang
i Jarlabankes litteraturcirkel
Text: Gunvor Vretblad Foto: Östen Edlund

Efter att ha arbetat med siffror under sitt
yrkesliv, kände Ing-Britt Edlund att det var
dags för något annat. Ing-Britt blev med-
lem i SPF Jarlabanke 2003 och en av de
saker som lockade var just litteraturcirkeln.
Redan hösten 2004 gick hon med i den.

Jarlabankes litteraturcirkel hade startat
hösten 2000. Ingegerd Fröberg hette en
av initiativtagarna och hon blev också cir-
kelns första diskussionsledare. Cirkeln
började med svenska författare men ut-
vidgade sedan läsandet till Norden och
hela världen. När det gällde författarna var
det ”varannan damernas” som gällde.

Mellan 2000 och 2011 lästes och diskute-
rades 104 författare. Listan på de 104 inne-

håller en blandning av nyutkomna böcker
och äldre klassiker, nobelpristagare, deck-
are och poesi. Ibland läste alla samma för-
fattare men olika böcker. Oftast läste alla
samma bok. Ing-Britt berättar att cirkeln en
gång hade en särskild poesiträff där delta-
garna läste sina favoritdikter för varandra.

2011 blev Ing-Britt cirkelledare och från
2012 till våren 2020 har deltagarna läst mer
än 70 böcker. På listan finns några förfat-
tare som återkommer ett par gånger, som
Lena Andersson, Maj-Gull Axelsson, Jo-
nas Karlsson och Helena Thorfinn. Sex no-
belpristagare finns också med men poe-
sin lyser med sin frånvaro. Några år har
cirkeln valt den stockholmsroman som
Författarcentrum och Stockholms Stads-
bibliotek valt till årets bok under mottot
”Stockholm läser”. Och manliga och kvinn-
liga författare håller jämna steg utan att
den diskussionen verkar ha förts.

Det finns plats för fler
deltagare i littera-
turcirkeln, säger
Ing-Britt. Kom
och berätta vilka
böcker du läst un-
der pandemin,
vad du tyckte om
dem och vilka du
vill rekommende-
ra till läsning. Var
med och välj den
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Några tips för dig som längtar
efter musik, kultur och museer

Teaterbiljetter
Inga-Lill Wixström informerar oss om
att det inte går att reservera teaterbiljetter
på Kulturhuset Stadsteatern  för när-
varande.

Fester och musikarrangemang
I skrivande stund är covid-19-smittan
fortfarande hög i Stockholmsområdet
och vaccinationsstrategierna osäkra. Det

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

innebär att våra möten med många delta-
gare, som Charlies hörna och Arnes jazz-
pub, måste skjutas upp.

Nöjen

Det finns mycket att hämta på nätet, t.ex.:
Täbyprofilen Carl ”Charlie” Wahren un-
derhåller på sitt piano, taby.se
Operan, operanplay.se
Konserthuset, konserthuset.se
Hallwylska, hallwylskamuseet.se

Moderna museet, modernamuseet.se
Museer i hela Sverige, sverigesmuseer.se

Och mycket, mycket mer. Glöm heller inte
att gå in på Jarlabankes hemsida,
spfjarlabanke.se

litteratur vi ska ta oss an framöver. Det
kan vara en klassiker eller en nyutkommen
bok, eller någonting annat. Vi väljer ofta
det som går att låna på bibliotek för att
slippa köpa böcker. Kanske hör du till dem
som vill börja med e-böcker eller e-ljud-
böcker? Då kan du se hur man lånar dem
på Täby biblioteks hemsida, flik E-bibli-
oteket.

Tillägg: Ing-Britt hade bara varit med-
lem i Jarlabankes litteraturcirkel i ett år när
hon blev tillfrågad om hon ville bli kassör
i föreningen, så helt slapp hon inte siffror
i alla fall!

Forts. från sid. 12 ” Jag tänkte ...”

Värva en ny medlem!
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.
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Jarlabankes träffar och ett flertal av före-
ningens kurser och cirklar sker i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan.

Månadsträffar
Träffar

Vi planerar för kommande möten och vi
hoppas att vår månadsträff i april ska
kunna genomföras. Våra möten kommer
även framöver att äga rum kl. 14.00 i
Sällskapsrummet (plan 2) i Tibble kyr-
ka (Tibble församlingsbyggnad,
Attundavägen 3) om inget annat anges.
Föredrag och aktuell information från

föreningen. Kaffe med dopp serveras.
Kostnad 80:-/person.

OBS Om det behövs kommer vi 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 22 februari
Årsmötet 2021 är framflyttat på obestämd
tid. Årsmöteshandlingar kommer att fin-
nas tillgängliga på kansliet och på hemsi-
dan från och med 15 februari. Se sid 15.

Måndag 22 mars
Månadsträffen inställd.

Måndag 19 april
”Loggbok från Aniara”

Carl Wahren talar
om sitt spännande
yrkesliv utifrån
sin bok ”Loggbok
från Aniara”, en
bok från vår turbu-
lenta värld. Och

om den underbara musikens förtrollande
och brobyggande krafter. Fokus i logg-
boken ligger på ryggsäcken som varje
människa bär med sig i form av familje-
historia och kulturella värderingar och på
våra försök att bygga en egen hållbar iden-
titet. Recensioner från Bokus hemsida ”han
skriver med värme, tacksamhet och kär-
lek om det han upplevt”.

Jarlabanke söker flera funktionärer!
Vi vill gärna att flera medlemmar engagerar sig i föreningens verksamhet. Vill du

starta en samtalsgrupp, en filmcirkel eller har du något annat du är road av som kan
intressera andra medlemmar? Eller vill du vara med i någon av de arbetsgrupper
som redan finns? Hör av dig på tel. 08-756 3875 eller mejla jarlabanke@telia.com

så kontaktar vi dig.
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Träffar
Lunchträffar i Näsbypark

Lunch- och caféträffar i Täby C
Våra träffar är mycket omtyckta och efterlängtade. Vi trodde att vi
skulle kunna ses på det nya året men nu ligger hoppet för 2021 helt
på att smittspridningen minskar och att vi får vaccin. Det är så led-
samt med denna isolering, men vad kan vi göra? Vara starka och
hålla ut! Och så ses vi så småningom varannan onsdag som tidigare
för lunch- och caféträffar.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade med-
lemmar med följeslagare.
Under våren 2021 anordnas en träff:
18/5 Silverpark kl. 14.00 Gunnel Gisslén och Lasse Söderström, sång och musik.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com

Det konstiga året 2020 är till ända och nu kan vi se fram emot bättre
och framför allt ljusare tider. Lunchträffar på Restaurang Eskader
i Näsbyparks Centrum är bokade till den tredje torsdagen i varje
månad under första halvåret 2021. I dagsläget är det osäkert om vi
kan ses 18/2. Förhoppningsvis skall vi i alla fall kunna träffas (kl.
13.30) 18/3, 15/4 och 20/5. För säkerhets skull (och för ev. frågor)
ANMÄLAN till Marianne/Jana Hammarén tel. 08-732 74 76 eller
janahe2@gmail.com. Hoppas vi ses snart igen!

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

Nöjen
Årsmötet 2021

Årsmötet den 22 februari är inställt.

Dag för årsmöte beslutas senare och kallelse samt dagordning
kommer att skickas ut till alla medlemmar minst sex veckor i förväg.

Årsmöteshandlingar (utom dagordning) d.v.s  verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning m.m. kommer att finnas tillgängliga

på kansliet och på hemsidan från och med den 15  februari.
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Eftermiddagsdans
Dansen är ett samarbete med
SPF Seniorerna Tibble.
Kontakta Margit Anner-
stedt 070-350 93 20 för in-
formation om när dansen
kan börja.

Squaredansarna

Friskvård
Korta vandringar i
Näsbypark

Vi hänvisar till info på Näsby-
park squaredansklubbs hemsi-
da, nasbysquare.se.

Långa vandringar (8-10 km)

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

Vi fortsätter med vandringar i närområ-
det i Näsbypark och 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 och startar vårens vandringar den
26/2. Ta med stavar om du föredrar att
gå med det och broddar kan behövas.

OBS att antalet deltagare är begränsat.

Anmälan till:
Birgitta Collin , 070-695 33 83,
birgittacollin2014@gmail.com,
Birgitta Danielsson, 073-834 22 18
eller Leif Sjöholm, 070-350 12 03.

I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
anordnas långa vandringar på måndagar.
För information om tidpunkt och mö-
tesplats, kontakta Kerstin Ferenius,
070-681 2392 eller Anne-Marie Hugo,
073-946 2144.
För mer information se
tibbleseniorerna.se.

Jarlabanke golfare
Info om golfaktiviteterna kommer att fin-
nas på Jarlabankes hemsida: spfjarlabanke.se.
Golfsektionen samarbetar med Tibblese-
niorerna. Frågor ställs till: Per Jödahl,
08-756 23 25 eller per.jodahl@telia.com.
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Nöjen
Jympa med Anne
Text och foto: Bodil Svensson

Det är många, både äldre och yngre, som
under det gångna corona-året har hittat
motionsexperten, idrottsläraren och PT-n
(personlig tränare) Sofia Åhman och hen-
nes jympapass i SVT. Programmen har ta-
gits emot med entusiasm av många och har
i snitt setts av ca 200.000 tittare  per pro-
gram. Träningsprogrammen med Sofia
återkommer i SVT under våren.

Friskvård

Men Sofia är inte den enda jympalärare
man kan låta sig inspireras av digitalt. Se-
niorcenter i Täby har på sin hemsida Se-
niorjympa ledd av Anne Morgan (bild)
och Helene Odenfelt. Man kan välja på
tre olika filmer – en kortjympa på 20 mi-
nuter och en på ca 15 minuter samt en 30
minuters sittjympa till medryckande
musik.

ning av kroppens rörlighet samtidigt som
man bygger upp muskelstyrka och smi-
dighet. Träningen är speciellt bra för per-
soner med led-
besvär. Syftet
med sittjympan
är framför allt
att stimulera
blodcirkulatio-
nen, bibehålla
och förbättra
rörligheten i le-
derna, muskel-
funktionen och
koordinationen.

För att hitta till jympapassen gå till
taby.se/seniorcenter och scrolla sedan
nedåt på sidan till rubriken Jympa.

Sittjympan, som funnits med på Senior-
centers jympaprogram sedan start för tio
år sedan, handlar till stora delar om trä-
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Litteraturcirkel
Vi brukar
träffas på
Kansliet en
tisdagsefter-
middag i må-
naden mellan
kl. 14.00 och
16.00 och dis-

kutera böcker och ta en kopp kaffe. Om
inte covid-19 hindrar oss börjar vi vårter-

Sällskapsbridge I
Onsdagar kl. 9.30 -12.30
Kontakt: Anna Thille.
Anmälan varje gång till Anna som vid be-
hov fördelar platserna. Tel: 076-262 6080
eller anna.thille@gmail.com.
De som är intresserade av en plats i re-
servlistan kan anmäla sig till Anna.

Sällskapsbridge II
Torsdagar kl.13.00-15.00
Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 0527
eller carolaplannthin@hotmail.com.
Anmäl till Carola om du är intresserad av
att spela på torsdagar.

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83
eller magnuswall@gmail.com
Vårens tävlingsbridge är inställd tillsvida-
re. Magnus kontaktar medlemmarna i täv-
lingsbridgen när spelet kan komma igång
igen.

Vinkunskap I
Vårterminens vinkunskap med vinprov-
ning flyttas p.g.a. smittspridningen av co-
vid19 till tisdagarna 23/3 och 20/4.
Lars-Ove återkommer med bekräftelse in-
för första vinprovningsträffen.
Gruppen är full men vid frånvaro kon-
taktas intresserade från väntelistan för del-
tagande.
Ansv.: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

 Kurser och cirklar

Bridge
Lokal: Eskadervägen 40.
Det är svårt att bedöma när sällskapsbrid-
gen kan starta igen. Vi hoppas att det kan
bli möjligt under senare delen av mars, men
när det kan ske beror på corona och vac-
cinationen. Föreningen har köpt in skär-
mar av plast för att öka möjligheten till
tryggare spel.
Alla som tidigare varit med och spelat
kommer att kontaktas när vi kan börja
igen.

minen den 13/4 med den bok som
”Stockholm läser” väljer som 2021 års bok.
Anmäl dig till Ing-Britt Edlund ,
08-768 83 10, o.edlund@gmail.com, om
du vill vara med i litteraturcirkeln så vi kan
möblera för att hålla avstånd om det är
aktuellt.
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Vinkunskap II
Med förhoppning om bättre tider plane-
rar vi vårterminens vinkunskap med vin-
provning till torsdagarna 18/3 och
15/4.
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.
Terminsavgiften är 500:- och erläggs vid
första provningstillfället.

 Kurser och cirklar
Om du vill veta
mer om viner kon-
takta Lars-Ove
Pehrsson som ad-
ministrerar en vän-
telista för båda
vingrupperna.
Max. deltagare i en
grupp är 15 perso-
ner. Om tillräckligt många är intresserade
av att deltaga finns det möjlighet att starta
ytterligare grupper.
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Bästa Jarlabankare!
I fjol vid den här tiden stod vi med första
numret av Medlemsbladet 2020 i handen
och med fem sidor utflyktsmål att erbju-
da er under vår och sommar – Bonniers
konsthall, Stadsmuseet, Albanien, Käpp-
ala reningsverk, Hangö, Dalslands kanal
och Läckö slott…
Det var då det.

Sedan kom pandemin och allt stängdes
ner och det blev umgänge med restriktio-
ner. Från början trodde väl de flesta att
pandemin skulle vara över till hösten och
att vi skulle kunna genomföra planerade
utflykter och resor.
Därav blev intet.

Hela årets planering försvann i ett trist
covid19-dis och nu i början av ett nytt år
befinner vi oss fortfarande i ovisshetens
tassemarker. När kan vi börja umgås i stör-
re grupper än 8 personer igen? När är alla
färdigvaccinerade?

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
Men vi har inte suttit overksamma. Vi har
haft kontakt med andra nordostförening-
ar som vi tidigare planerat resor tillsam-
mans med – förutom ovan nämnda
Hangö och Dalslands kanal även Lands-
ort/ Öja och St Petersburg – för att dis-
kutera framtiden. Vi har tagit del av vad
olika resebyråer har att erbjuda. Vi har
också letat endagarsresor för tänkta turer
under kanske maj, juni.

Men just nu, i detta Medlemsblad, vågar
vi inte presentera några planer utan siktar
på att kunna återkomma med några lock-
ande förslag i nästa nummer som distri-
bueras 27 april. Blir det bättre tider dess-
förinnan så kommer vi att höra av oss via
mejl och vår webbplats spfjarlabanke.se

Margareta och Birgitta

Resefrågesport

Medan vi väntar på resorna tänkte vi ha
en liten tävling om kända platser, byggna-
der, företeelser mm.

Mejla dina svar senast 28 februari till Mar-
gareta, margareta.to@telia.com eller Bir-
gitta, birgittacollin2014@gmail.com

Vi kommer att dra fem vinnare från rätt
inskickade svar. Priser utdelas.

Styrelse och redaktion kan delta utom täv-
lan. Lösning och vinnare kommer i Med-
lemsblad 2 som distribueras 27 april.

Foto och frågor: Bodil Svensson
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1. 1143 grundades detta kloster i Sverige
av franska munkar. En ruin av en stor-
slagen byggnad är allt som nu återstår.
Vad heter klostret?

2. Inskriften på den
här runstenen
anses med sina
760 tecken vara
världens längsta
runinskrift. Vil-
ken är stenen?

5. Jarlabanke har också deltagit i resor till
Island och Reykjavik. Nedan ett foto
från en av stadens spektakulära byggna-
der som började uppföras januari 2007
och invigdes 2011. Vilken byggnad?

6. Interiör från en annan spektakulär bygg-
nad. Vi befinner oss i Spanien och en stad
på B. Bygget påbörjades 1882 och är
ännu inte färdigt. Vem är arkitekten?

6

3. 2017 deltog en grupp Jarlabankare i en
resa till Mallorca. Bl.a. fick vi vara med
om att tillaga en måltid. Vad är det som
tillagas?

4. Bilden ovan är tagen från festsalen i Ol-
Anders gård i Hälsingland. Vad heter
den typen av målningar som du kan se
på väggarna här?

1

2

3

4

5

6

Resor och utflykter
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Hänt sen sist
Dimmig oktobervandring

Höstdimmorna hade dragit in över Täby
denna allhelgonaaftons förmiddag då det
var dags för en ny vandring i Näsbyparks
omgivning i Jarlabankes regi och med
Birgitta Collin som vandringsledare. 19
kvinnor och 1 man (!) stark var skaran, som
i god promenadtakt avverkade ca 4 km.

När de första fyra kilometrarna var av-
verkade var vi en grupp som var sugna på

att förlänga promenaden för att titta på
de nya byggnationerna i Näsby slottspark.

Norr om Näsby slott ligger Norra par-
ken (nedan t.v.), som enligt marknadsfö-
ringen ”tagit inspiration från trädgårdsstadens
blomstrande lummighet och den intilliggande ba-
rockparkens rationella ordning”.

Södra parken (nedan) var i skrivande stund
fortfarande en byggarbetsplats kring de
åtta tegelbyggnader där lägenheterna nu
är under försäljning. Husen är i fyra vå-
ningar samt med en indragen takvåning.
För att få teckna en lägenhet här måste
någon i hushållet ha fyllt 55 år.

Inom Näsby slottspark kommer även att
finnas ett vård- och omsorgsboende i Silver
Lifes regi. Boendet består av 54 nybygg-
da lägenheter fördelade på tre våningar
och sex flyglar. Varje flygel innehåller nio
lägenheter på 32 kvadratmeter. Hall, var-
dagsrum och kök delas med åtta grannar.

Läs mer om utvecklingen av Näsby Slotts-
park på nasbyslottspark.se/
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Hänt sen sist
Fredagen den 13 november

Det verkade inte som om folk blivit av-
skräckta av fredagens datum. 22 vand-
ringsglada hade samlats för att ge sig ut i
den lite råkalla förmiddagen med siktet
inställt på ca 4 km. Alla var rustade för
regn, men de tunga dropparna höll sig un-
dan och efter ca en timme och med un-
gefär 7.000 steg avverkade, återvände vi

till mötesplatsen på tågperrongen vid
Näsbypark C.
Tyvärr blev det här sista korta vandring-
en i Jarlabankes regi 2020. Sedan började
den allmänna smittkurvan i samhället
stiga och restriktioner rörande antalet
personer som kunde träffas samtidigt
stramades åt.

Hjärngympa i Centralparken
Dagen efter Lucia, den 14 de-
cember, gav sig 12 personer ut i
Centralparken för en tipsrunda,
uppdelade i små grupper om 2-
4 personer. Vädret stod oss bi,
med vindstilla och ett par plus-
grader.
Från Norskogsbadet till södra
parken fanns nio svåra frågor ut-
placerade på träd och stolpar. Väl framme vid gungorna och borden, mötte
Margareta med glögg och pepparkakor.

Och så blev det prisutdelning.
Vinnare: Östen Edlund (mitten) med fem rätt av nio, fick en Quizbok och 2:a pris, en
chokladask, gick till Ing-Britt Edlund (t.h. om Östen), med fyra rätt. Gratulationer!

Följande har bidragit med text och foto: Birgitta Collin och Bodil Svensson..
Mer text och bilder finns på spfjarlabanke.se.
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Konsten i Täby centrum
Text: Gunvor Vretblad  Foto: Eva Dalin
Foton från Täby kommuns hemsida (OBS beskurna). Underlag till text från hemsidan
och från Lärarhandledning utg. av Stockholms läns museum 2018.

När det gäller konsten i Täby centrum har
de bostadsbolag som äger marken och be-
byggt den, också bekostat konsten. Valet av
konstnärer och deras verk ansvarade där-
emot Täby kommun för genom en jury be-
stående av tjänstemän från Fritid & Kultur,
Samhällsutvecklingskontoret samt politiker
och en konstkonsult. Juryns val presentera-
des i tidningen Mitt i Täby och täbyborna
fick chans att rösta fram de konstverk de
tyckte bäst om. Så här blev resultatet:

År 1937 antog Sveriges riksdag en bestämmelse som sade att varje gång
det byggs en offentlig byggnad, bör en procent av byggkostnaderna gå
till offentlig konst. Tanken var att konst skulle bli mera tillgänglig för
den stora allmänheten och inte bara stängas in på museer och institu-
tioner. Men en-procentsregeln var bara en rekommendation och den
behöver inte följas egentligen.

Diabasen är över 900 milj år gammal, den
är hård men ser mjuk ut och den är svart.
Koyama ser Svart knapp som en symbol
för människan.

Fortsätter man Esplanaden fram går man
förbi Gzim och den frusna sjön av
konstnären Knutte Wester. Verket är
gjort i brons, en pojke på en bänk med en
ryggsäck bredvid sig. Det är gjort till minne
av Westers möte med en 9-årig flykting-
pojke från Kosovo. Pojken hade dröm-
mar om en framtid i Sverige men blev
utvisad tillsammans med sin familj. Wes-
ter kunde inte glömma mötet med poj-
ken och tankarna på honom resulterade i
konstverket. Gzim och den frusna sjön och
Svart knapp fick flest röster vid omröst-
ningen i Mitt i Täby.

På Esplanaden från Tibble kyrka och fram
mot Täby torg möter man först Svart
knapp av Hiroschi Koyama. Koyama
är skulptören som arbetade i granit i Ja-
pan, reste till Sverige och Skåne för att tit-
ta på en särskild sorts mineral - diabas -
och blev kvar. Varför? För materialets skull.
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Mellan tågstationen och Täby centrums in-
gång A står konstverket Lille Prins av
Mats Åberg. Konstverket föreställer en
liten pojke som sitter inuti en halvmåne
och spelar på en flöjt. Det är placerat på
en hög sockel och är inspirerat av Antoi-
ne de Saint Exupérys bok Den Lille Prinsen
och en text ur den, ”Det är bara med hjär-
tat som man kan se ordentligt. Det vikti-
gaste är osynligt för ögonen.” Konstnä-
rens idé om placeringen av verket är att
Lille Prins ska mana till eftertänksamhet
innan besöket i köpcentret.

Inne i bostadskvarteren öster om Espla-
naden ligger några kvarter med djurnamn.
Hermine Keller fick i uppdrag av kom-
munen att skapa djurskulpturer dit. De

blev fem stycken, hunden, katten, ha-
ren och de två kaninerna. Kellers förla-
gor är gjorda i lera och man kan se av-
trycken från händerna i de gjutna verken.

Forts. sid. 26
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Forts. från sid. 25 ”Konsten i Täby ...”

Mitt bland kvarteren finns Vänortsparken
med sina djur skulpterade av Eva
Fornåå. Fyra djur från fyra världsdelar,
ett spökdjur från Asien, en vallabe från
Australien, ett jordsvin från Afrika och
en tamandua från Sydamerika. Alla är de
i naturlig storlek och symboler för vän-
skap över världen.

Fritid och Kultur medverkar inte bara i
inköp av konstverk i offentlig miljö, de
har också ett uppdrag att vårda och visa
dem. Den 3 maj kl. 14.00 kommer vi att
få en visning av konsten i Täby Centrum.

Anmälan till Gunvor Vretblad senast den
27 april, 073-733 0220 eller
gunvor.vretblad@castrum.se. Om coro-
narestriktioner fortfarande råder kommer
visningen att flyttas fram. Om intresset blir
stort arrangerar vi flera visningar. Det
kommer också att arrangeras visningar i
samarbete med Tibbleseniorerna och de
båda PRO-föreningarna i Täby.
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Nyttiga notiser
Sammanställning: Bodil Svensson

rad information om skador, sjukdomar,
livsstil eller diet på internet. Motsvarande
andel bland män är 60 %. Det är framfö-
rallt personer i åldersspannet 25–54 år som
söker den typen av information.

Det är även vanligt att boka tid hos läkare
eller tandläkare, ta del av sin personliga
hälsojournal eller att
handla läkemedel/
kosttillskott/vitaminer
via internet. En av fyra
personer har bokat tid
hos läkare eller tandlä-
kare via internet och det är lika vanligt
bland kvinnor som bland män.

Lägsta folkökningen på 15 år
Coronapandemin ser ut att göra tydliga
avtryck på Sveriges befolkningssiffror. Hit-
tills är folkökningen 2020 den lägsta på
15 år, visar ny statistik från SCB.

- Det första halvåret har både invandrings- och
födelseöverskottet halverats jämfört med samma
period 2019, säger statistikern Tomas Jo-
hansson på SCB.

Vid halvårsskiftet 2020 var Sveriges be-
folkning 10.352.390 personer vilket inne-
bär en ökning med 24.801 personer se-
dan årsskiftet, den lägsta folkökningen för
årets första sex månader sedan 2005. 2019
var motsvarande folkökning  51.004 per-
soner.

Siffror från SCB: Allt vanligare att äldre handlar på nätet
Andelen personer i åldern 75 till 85 år som
köpt eller beställt varor eller tjänster via
nätet har ökat på bara ett år, visar SCB:s
nya rapport Befolkningens IT-användning
2020. 2019 svarade 16 % att de handlat
på nätet och 2020 var andelen uppe på
26 %. Av gruppen 65 till 75 år har 47 %
köpt eller beställt en vara eller tjänst på
nätet det senaste året jämfört med 40 %
år 2019.

– Sedan 2015 har andelen personer i åldrarna
16–85 år som handlar på nätet ökat från 53
till 69 procent, säger Alicja Markiewicz, sta-
tistiker på SCB. Jämfört med 2015 är det i
den äldsta gruppen som tillgången till internet har
ökat mest.

I rapporten finns även information om
vad befolkningen köper på nätet. Nästan
var tredje person i åldrarna 16–85 år har
t.ex. köpt läkemedel. Det är vanligare bland
kvinnor, där 32 % köpt läkemedel, kost-
tillskott eller vitaminer via internet. Bland
männen har 22 % gjort det. När det gäller
användandet av streamingtjänster är det
tvärtom. 75 % av männen tittar på filmer
och klipp via streamingtjänster medan 66
% av kvinnorna gör det.
Mer att läsa om rapporten finns på scb.se.

Många söker
hälsorelaterad information
Nio av tio personer i åldern 16–85 år an-
vänder internet i stort sett varje dag. 68
procent av kvinnorna söker hälsorelate-



29

Sveriges befolkning mäts i antalet folkbok-
förda individer i landet. Summan påver-
kas av in- och utvandring och av hur
många som föds respektive dör. Under
de sex första månaderna 2020 invandra-
de färre personer och fler avled än vad
som varit fallet de senaste åren.

– Antalet dödsfall i början av 2020 var något
lägre än de närmast föregående åren. Men det
ändrades när coronapandemin nådde Sverige i fe-
bruari, säger Tomas Johansson.

Överdödlighet
Det första halvåret i år dog 51.405 perso-
ner i Sverige, vilket är det högsta antalet
dödsfall för årets sex första månader se-
dan 1869, då 55.431 personer dog. Det
är även 4.633 dödsfall fler än genomsnit-
tet för åren 2015–2019, vilket av SCB
beskrivs som överdödlighet. Under det
första halvåret 2020 var överdödligheten
10 %.

– För männen var överdödligheten 13 procent,
för kvinnor var den 7 procent, säger Tomas
Johansson, SCB.

I april 2020 dog 10.543 personer, vilket
motsvarar 101,9 dödsfall per 100.000 in-
vånare, det högsta antalet döda i förhål-
lande till folkmängden sedan januari år
2000 då det dog 9.822 personer, vilket

motsvarade 107,3 dödsfall per 100.000
invånare. (Beräkningen är standardiserad
för att månader med olika antal dagar ska
kunna jämföras.)

– I absoluta tal får vi gå tillbaka till december
1993 för att hitta en månad med fler dödsfall än
april 2020. Den månaden dog 11.057 perso-
ner, säger Tomas Johansson.

Halverat födelseöverskott
Det höga antalet dödsfall i kombination
med något färre födda under de första
sex månaderna 2020 ledde till ett halverat
födelseöverskott jämfört med samma pe-
riod 2019.

– 112 kommuner
hade under det första
halvåret en naturlig
folkökning, alltså fler
födda än döda. 174
kommuner hade en
minskning och 4
kommuner har lika
många födda som
döda, säger Linus Garp, befolkningsstatis-
tiker på SCB.

Invandringen till Sverige uppgick under
det första halvåret till 36.058 personer. Det
är det lägsta antalet sedan 2005.

Är du osäker på om du har lämnat din e-postadress eller ändrat adress
meddela vår medlemssekreterare lassegustafsson@outlook.com

eller jarlabanke@telia.com.



30

Hänt sen sistIn memoriam
Marianne Johansson, 1927–2021

Lördagen den 9 januari somnade Mari-
anne in på äldreboendet Enhagsslingan,
där hon bott i nästan sex år. På grund av
coronaviruset har jag inte träffat henne
sedan början av mars 2020, då jag besök-
te henne tillsammans med hennes brors-
dotter.

Jag lärde känna Marianne, när hon för ca
15 år sedan flyttade in i den bostadsrätts-
förening på Eskadervägen, där jag själv
bor. Eftersom jag då satt med i styrelsen,
fick vi ganska snart kontakt.  Den kontak-
ten blev så småningom mycket mer per-
sonlig. Jag hörde att Marianne var mycket
aktiv i SPF Jarlabanke. Hon ledde t.ex. den
gymnastik, som många jarlabankare har
varit med i, under 17 år.  Först 2012 tyck-
te hon, att hon kunde ”gå i pension” –
vid 85 års ålder!  Hon arrangerade också
de s.k. torsdagsträffarna på Ångaren. När
jag senare blev pensionär, tyckte Marian-
ne att jag skulle komma med på torsdags-
träffarna. Hon var helt fantastisk med att
locka till sig underhållare till dessa träffar,
som hon ordnade varannan vecka. Som
den utåtriktade person hon var, fick hon
lätt kontakt med olika personer, som gär-
na ställde upp. – Dessutom var hon otro-
ligt gästfri. Hon samlade alltid damerna,
som kokade kaffe vid träffarna, och her-
rarna, som skötte möbleringen, på lunch
eller kaffeträffar varje år.

Under år 2014 kom Stig Nohrlander på
att Marianne kanske började bli dement,

Foto: Bodil Svensson

Jana Hammarén  

vilket så småningom blev konstaterat vid
ett läkarbesök. I februari 2015 flyttade
Marianne till Enhagsslingan. För att hon
skulle kunna fortsätta att känna tillhörig-
het med Jarlabanke och Näsbypark ord-
nade Stig luncher och caféträffar i Näsby-
parks Centrum och jag tog med mig Ma-
rianne till månadsmötena i Täby Centrum.
Luncherna i Näsbypark i liten skala blev
början till de lunch- och café-träffar som
vi har haft i alla år sedan dess!!

Tack, kära Marianne, för alla glada och
trevliga stunder tillsammans under så
många år. Vila i Frid!
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Ingen reflex på var tredje gångtrafikant
- hur bra syns du i mörkret?
Text: Bodil Svenson

Under hösten 2020 har analys- och un-
dersökningsföretaget Kantar Sifo på upp-
drag av Synbesiktningen1 genomfört en
riksrepresentativ undersökning vad gäller
svenska folkets vanor att bära reflex eller
ej. Resultatet av undersökningen visar att
visserligen äger 84 % av svenskarna reflex
för eget bruk, men detta till trots är det så
många som 32 % som aldrig eller sällan
bär reflex när de är ute och går i mörker.
Folk i norr är bättre på att bära reflex, där
använder 86 % ofta eller alltid reflex i mör-
ker. Sämst är storstadsregionerna (Stock-
holm, Göteborg och Malmö) där endast
61 % ofta eller alltid begagnar reflexer.

Ett ganska dystert förhål-
lande med tanke på hur

svårt det är att på
håll uppfatta en gå-
ende utan reflex.
Enligt NTF så sker
40 % av alla trafik-

olyckor där gående är inblandade när det
är mörkt. Reflexer hör inte bara hemma
på mörka landsvägar. I stadstrafik är det
ännu viktigare att bära reflex, denna billi-
ga livförsäkring, trots neonskyltar och gat-
lyktor. - De flesta olyckor med gående sker
i tättbebyggda områden med gatubelys-
ning, säger NTF.

Ögat är gjort för dagsljus och har svårt att

uppfatta detaljer och djup i mörker. Om
du bär mörka kläder upptäcker en bilfö-
rare med halvljus dig först på 20-30 me-
ters håll. Om du bär reflex ser bilföraren
dig på 125 meters avstånd. 74 % av bilis-
terna säger i 2020 års Synbesiktningen att
de upplever att det är svårt eller mycket
svårt att se gångtrafikanter som inte an-
vänder reflex. Vidare visar undersökning-
en att 86 % av Sveriges bilister vill se lag-
krav på reflex för gångtrafikanter i mör-
ker.

Ännu sämre syns du när det är både mörkt
och regnigt. Vått väglag betyder också att
bilens bromssträcka ökar, ofta 2-4 gång-
er längre än vid normalt väglag.

Så här säger NTF om hantering av re-
flexer:
· När man rör sig i trafiken är det viktigt

att man syns från alla håll. Reflexer syns
bäst om de är i rörelse. Därför är det
bra att ha en reflex hängande i ett snöre
och att placera reflexer runt armar och
ben. Det är även bra om reflexerna sit-
ter lågt eftersom du då syns bättre när
bilen har halvljuset på.

· Reflexväst är bra men bör komplette-
ras med reflexband kring armar och
ben. På små barn syns reflexer mycket
bra eftersom de ofta är i hela halvljusets
ljusområde.

1 Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma
både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken.
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KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 35) är en kanal till och från social-

nämnden som ska samla in de äldres
synpunkter och erfarenheter samt

sprida information. SPF Jarlabanke har
två ordinarie ledamöter.

Äldreomsorg
Digitalt KPR-möte 2020-12-10
Text: Gunvor Vretblad

Enhetschef  Kerstin Torkelsson informe-
rade om nattpatrullen. Den rycker ut vid
larm dygnet runt, året runt och ersätter på
natten hemtjänsten. Ca 1.500 personer har
trygghetslarm i Täby. Trygghetslarm är
gratis från 80-års ålder, man får en klocka
på armen och en dosa i väggen. Nu kom-
mer digitala lås att installeras hos personer
med hemtjänst och trygghetslarm. Perso-
nalen har ett stort antal nycklar att hantera
idag. Digitalt lås innebär större säkerhet
för den enskilde, varje gång den digitala
nyckeln används, noteras tidpunkt och
personalens namn. Den enskilde kan fort-
sätta att använda sina vanliga nycklar.

Avdelningschef  Marie Tid berättade att ett
strategidokument tagits fram som ska vara
ett stöd i den långsiktiga planeringen av
kommunens äldreomsorg. Dokumentet
omfattar sex utmaningar till vilka det är
kopplat ett antal strategier. Man har också
gjort en behovsprognos för omsorgsin-
satser hos personer 65 år och äldre för
perioden 2020-2029. Prognosen visar att
antalet personer 65 år och äldre kommer
att öka med 2.500 personer och att störs-
ta ökningen sker i åldersgruppen över 80
år Om 10 år kommer 870 täbybor vara i

Hälso- och sjukvårdsansvarig Lilian Carleson informerade om erfarenheterna
av kommunalt finansierad sjukvård under coronapandemin: låg smittspridning
i nordost och få smittade under våren och sommaren, på hösten stark smitt-
spridning i Täby. Sammanfattningen av informationen: läget var under kon-
troll i Täby kommun.

behov av omfattande vård- och omsorgs-
insatser. Både strategidokumentet och be-
hovsprognosen finns att läsa på Täby kom-
muns hemsida, under socialnämndens
sammanträde 2020-09-16 respektive
2020-11-11.

Frågor från
pensionärsorganisationerna:
Vilka krav ställer kommunen i upphandling av
hemtjänst och särskilt boende på språkkunskap,
omhändertagande och bemötande?
Svar: De utförare som har avtal med Täby
kommun är ansvariga för att personalen
har kompetens för att säkerställa god kva-
litet. Kraven är desamma, antingen det
gäller hemtjänst eller särskilt boende och
oavsett regi. Personal ska kunna tala, läsa
och skriva på svenska och kunna bemöta
”brukaren” på ett respektfullt sätt.



33

Har Täby planer på att inrätta ett ”mellanbo-
ende”, ett icke biståndsbedömt boende, för dem som
behöver stöd men inte har behov av särskilt boende?
Svar: Nej. Till dessa ”mellanboenden”, eller
servicehus som fanns på 80-och 90-talen,
flyttade även personer med omfattande
vårdbehov och servicehusen var inte fy-
siskt utformade för de insatser som be-
hövdes göras för dem. Täby har valt att
avveckla servicehusen men behållit dem
som seniorlägenheter, exempel är Kulla-
gränd, Lyktan och Ångaren.

Utdrag ur protokollet från
KPRs möte 2020-09-22
Frågor från pensionärs-
organisationerna:
Vilken skyddsutrustning finns idag i hemtjäns-
ten, hur och när används den i mötet med de
äldre?
Svar: Det som finns och används är visir,
plasthandskar, plastförkläden och mun-
skydd, dessutom handsprit och ytdesin-
fektion. Täby kommun erbjuder också,
tillsammans med Åva gymnasium, perso-
nal från särskilda boenden och hemtjäns-
ten en tvådagars utbildning i hantering av
smitta.

Hur stor andel av hemtjänstföretagens anställda
är timanställda?
Svar: Kommunen frågar inte efter ande-
len timanställda i hemtjänstföretagen.

Finns det någon gräns för hur många olika hem-
tjänstanställda en ”brukare” får ta emot hjälp
av på en och samma dag eller en vecka?
Svar: Någon gräns finns inte. Ett av soci-
altjänstlagens kvalitetskrav är kontinuitet
och socialstyrelsen mäter årligen ”antalet
olika hemtjänstpersonal som hjälper den
äldre personen under 14 dagar”. Täby lig-
ger på 11-12 hemtjänstpersonal/14 dagar.
Nationellt låg genomsnittet på 16 perso-
nal/14 dagar år 2019.

Finns syrgas och dropp på särskilda boenden i Täby?
Svar: Om en läkare ordinerar syrgas eller
dropp till en patient på ett särskilt boende
för äldre, ska man kunna utföra ordina-
tionen där eller ta hjälp av ASIH, (avance-
rad sjukvård i hemmet).

Hur många har avlidit av covid19 i Täby?
Svar: Täby kommun kan inte svara på det. Re-
gion Stockholm som äger informationen.

Nästa möte i Kommunala pensionärs-
rådet 2021-02-18.
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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
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Avs: SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40, 183 58 Täby

från 300:-

från 800:-
25:-/däck

Välkommen till ditt lokala
hembageri. Hos oss kan
du handla nybakat
surdegsbröd, färskt
fikabröd, kalasgod tårta
eller skämma bort dig med
en ljuvlig bakelse. 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

Ny butik: Catalinatorget 9,
Hägernäs Strand

Näsbydalsvägen 15, 183 31 Täby
Ring 08-768 68 00
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