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Rolf Skagerborg

VACCINERAD!!!!
Hoppas alla fått sin första spruta nu.
Själv fick jag tid den 1 april, var det
ett skämt? Det gick bra. Öm i axeln
ett dygn sedan allt bra.

17-21 maj är det dags för SPF Senio-
rernas Folkhälsovecka. Förbundet
kommer att ha aktiviteter som digi-
tala föredrag och utmaningar, se
senaste numret av Senioren. Längre
fram i bladet kan ni läsa om vad vi
planerat.

Om möjligt rör på dig! Själv är jag
snart 80 och försöker hålla igång rör-
lighet, balans och kondition. Före pan-
demin gick jag på gruppgympa två
gånger i veckan och en hundprome-
nad om dagen. Nu under pandemin har
det blivit sporadiskt Sofia på TV och
hundpromenad.

Detta låter som ”vad duktig jag är”
men det jag vill ha sagt är ”rör på dig”.
Till alla män ställer jag frågan: kan du
stå på ett ben och ta på strumpan?

Även den minsta rörelsen gör nytta.
Det får inte bli så att det är lika bra
att slå sig ner i soffan och knäppa på
teven för att aldrig mer resa sig.

Nu ser vi fram mot vår och sommar,
förhoppningsvis är vi alla färdigspru-
tade och då släpps pensionärerna loss!

Vi i styrelsen hoppas komma igång
med aktiviteter så fort det bara går.

Fundering….
Hasse A hade en monolog där han lik-
nade livet vid en påse - tomt och inne-
hållslöst om man inte fyller det med
något.
Jag funderar om inte livet är en kö.
Man väntar alltid på något. Man står
på rad och upplever trygghet. Finns
det något mer rofyllt än en tyst efter-
tänksam svensk kö? Vad man köar till?
Det spelar ingen roll. Det viktiga är
kön som sådan.

Ordförande har ordet
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Tankar i Coronatider
Text: Gunvor Vretblad

Jag tror jag kommit på ett svar. Vi senio-
rer är uppväxta med Lyckoslanten och
med den teck-
nade serien
Spara och Slö-
sa. Spara, den
ansva r s fu l l a
som stoppade
sina pengar i sin
allt rundare och
gladare spargris
och Slösa som
köpte karamel-
ler för sina slan-
tar och alltid
hade en ledsen, mager och krum liten gris.
Den som var ansvarsfull gick det bra för,
var budskapet. Jag hade en bild i huvudet
hur Spara i sista serierutan cyklade bort i
solskenet på sin nyköpta cykel, medan Slö-
sa stod i dikesrenen med en polkagrisklub-
ba i handen och såg ledsen ut.

Jag hittade inte den bilden när jag letade
igenom ett antal Lyckoslanten från 1950-
talet på Kungl. Biblioteket häromdagen.
Men jag hittade många liknande bilder. En

Ansvarsfulla – det är vi seniorer. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd så
gott det bara går. Vi handlar på udda tider, håller avstånd till släkt och
vänner, gympar med Sofia och promenerar och promenerar. Aldrig har
jag lärt känna så många parker och vandringsleder som det här året.
Och jag har börjat notera att när jag möter vandrare i min egen ålder, så
är det vanligt att bägge parter går åt sidan för att hålla avstånd. Men att
jag oftare måste springa upp i blåbärsriset när jag möter medelålders
frustande joggare eller glatt samspråkande yngre motionärer i bredd.
Vad beror det på?

Spara, som genom att skura, sitta barn-
vakt eller laga sina kläder, tjänade och spa-
rade pengar som kunde sättas in på ban-
ken och så småningom räcka till något
större. En sportig och käck Spara som
också ”lånar gratis hem böcker som har
stil och kläm…”. Och en Slösa som gör
tvärtemot i allt.

T idningen
Lyckoslan-
ten har gam-
la anor. För-
sta numret
kom ut 31
o k t o b e r
1926 på
Världsspar-
dagen, eller
S p a r s a m -
hetens dag,
som den kal-
lades i Sverige. Det var Svenska Spar-
banksföreningen som ville starta en skol-
barnstidning. Idén kom från USA och mål-
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sättningen var att främja
sund sparsamhet redan från
barnsben. Namnet fick tid-
ningen efter en pristävling.
En lyckoslant sas ju dra till
sig fler slantar, kanske särskilt
om den sattes in på en spar-
banksbok. Spara och Slösa
fanns med i Lyckoslanten
från första numret 1926 och
ända fram till 1963. Serien
ritades under alla år av jour-
nalisten och illustratören Bir-
gitta Lilliehöök. Efter ett
långt uppehåll återkom Spa-
ra och Slösa i lite annan
tappning 2009, nu ritad av
Lena Forsman.

Många av oss som läste
Lyckoslanten har fortfaran-
de en klar minnesbild av Spara och Slösa.
Varför, tänker jag, när jag sitter där på bib-
lioteket. Och varför lär sig Slösa aldrig av
sina misstag? Men - det kanske faktiskt är
det som är poängen med serien? Andra,
som fördjupat sig mera i serien än jag, har
tolkat det så att Spara och Slösa represen-
terar två sidor hos oss alla. Å ena sidan en
önskan att vara slösaktig, å den andra att

ta ansvar och vara förnuftig. Som Spara.
Kanske var det det vi lärde oss när vi läste
serien, fast vi inte tänkte på det då. Att det
är klokt att vara ansvarsfull i det långa lop-
pet. Och att det är den lärdomen vi an-
vänder oss av i coronatider.

Birgitta Lilliehööks originalteckningar finns
i Sveriges Pressarkiv, Riksarkivet.
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070-223 6265

Visning av konsten i
Täby Centrum den 31 maj kl. 14.00

När det gäller konsten i Täby centrum har de
bostadsbolag som äger marken och bebyggt
den, också bekostat konsten. Valet av konst-

närer och deras verk ansvarade däremot
Täby kommun för genom en jury bestående av

tjänstemän från Fritid & Kultur, Samhälls-
utvecklingskontoret samt politiker och

en konstkonsult.

Det finns platser kvar till visningen av konsten i Täby
Centrum, se Medlemsblad nr 1/2021.

Anmälan senast 26 maj till Gunvor Vretblad,
073-733 0220 eller gunvor.vretblad@castrum.se
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Triss i Birgitta
Text och foto: Bodil Svensson
Jarlabankes styrelse är begåvad med tre stycken Birgitta med olika upp-
drag. Det kan ju vara lite knepigt kanske för föreningens medlemmar –
speciellt nytillkomna - att reda ut vem som är vem och ansvarig för vad.
Så Medlemsbladet tänkte hjälpa till genom att kartlägga de tre Birgitta.

Först ut är Birgitta Danielsson, äldst i
gården, d.v.s. hon är den som varit med-
lem i Jarlabanke längst. Birgitta D är barn-
född i Täby och har stor kännedom om
hur kommunen har ändrats genom åren.
Hon flyttade som 6-åring in i det hus som
pappa byggt i Lahäll. Efter boende på
annat håll i kommunen från 1965 återvän-
de hon och maken 2003 till föräldrahem-
met som de övertog efter Birgittas för-
äldrar och där bor nu Birgitta ensam kvar
efter makens bortgång.

Birgittas pappa var medlem i Jarlabanke
vilken gjorde att Birgitta fick insyn i verk-
samheten. Så när hon gick i pension 2005
blev det Jarlabanke hon vände sig till, bl.a.

för att hon sett att de hade en kurs i släkt-
forskning. Kursen gick hon, men vidare
forskning blev det dåligt med.  Efter ett
par år fick hon frågan om hon inte kunde
tänka sig att bli föreningens sekreterare?
Birgitta funderade och accepterade sedan
förslaget. Och på den vägen är det. I Bir-
gitta har föreningen en gedigen sekretera-
re. Kanske bidrar hennes tidigare yrkesliv
på ekonomiavdelning och som sekretera-
re till den saken.

Förutom uppdraget som Jarlabankes
sekreterare har Birgitta åtskilliga gånger
setts på cat walken som uppskattad man-
nekäng vid de modevisningar som Jarla-
banke anordnat höst och vår i samarbete
med Seniorshopen. Vi hoppas att det ska
gå att återuppta modevisningarna efter
coronan. Birgitta är också engagerad som
gruppledare vid Jarlabankes ”Korta
vandringar” (ca 4 km) i Näsbypark på fre-
dagar jämn vecka (se  Friskvård sid. 24).

Vad har då medlemskapet i föreningen
betytt? För Birgitta har det medfört nya
vänner att göra saker tillsammans med, bl.a.
resor, men också att ha något att sysselsätta
sig med speciellt sedan hon blev ensam.

- Jag rekommenderar absolut andra att
gå med, här träffar man många trevliga
människor!

    *****
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Forts. sid. 10

Birgitta Collin har Enskede som upp-
växtort men flyttade till Täby i två om-
gångar. 1984-94 bodde hon i Viggbyholm
och 2014 kom hon tillbaka till kommu-
nen för att slå sig ner i Näsbypark. I över
trettio år drev hon tillsammans med ma-
ken en fotoaffär och under slutet av den
perioden utbildade hon sig till fotterapeut
för att sedan öppna eget – ”Medicinsk
Fotvård”. Coronaåret 2020 blev dock
som för många andra företagare ett svårt
år och Birgitta avvecklade verksamheten.

stin Bergman (dåvarande styrelseledamot
i Jarlabanke), som tyckte att Birgitta skulle
börja spela bridge och Birgitta gick med i
gruppen för sällskapsbridge.

För tre år sedan fick hon frågan om hon
kunde tänka sig att ingå i styrelsen? Jo, det
gick bra! Nästa ställningstagande dröjde
inte länge - Monica Rosengren på Resor
& utflykter ville trappa ner sitt uppdrag
och föreningen behövde någon som kun-
de ta över. Kunde Birgitta tänka sig det?
Det kunde Birgitta även om hon inte ar-
rangerat resor tidigare. Men det fanns en
klippa att luta sig mot – Margareta Tor-
stensson som utgör den andra delen av
teamet som jobbar för att ta fram att-
raktiva resor och fina utflyktsmål för
Jarlabankarna. Så nu är det Margareta
och Birgitta C som grubblar på vad som
kommer att låta sig göras till hösten om
det då är läge för resor igen.

I väntan på detta så är Birgitta grupple-
dare för ”Korta vandringar” (se ovan
under Birgitta D) och hon och Margareta
har dragit igång Tipspromenader med
kaffe vid Näsa äng alternativt Centralpar-
ken. Kluriga frågor, kaffe och bulle till
deltagarna, samt trisslotter till de tre främsta
i frågerundan. (Mer om Tipspromenader-
na under Friskvård, sid. 24.)

Vad har då föreningen bidragit med för
Birgittas räkning?

Birgitta kände sig ensam, men genom för-
eningen har hon knutit många nya kon-
takter, bl.a. genom bridgen. Man måste
ha något att göra, menar Birgitta.

*****

Birgitta kände sig ensam efter det maken
gått bort, så hon gick med i Jarlabanke
2015. Kort därefter åtog hon sig uppdra-
get som brevduva (d.v.s. hon delar ut
Medlemsbladet till medlemmar inom ett
visst område), ett uppdrag som hon fort-
farande ägnar sig åt.

På ett funktionärsmöte träffade hon sin
barndomskamrat från 50 år tillbaka, Ker-
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Birgitta Blacker är styrelsens senaste till-
skott.

Birgitta B har sina rötter i Östergötlands
mylla och kom inte till Täby förrän 1977
efter avstickare till bl.a. Liberia och Ma-
laysia. Sitt yrkesliv som sekreterare och
assistent inom dels näringsliv, dels univer-
sitetsliv beskriver hon som att jobba i två
helt skilda världar.

Forts. från sid. 9”Triss i Birgitta ”

Birgitta blev först medlem i Tibblesenio-
rerna och vänmedlem i Jarlabanke, men
när hon var på besök på Ångaren kom
hon i kontakt med bridgespelande Jarla-
bankare och kände så fin kontakt, lärde

känna nya, hjälpsamma och trevliga per-
soner. Det gjorde att hon klev över och
blev fast medlem i Jarlabanke istället. Detta
skedde 2017. Sedan hann det inte gå mer
än något år innan hon blev tillfrågad om
en plats i styrelsen.

Att hon tackade ja till en styrelseplats har
Birgitta B inte ångrat även om hon tycker
att hon lite väl snabbt kom ut på banan
som handlade om annonsackvirering,
ett viktigt uppdrag för att finansiellt un-
derlätta utgivningen av Medlemsbladet.

Annonsackvirering var inget som Birgitta
kände sig hemmastadd med, tyckte inled-
ningsvis att det kändes som att gå med
håven och det gällde att bita ihop och inte
ta ett nej personligt. Men de flesta är väl-
digt positiva till att stötta ideella före-
ningar i Täby.

Hur viktigt har då medlemskapet varit?
- Det har betytt otroligt mycket, menar
Birgitta. När min man gick bort kände jag
mig ganska ensam. Genom bridgen hitta-
de jag människor med samma erfarenhet.
Jag ångrar inte en sekund att jag gick med.

Birgitta beskriver också arbetet i styrelsen
som positivt – där finns ambitioner, man
funderar över nya saker att göra och alla
drar åt samma håll.
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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

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> 073-183 77 06

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

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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Rätt svar till
Resefrågesport i Medlemsbladet 1/2021
I förra numret presenterade redaktionen
en liten frågesport med sex bilder av kän-
da platser/företeelser i omvärlden.

Tyvärr lockade inte frågesporten några
skaror direkt, men vi fick en vinnare, näm-
ligen Bosse Arvidsson som fick sitt pris
vid vårens första Tipspromenad i Näsa
äng den 24 mars. (Läs mer under Hänt
sen sist sid. 22).

Rätt svar är:
1: Alsike kloster
2: Rökstenen
3: Paella
4: Dalmålning
5: Operahuset Harpa
6: Antoni Gaudí
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Viking Plym – världens nu äldsta
kopia av ett seglande vikingaskepp

Teaterbiljetter
Inga-Lill Wixström informerar oss om
att det inte går att reservera teaterbiljetter
för närvarande. Vi hänvisar därför till
kulturhusetstadsteatern.se/Teater/.

Fester och musikarrangemang
Fester och musikarrangemang står på vänt
till höstterminen, då vi hoppas kunna åter-
komma i fördubblad skala.

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

Nöjen

Medlemmar i SPF Jarlabanke inbjuds att
följa med på tur med Viking Plym – Täby
kommuns eget skepp. Vi startar från bryg-
gan vid Viggbyholms båtklubb. Därefter
blir det segling, rodd eller motorgång be-
roende på väderlek. Vi styr över Värtan
för att lägga till vid lämplig strand, där vi
går i land och intar enkel lunch, som vi
dukar upp tillsammans.

Tid: Cirka 3-4 timmar den 11 augusti

Villkor: Max.
10 medföl-
jande.
Pris: 250 kr.
Förtäring in-
går.

Krav på delta-
garna: Nyfi-
kenhet, viss
vighet i att
klättra ur och
i skeppet.

Anmäl intresse senast den 11 juni eller ställ
frågor till Lars Gustafsson (medlem i Täby
Vikinga Skeppslag) via tel. 070-565 0568
eller e-post lassegustafsson@outlook.com
som därefter planerar och arrangerar seg-
latsen.
Mer information finner du på
vikingplym.org.
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Månadsträffar
Träffar

Tyvärr blev vi tvungna att ställa in den
månadsträff som var planerad till 19 april.
Orsaken till detta var rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten och att vi där-
för inte hade tillgång till lokal.

I höst startar vi upp medlemsmötena med
två vandrande möten den 23/8 och 30/8
och för att på nytt inte behöva ställa in,

Måndag 23 augusti
Vi träffas kl. 13.00 utanför Odenplans
tunnelbanestation vid skulpturen sittande
pojke och gör en vandring på 5.000 steg.
Vi stannar upp vid ett antal litterära skyl-
tar och miljöer. Vandringen rör sig i Au-
gust Strindbergs, Selma Lagerlöfs, August
Blanches och inte minst i Astrid Lindgrens
miljöer.

Foto: SPF Östermalm

blir mötena utomhus. Temat är båda gång-
erna ”Stockholms litterära miljöer” och
föreläsare är Eva-Karin Gyllenberg. Hon
är reporter på DN och har en lång rad av
år skrivit om olika miljöer i Stockholm och
ställt samman frågor på temat Stockholms
hus, kultur och historia. Hon har gett ut ett
antal böcker, senast om svenska kvinnliga
pionjärer.

Måndag 30 augusti
Vi träffas kl. 13.00 vid Strindbergsskulptu-
ren på Mosebacketerassen Södermalm och
går en  promenad  på Söders höjder. Vand-
ringen är på ca 4.000 steg, men mer fysiskt
krävande än den förra.

Temat är litterära skyltar och ett antal histo-
riska byggnader. Vi rör oss i Stig Claessons,
August Strindbergs och Klas Östergrens
miljöer.

Anmäl dig till Leif Sjöholm,
leifsjoholm50@gmail.com eller tel.
070-350 1203. Antalet deltagare är be-
gränsat till 15 personer och kan även

komma att påverkas av framtida rekom-
mendationer från Folkhälsomyndigheten.
Du kan anmäla dig till båda månadsträf-
farna men vid stort intresse kommer vi
att prioritera, så det är bra att du även skri-
ver vilken av vandringarna som känns mest
angelägen. Vi avslutar respektive träff med
besök på konditori i respektive stadsdel.
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Träffar
Lunchträffar i Näsbypark

Lunch- och caféträffar i Täby C
Vi är så ledsna att smittspridningen fortfarande är så stor. Det går
inte att planera våra lunch- och caféträffar då vi inte får träffas så
många. Kanske kan jag ordna någon liten träff  utomhus i sommar.
Kontakta mig gärna,  Ingrid Dahlberg, 072-018 6664,
ingrid.dahlberg31@gmail.com

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehu-
sen samt för funktionshindrade medlemmar med
följeslagare.
Under våren 2021 anordnas träff:
18/5 Silverpark kl. 14.00 Gunnel Gisslén och

LasseSöderström, sång och musik
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com

I det förra medlemsbladet hade vi en förhoppning om att kunna se
fram emot bättre och ljusare tider! Ljusare har det blivit, men smitt-
spridningen av coronaviruset har dessvärre fortsatt. Vi hoppas fort-
farande, att vi ska kunna träffas på Restaurang Eskader i Näsby-
parks Centrum, kl. 13.30, den tredje torsdagen i varje månad, d.v.s.
20/5, 17/6, 15/7 och 19/8. Eventuellt i smågrupper. Om ni blivit vaccinerade och
känner för att träffas, hör av er till Marianne/Jana Hammarén, 08-732 7476 eller
janahe2@gmail.com, för en gemensam lunch (i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer). Hoppas vi ses snart igen!

Nöjen
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.

Jarlabankes träffar och ett
flertal av föreningens kurser
och cirklar sker i samarbete
med Studieförbundet Vuxen-
skolan.
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Kalle P och nymalda kaffebönor

Det finns saker som inte är bra när det gäller sociala medier. Där kan det dyka upp
hat och hot och nättroll och annat otyg. Men sociala medier är så mycket mer. Det är
positiv kontakt mellan människor, det är medlemskap i grupper där man delar
intressen, utbyter erfarenheter, ger tips och råd och stöttar varandra. Det kan också
vara ett sätt att återknyta och hålla kontakt med vänner från förr. Jag är själv med i
facebook och bl.a. medlem i gruppen ”Du vet att du är från Täby om du…” där med-
lemmarna ser på Täby i ord och bild. För en tid sedan fastnade jag där för ett antal
kåserier, skrivna av Leif Sverndal, uppvuxen i Gribbylund och Hägernäs, numera
bosatt på Gotland. Leif har välvilligt ställt tre av sina kåserier till Jarlabankes
förfogande för publicering i Medlemsbladet.
Varsågoda – trevlig läsning!      Bodil Svensson

Om en sjungande mormor,
om första jobbet och kurs i orientering

Det var någon gång i slutet av fyrtiotalet...
Jag minns köket hos min mormor och
morfar på Furuvägen i Gribbylund. I ett
litet rött hus på en stor tomt. Jag kan fort-
farande inom mej med alla mina sinnen
minnas hur köket såg ut. Fönstret som
vette mot den stora trädgården, den blå
pinnsoffan, vedspisen från Bolinders och
diskbänken med sin handpump.

Jag brukade ofta ligga på pinnsoffan och
läsa. Och titta upp på det ”pärlspontkläd-
da” taket där det fanns en liten spricka i
sponten som såg ut precis som Döda ha-
vet som jag sett i geografiboken...

Jag minns den gulgröna kaffekvarnen som
mormor malde kaffet i samtidigt som hon
sjöng: ”Känner du Kalle P världens störs-
te skojare... ingen man kan som han vän-
da byxorna bak och fram...” Jag minns
doften från dom nymalda kaffebönor-
na som mormor själv rostat i vedspisens
ugn...

Jag minns att dom vuxna runt omkring
mej ofta diskuterade frågan om vatten och
avlopp i Gribbylund. Dom flesta som
bodde i Gribbylund på den tiden hade
egna brunnar och torrdass. Jag hörde ock-
så talas om att en och annan (olagligt) hade
installerat vattentoalett.

En dag hade morfar besök av en man
som hette Grip. Han var bonde någon-
stans i trakten. Kanske var det vid Häst-
ängens gård. Dom satt och drack kaffe
och språkade rent allmänt. Jag låg på pinn-
soffan och låtsades läsa allt medan öro-
nen stod på skaft. ”Om två år kommer
vatten och avlopp till Gribbylund” sa
Grip. Det hade han hört från någon poli-
tiker i Köpingen. Jag minns att Grips på-
stående gjorde intryck på mej. Jag hade
fått reda på något inte många visste. Om
två år (1951) skulle Gribbylund få kom-
munalt vatten och avlopp!

Text: Leif  Sverndal



17

Nöjen
Nu blev det inte så. När jag 25 år senare
flyttade från Täby (Hägernäs) in till stan
hade utbyggnaden av det kommunala VA-
nätet ännu inte nått Gribbylund.

När jag satt och skrev detta så tänkte jag
att jag måste ha kommit ihåg fel. Inte kan
väl mormor ha suttit och sjungit en visa
om en man som hette Kalle P och som
vände byxorna bak och fram... eller?

Så jag Googlade på textraden och fann
att, jovisst finns det en gammal vistext som
går så. Det var Sigge Wulff  som sjöng
kupletten ”Kalle P” på ett nöjesetablisse-
mang i Stockholm på 1890-talet. Jag
kan i min fantasi tänka mig att min
mormor, som då var en ung flicka
och jobbade på Hotell Rydberg vid
Gustav Adolfs Torg, hörde honom
sjunga den då...

Första jobbet –

ett s.k. slutbetyg på rektorsexpeditionen på
Viggbyholmsskolan. Ett betyg som man
skulle kunna visa upp som ett varnande
exempel. Torsten tyckte att jag skulle gå
om andra ring…

När det blev ”allmänt känt” att jag ville
hoppa av skolan fick jag välvilliga råd och
förmaningar från ”vuxenvärlden”. Jag
som hade fått chansen att studera (det var
det inte alla som fick på den tiden). ”Du
kommer att ångra dej” var en ständigt åter-
kommande kommentar från alla dom som
inte fått chansen...

Nåväl. Mamma visade mej en annons i
Dagens Nyheter. Posten sökte brev-
bärare. Enligt annonsen skulle man in-
finna sig på Malmtorgsgatan 3 (visste inte
ens att det fanns en gata som hette så) mitt
i stan nånstans.

Jag tog buss nr 6 från Gribbylund till
Roslags Näsby och Roslagsbanan in till
Östra station där jag tog en taxi. När jag

Bilden är tagen på Fortvägen 13 (nu 79) i
Gribbylund.       Foto: Tage Sverndal

Forts. sid. 18

brevbärarbiträde
”Om du inte vill gå i skolan måste
du skaffa dej ett arbete”.
Så sa mamma till mej en dag i bör-
jan av september 1958. Det fanns
besvikelse i hennes röst och jag viss-
te att hon var besviken. Hon hade drömt
om att jag skulle gå i skolan och bli något.
Något fint. Och det finaste mamma vis-
ste var läkare. Hennes dröm var att få se
sin son i ”den vita rocken”. Så blev det
inte...
Skolan hade börjat och jag var inte där.
Jag hade hoppat av efter andra ring och
hörde inte längre dit.

Jag hade växlat några ord med vår snälla
rektor Torsten Ekström när jag hämtade
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uppgav adressen funderade jag på om
taxichauffören visste var Malmtorgsgatan
låg. Han hittade dit utan besvär.

En kille som var före mej och sökte jobb
blev ”utvisad” för att det var nåt fel på
hans betyg.
Men mitt betyg dög tydligen. En allvarlig
kostymklädd herre mönstrade mina

Mitt första egna distrikt blev Norskogen
och den del av Näsbypark som gränsade
mot Viggbyholm… rena hemmaplan allt-
så. Norskogen var under byggnad och
varje dag flyttade det in nya familjer på
Orrvägen och Gökvägen. Många av då-
tidens ”kändisar” bosatte sig i Norskogen.
Den mest kände var Kurre Hamrin som
bodde på Koltrastvägen 27.

Forts. från sid. 17”Om en sjungande ...”

Leif  Sverndal tog en sväng förbi hemmet när han var
ute för att tömma postlådor i sin fina gula postbil. Den
lille killen är systersonen Roger. Foto: Tage Sverndal.

jag till posten i Näsbypark. Postexpedi-
tionen låg då i  en liten byggnad i början
av Slottsvägen. I samma hus hade Kon-
sum ett bageri. Chefen för postexpedi-
tionen var den förtjusande trevliga Ruth
Engqvist. Hon hade den fina titeln ”expe-
ditionsföreståndare”.

Bakom själva expeditionen höll vi brev-
bärare till. Jag trivdes jättebra med mina
trevliga arbetskamrater. Jag minns Billy
Spångberg, Stickan Lundblad från Göte-
borg och Sten Gustavsson som spelade
bas. Bas för oss brevbärare var en äldre
man i 40-årsåldern som hette Åholm
(minns inte om jag någonsin hörde ho-
nom nämnas vid förnamn).

(dåliga) betyg, muttrade och hum-
made och sa slutligen: ”Ni (!) kan få
börja på postkontoret Djursholm 1”
(som då låg i en flygel till Djursholms
Slott och var huvudpostkontor för
en stor del av Norrort). ”Infinn er
där i morgon klockan 6!”

Så var jag då anställd på Kungliga
Postverket. Som ”brevbärarbiträ-
de” längst ner i hierarkien. Efter någ-
ra veckor när jag hade lärt mej hitta
ganska bra i Djursholm förflyttades

Jag trivdes väldigt bra med att vara brev-
bärare och med arbetskamraterna och
stannade kvar flera år i Kungliga Postver-
ket. Så småningom befordrades jag till
Postiljon och blev postchaufför. Man kun-
de avancera till ”Förste Postiljon” och
”Överpostiljon” men så länge var jag inte
kvar i Postverket.

OK Tjädern orienterar
Fick årets (2021) första nummer av med-
lemstidningen för Täby Hembygdsföre-
ning i brevlådan häromdagen. Det är all-
tid lika trevligt att läsa om hembygds-
föreningens verksamhet för en gammal
Täbybo i förskingringen (Gotland).
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Det som särskilt intresserade mej i detta
nummer var artikeln om Tiomilakaveln.
Den sista sträckan i den allra första Tio-
milakaveln 1945 gick mellan Löttingekul-
len och idrottsplatsen i Enebyberg där
målet låg. Spännande läsning.

Dom tävlande hade alltså orienterat sig
fram härs och tvärs igenom min barndoms
Trollskog mellan Gullsjön och Gribby-
lund. Och tänk att det hade jag aldrig hört
talas om. Jag var visserligen bara fyra år
då, men ändå. Jag borde väl ha hört nå-
gon berätta om det nån gång. Jag som
hade en morbror som var med och star-
tade OK Tjädern.

Hm… orientering… minnena kravlar sej
upp ur hårddisken…
Det var på våren någon gång i mitten av
femtiotalet. Tio år efter den första Tio-
milakaveln. Jag var 14 år och satt tillsam-
mans med en massa andra ungar, både
killar och tjejer, i det lilla torpet i Skavlö-
ten. Vi gick på kurs. Orienteringskurs. Det
var några eldsjälar i OK Tjädern som hade
anordnat en kurs för oss ungar. Vi som
var klubbens framtidshopp.

OK Tjädern kom till i slutet av 1940-talet.
En av dom som var med och bildade
klubben var min morbror Erik Eriksson.
Torpet i Skavlöten var klubbens hemvist.
Dom flesta av klubbmedlemmarna kom
från Löttingelund, Gribbylund och Vigg-
byholm.

Kursen leddes av två äldre herrar i 35-
årsåldern. Stickan och Evert. Dom hade
ett enormt tålamod med oss ungar. Jag

minns att Evert sa ”hooonom” precis som
Sven Jerring och Rolle Stoltz.

Stickan och Evert lärde oss mycket. Allt
om kartan och kompassen. Vad kartans
olika färger betydde och vad alla olika
”mystiska” tecken stod för. Det var höjd-
kurvor, gränser, byggnader, stigar, vatten-
drag osv. Och alla nya begrepp som vi
fick lära oss. T.ex. en ”gip” som var en
del av en åker eller en äng som stack in
som en vik i en skog. En plats där det
mycket väl skulle kunna ligga en kontroll.

På den tiden förekom gamla svart/vita
kartor i skala 1: 100.000. Men vi använde
för det mesta mera moderna kartor i skala
1:50.000 vilket innebar att två centimeter
på kartan var en kilometer i verkligheten.
I kursen ingick också att vi fick lära oss en
massa om naturen. Och att vi aldrig fick
beträda en nysådd åker. Om man kom
fram till en sådan åker fick man vackert
springa runt. ”Vägval” var ett centralt be-
grepp inom orienteringssporten.

Efter att vi hade lärt oss en massa oriente-
ringsteori släpptes vi ut i skogen. Stickan och
Evert lade banorna och lät oss börja med
korta sträckor (på kanske 4 kilometer) och
kontroller som var lätta att hitta.

Det var inte så märkvärdigt med utrust-
ningen på den tiden. Vi hade jympaskor
och träningsoverall med OK Tjäderns
märke på bröstet... Och så hade vi med
oss mackor (med stekt ägg) och saft he-
mifrån som smakade jättegott efter att man
lyckats ta sig runt och i mål med hedern i
behåll... en härlig tid...
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Litteraturcirkel
Vi brukar träffas på
Kansliet en tisdagsef-
termiddag i måna-
den mellan kl. 14.00
och 16.00 för att
diskutera böcker
och ta en kopp
kaffe.
Om coronaläget
tilllåter, träffas vi 18/5 och talar om de
böcker vi läst under cirkelns uppehåll.
Anmäl dig till Ing-Britt Edlund,
08-768 83 10, o.edlund@gmail.com, om
du vill vara med i litteraturcirkeln.
Vi möblerar för att hålla avstånd om
det behövs eller så väljer vi att sitta
utomhus.

Sällskapsbridge I
Onsdagar kl. 9.30 -12.30
Kontakta Anna Thille när du kan spela,
anna.thille@gmail.com eller tel:
076-262 6080.
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
Tävlingsbridgen är inställd tillsvidare.
Magnus kontaktar medlemmarna i tävlings-
bridgen när spelet kan komma igång igen.

Vinkunskap I
Nu gör vi ett nytt försök att börja med
vinkunskap med vinprovning under höst-
terminen. Förslaget är tisdagarna 13/9,
11/10, 15/11 och 14/12. Då vi idag inte
vet hur läget med covid-19 är i höst, kom-
mer Lars-Ove att kontakta alla som tidi-
gare deltagit i vinkunskap i början av sep-
tember. Gruppen är fulltecknad men vid
frånvaro kontaktas intresserade från vän-
telistan för deltagande.
Ansv.: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

 Kurser och cirklar

Bridge
Lokal: Eskadervägen 40.
Tyvärr måste vi vänta ännu en tid med att
spela bridge. Enligt Folkhälsomyndighe-
ten måste fler ha hunnit bli vaccinerade
innan vi kan ses i större grupper inomhus.
Men - alla kontaktas när vi kan komma
igång igen.
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Resor och utflykter
Vinkunskap II
Startdatum för höstens vinkunskap är
ännu inte bestämt.

Arne kontaktar medlemmarna i gruppen
när det blir aktuellt.

Ansvarig: 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 kontakta
L a r s - O v e
Pehrsson, som
administrerar
en väntelista
för båda vin-
grupperna.

Max. deltagare i en grupp är 15 personer.
Om tillräckligt många är intresserade av
att deltaga finns det möjlighet att starta yt-
terligare grupper.
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Följande har bidragit med text och
foto: Bodil Svensson.

Mer text och bilder finns på
spfjarlabanke.se.

Hänt sen sist
Frågesport vid Näsa äng

Tipspromenaden avslutades med kaffe och
bullar och prisutdelning. Tre pristagare blev det
– Östen Edlund och Karin Knutsson med 4
rätt av 9 möjliga delade andra plats och vann
gjorde Bosse Arvidsson med 6 rätt. För Bosse
var det f.ö. det andra priset denna dag – bara tio
minuter innan hade han av Margareta Tor-
stensson och Birgitta Collin mottagit vin-

Ragni och Anna-Lena (bild t.v.) och Karin och Christina (t.h.) sliter med de kluriga frågorna.

Onsdagen den 24 mars bjöd på solsken men
lite kyliga vindar när vårens första Tipsprome-
nad drog igång vid Näsa äng, Näsbypark. Jarla-
bankarna utsattes för kluriga frågor som inte lät
sig lösas så lätt, inte ens om man försökte goog-

la på svaren… Det var kryssfrågor som handla-
de om allt från den gamle perserkungen Xerxes
till Rudolf Peterssons seriefigur 91:an Mandel
Karlsson hemmahörande i det fiktiva Klackamo-
regementet.

Birgitta Collin och Margareta Torstensson (bild t.v.) redogör för svaren och delar ut trisslotter. På andra
plats i Tipsrundan kom Östen Edlund och Karin Knutsson. Vann gjorde Bosse Arvidsson. (Bild t.h.)

narpriset i Resefrågesporttävlingen i Medlems-
bladet nr 1/2021.
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Hänt sen sist
Vi kommer att fortsätta med frågesport med
fika i folkhälsoveckan. I maj är det nämligen
dags för första gången för SPF Seniorernas
Folkhälsovecka, som kommer att genom-
föras vecka 20, det vill säga 17 -21 maj. Jarlaban-
ke uppmärksammar veckan tisdagen den 18
maj kl. 14.00 på Näsa äng.

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

I juni ses vi med nya frågor och fika onsdag
den 16 juni i Centralparken, start vid Norskogs-
badet kl. 14.00. Anmälan senast tisdag  11 maj
till bägge dagarna.:
Margareta Torstensson tel. 070-368 25 68 eller
margareta.to@telia.com
Birgitta Collin tel. 070-695 3383 eller
birgittacollin2014@gmail.com

När detta skrivs är pandemisituationen
fortfarande oklar men vi ser framåt och
planerar för hösten.

Resan till Landsort-Öja tillsammans med
Tibble är under planering. De övriga ut-
flykterna som vi planerade förra våren
kommer att genomföras så snart det blir
möjligt.

När resekatalogerna för hösten presenter-
nas kommer de att vara fulla med trevliga
resor så det finns hopp och mycket att se
fram emot.

Håll i och håll ut, snart är vi igång.

Viktigt meddelande till alla Jarlabankare:
Lämna din mejladress om du inte har gjort det.

Nu när vaccinationerna är igång kan vi börja planera för aktiviteter,
resor och utflykter på allvar. Det kan hända att det dyker upp arrangemang

med kort varsel och då vill vi kunna använda mejl för att sprida
information om dem. Meddela din mailadress till vår medlemssekreterare

Lars Gustafsson, lassegustafsson@outlook.com
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Eftermiddagsdans
Dansen är ett samar-
bete med SPF Seniore-
rna Tibble.
Kontakta Margit
A n n e r s t e d t ,
070-350 9320 för

information 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, 7/5, 21/5 och 4/6. Därefter gör
vi sommaruppehåll.

Ta med stavar om du föredrar att gå med
sådana.

OBS att antalet deltagare är begränsat.

Anmälan till:
Birgitta Collin, 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com,
Birgitta Danielsson, 073-834 2218
eller Leif Sjöholm, 070-350 1203

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 2325 eller per.jodahl@telia.com.

I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
blir det långa vandringar på måndagar.
Samling vid Ensta krog kl. 9.15. Men plats
kan variera, för aktuell samlingsplats se
tibbleseniorerna.se eller kontakta Kerstin
Ferenius, 070-681 2392 eller Anne-Ma-
rie Hugo, 073-946 2144. Tag med buss-
kort, matsäck och sittunderlag.
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Vad är sant och vad är falskt?
Text: Bodil Svensson
Källkritik, att kritiskt kunna granska och bedöma trovärdigheten i det som
skrivs och bildsätts på internet, är en viktig kunskap, skrev vi i en artikel i årets
första nummer av Medlemsbladet. I Internetstiftelsens undersökning om
”Svenskarna och internet 2020” framgick det att inte mer än hälften av under-
sökningens internetanvändare angav att de kunde avgöra om informationen
på nätet är sann eller falsk.

varit gäst i Carina Bergfeldts talkshow dit
hen blivit inbjuden för att tala om ett nytt
”förmögenhetskryphål” som skulle kun-
na göra vem som helst till miljonär på 3-4
veckor. En kontroll på SVT Play av pro-
grammets gäster visade att vederbörande
aldrig gästat programmet. Artikeln såg ut
att vara publicerad av en av våra kvälls-
tidningar, men när man klickade på län-
ken hamnade man hos Bitcoin Revolution.
Där gick det att hitta ett antal artiklar med
i princip samma ordalydelse fast man bytt
ut namnen på både gäst, talkshow och land.

I en artikel på Internetstiftelsens hemsida
intervjuas Thomas Nygren, historiker och
forskare om källkritik, Uppsala universi-
tet. Han säger: – Grundprincipen är att vi
alla måste förhålla oss till vad vi läser och vari-
från det kommer.

Han framhåller också att den stora risken
är när det lyfts fram felaktig eller vinklad
och vriden information som hotar demo-
kratin eller innehåller riktigt allvarliga medi-
cinska felaktigheter.

Även på Krisinformation.se ägnar man en
del av sin information åt just källkritik och
framhåller bl.a. ”Att vara källkritisk inne-

Ett näraliggande exempel är påståenden
om vaccin mot covid-19 som florerar på
internet, bl.a. uppgifter att vaccinet skulle
ändra vår arvsmassa eller att det skulle
innehålla farliga ämnen som hålls hemliga.
Söker man då på t.ex. vaccin ändra arvsmas-
sa så kan man bland de länkar som kom-
mer upp förslagsvis välja Läkemedelsver-
kets, som bemöter denna och andra my-
ter om vacciner mot covid-19.

Tycker man att en information som man
stöter på verkar konstig eller orimlig kan
man ställa sig frågorna:
· Vem sprider detta? Är det en privat-

person, en organisation, grupperingar
av olika slag som vill påverka samhäl-
let i en viss riktning, kända mediaföre-
tag eller mindre kända nättidningar?

· I vilket syfte sker publiceringen? Vad
vill man uppnå med spridningen? Vill
man genom tvetydiga nyheter sprida
desinformation för att underminera
förtroenden?  Har avsändaren en egen
agenda för att påverka aktuella debat-
ter? Eller vill man uppnå ekonomiska
fördelar?

Här finns ett ganska aktuellt exempel. I
slutet av mars kunde man i sociala medier
få upp en artikel om att en klimataktivist
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bär att värdera den information man tar del av.
Det betyder dels att förstå att vissa källor har
högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten
om att avsändare av information har ett syfte.”

Man pekar också på att ”starka känslor för-
svårar för oss att tänka kritiskt och rationellt.
Detta utnyttjar de som skapar missledande in-
formation genom att måla upp skräckscenarier
och genom att använda känslostarka bilder.”

På Krisinformation.se kan man hitta ett
antal checkpunkter som är bra att ha med

sig när man vill kolla bakgrunden till in-
formation på internet.
· Hur gammal är informationen? Är den

fortfarande relevant?
· Var fann du informationen? Kommer

den från en källa som är pålitlig och
som tidigare har levererat bekräftad
information?

· Kontrollera om du kan hitta informa-
tionen i andra källor. Information från
endast en källa måste behandlas med
stor försiktighet.

Källor: www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin
internetkunskap.se/kallkritik/darfor-ska-du-bry-dig-om-kallkritik/
internetstiftelsen.se/guide/kallkritik-pa-internet/kallkritik-pa-natet/
www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/
om-krisen-kommer/kallkritik
urplay.se/serie/220652-seniorsurfarskolan

Vi vill i det här sammanhanget gärna slå
ett slag för UR:s serie med Kattis Ahlström
som programledare: Seniorsurfarskolan
– konkreta tips på hur du navigerar i
den digitala djungeln.

Där finns det bland mycket annat mat-
nyttigt även ett avsnitt om just informa-
tionssökning och källkritik. Programmen
går att hitta på UR:s hemsida.



28

17-21 maj 2021
Denna vecka genomför SPF-föreningar i hela landet en kampanj för folkhäl-
san. Vi hoppas att alla seniorer då är vaccinerade och vi kan börja umgås så
smått igen men fortfarande gäller att hålla avstånd.

SPF Jarlabanke erbjuder följande aktiviteter och hoppas på vackert väder. OBS!
Anmälan gäller till alla aktiviteter!

Tipspromenad
Tisdag 18 maj, kl. 14.00 vid Näsaängs-
badet Näsbypark. Avslutas med prisutdel-
ning, vi bjuder på kaffe.

Kort vandring
i Näsbypark

Fredag 21 maj, kl. 10.00, samling per-
rongen Näsbyparks station.

Korta vandringen den 21 maj leds av bl.a.
Birgitta Collin. Foto: Bodil Svensson

Prova på Boule!
Du som aldrig provat att spela boule passa

på nu. Ingen speciell ut-
rustning behövs och klot
får du låna av oss. Vi bju-

der på kaffe.
Måndag 17 maj,
kl.14.00, södra
Centralparken/
Näsbypark, vid
grusade rondellen
med konstverk i
mitten.

Onsdag 19 maj, kl.10.00, vid Näsbyparks
kyrka.

Nostalgisk cykeltur
Svalnäs – Auravägen,
Djursholm
Ni som missade denna tur i höstas kan nu
göra en cykeltur i lagom takt med många
stopp. Vi följer en del av den gamla ban-
vallen där Eddavägslinjen en gång gick
åren 1895-1976.
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Är du osäker på om du har
lämnat din e-postadress eller

ändrat adress meddela vår
medlemssekreterare

lassegustafsson@outlook.com
eller jarlabanke@telia.com.

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.

Det finns nio stycken hållplatser mellan
Svalnäs och Auravägen med skyltar där
man kan läsa historien om järnvägen och
dess tillkomst och lite annan kuriosa.

Torsdag 20 maj, kl. 14.00. Samling
Fiskarstigen vid Näsbyvikens Båtklubb.
Tag gärna med eget kaffe.

Anmäl dig senast 11 maj, gäller för
alla aktiviteter, till
Margareta Torstensson, tel. 070-368 25 68,
margareta.to@telia.com, eller
Birgitta Collin, tel. 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com

VÄLKOMNA!
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Hänt sen sistVar rädd om våra pollinerare!
Text och foto: Bodil Svensson

Det är bin och humlor som svarar för den största delen av pollineringen av
både vilda växter och våra odlingar, men ävenså fjärilar är viktiga. Oförtrutet
samlar de in och flyttar pollen från blomma till blomma. Utan pollinerare ris-
kerar vi våra skördar av frukt, bär och vissa grönsaker. Men antalet pollinerare
minskar bl.a. beroende på att deras naturliga livsmiljö försvinner och på an-
vändning av bekämpningsmedel inom jordbruket. Men vi kan hjälpa polline-
rarna genom att t.ex. plantera insektsvänliga växter på balkongen eller i träd-
gården. Pollen och nektar behövs under hela växtperioden. Spara små öar i
gräsmattan åt pollinerarna – gärna med klöverblom och maskrosor. Använd
inte giftiga ämnen i trädgården, bygg insektshotell åt pollinerarna istället.

Äppelblomman får
bibesök.

Pärlemorfjäril på vädd.
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En liten humla söker av en rosa
lavendel.

Fingerborgsblomman lockar till sig
pollinerare.

Riddarsporren erbjuder en lagom stor
frömjölsgömma för en liten luden
humla.

Påfågelöga och tistelfjäril söker nektar på
buddlejans blommor.
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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 18 februari 2021
Text: Gunvor Vretblad

Avtal avseende
hemtjänst och
särskilt boende:
Utvecklingsledare Marie Björkman infor-
merade om valfrihet och konkurrensutsättning
inom äldreomsorgen i Täby kommun. Det
har funnits valfrihet för hemtjänst sedan
1993 och för särskilt boende sedan 2001.

Konkurrensutsättning styrs av lagar som
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
och Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Företag, som vill driva särskilda boenden
eller utföra hemtjänst i Täby, har att ansö-
ka om det. De ska sedan godkänna de
krav och villkor som finns i upphandlings-
föreskrifterna och ett avtal upprättas där-
efter mellan socialnämnden och utföran-
de företag. Utföraren ansvarar för att upp-
draget följs enligt avtalet men socialnämn-
den är ytterst ansvarig för de sociala tjäns-
ter som ges.

Inför KPR-mötet hade pensionärsorga-
nisationernas representanter fått ut upp-
handlingsföreskrifterna. Det var ett 21 sidor
långt dokument med punkter som bl.a.
rörde beskrivning av uppdraget, kontroll
av den blivande utförarens ekonomiska
stabilitet och kompetensen hos verksam-
hetschef och personal liksom en punkt om
uppsägning av utförande företag, om det
inte lever upp till kvalitetskraven.

Bestämmelser
om lex Sarah:
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god
kvalitet. Det gäller oavsett om verksam-
heten drivs i kommunal eller enskild regi
och det gäller för både myndighetsutöv-
ning och insatser.

Utvecklingsledare Hans Wallöf  informe-
rade om lex Sarah som är en del av so-
cialtjänstens systematiska kvalitetsarbete,
med syfte att rätta till brister i den egna
verksamheten och förhindra att de inte
uppstår igen. Lex Sarah innefattar fem
skyldigheter:
1. Informationsskyldighet från chef  till

medarbetare om lagen,
2. Medarbetares skyldighet att rapportera

missförhållanden,
3. Skyldighet att snarast avhjälpa eller un-

danröja missförhållanden,
4. Skyldighet att utreda ett missförhållande

eller en händelse,
5. Skyldighet att anmäla ett allvarligt miss-

förhållande, eller risk för missförhål-
lande, till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
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Kultursatsningar inom
äldreomsorgen:
Avdelningschef  Marie Tid informerade
om ett samarbetsprojekt med Täby kul-
turskola. Syftet med projektet är att en
person ska arbeta inom äldreomsorgen på
20% med minnesunderhållning, t.ex. med
att sjunga välkända sånger. Under pande-
min har underhållningen bara kunnat fram-
föras digitalt.

Uppföljningar inom
socialnämndens
ansvarsområde, t.ex.
äldreomsorgen:
Uppföljningar har inte kunnat ske som ti-
digare på grund av besöksförbuden på de
särskilda boendena i samband med pan-
demin. Inte heller har besök hos personer
med hemtjänst haft samma omfattning
som de brukar ha, men uppföljningen har
där i de flesta fall kunnat ske per telefon.
För personer som bor på särskilda boen-
den fungerar samtal per telefon sämre.

Nästa möte i Kommunala pensionärs-
rådet är den 25 maj 2021.

Äldreomsorg

Har du några frågor du vill ska tas upp i Kommunala pensionärsrådet?
Tveka inte!

Slå en signal till Gunvor Vretblad, 073-733 0220 eller
Irene Lehnberg, 073-700 0516.
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Vårdstyrkan kan erbjuda dig
Hemtjänst

Träffens sociala Dagverksamhet
Lindens Dagverksamhet

för personer med demensdiagnos

08-732 24 80 :: www.vardstyrkan.se
Delaktighet :: Insyn :: Respekt :: Utveckling
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Eskadervägen 40, 183 58 Täby
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall tagna via
SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar för
medlemmar i SPF Seniorerna:
0771-55 5500 eller 0771-16 6060
skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/

STYRELSE
Rolf Skagerborg – Ordförande 070-55 80 200 rskagerborg@gmail.com
   samt ansvarig utgivare Medlemsbladet/Hemsidan

Gunvor Vretblad – Vice ordförande 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se
Sekreterare Birgitta Danielsson 073-834 2218 birgitta.l.danielsson@telia.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 08-768 8310 o.edlund@gmail.com
Planeringskommitté Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Resor/utflykter Margareta

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

Övriga ledamöter Leif Sjöholm 070-350 1203 leifsjoholm50@gmail.com
Birgitta Blacker 070-548 3811 blacker.bandi@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 08-756 1383
Bo Arvidsson 070-537 65 12
Ragnvald Pettersson 08-758 40 44

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

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

Ledamot Vakant

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

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

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

PlusGirokonto: 84 85 34-4
Swish: 1235992508

Hemsida: spfjarlabanke.se
Organisationsnummer: 816000-2807

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11
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Annonser Birgitta Blacker 070-548 3811 blacker.bandi@gmail.com
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36

Avs: SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40, 183 58 Täby

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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