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Kallstenius och Ditte Gälldin Åberg över-
vakar.
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Rolf Skagerborg

Ordförande har ordet
Nu drar vi igång…
Vi måste få träffas nu i höst. Styrel-
sen har börjat planera för aktiviteter
som ni kan läsa om i detta blad. Buss-
resor kommer vi att kunna subventio-
nera en tid framöver. Hoppas bara att
det inte dyker upp någon ny variant
som vaccinet inte biter på.

Funderingar om miljö…
Att fiska eller inte fiska, det är frågan.
Fiske är viktigt och stort. Förr var det
frågan om människors överlevnad.
Idag är det frågan om havens överlevnad.

För den lilla människan med metspö i
bagaget kan det vara fråga om lycka,
om närvaro, om ett möte med naturen.

Läste Ålevangeliet av Patrik Svensson
i sommar. Otrolig läsning om hans
barndoms ålafiske och den vetenskap-
liga forskningen kring ålens vandring
och liv. Nu är den utrotningshotad.

Slänga saker…
Tömde ett utrymme på saker i som-
mar. Vad gör man med allt? Barnen
tillkallas med motivet ta så mycket ni
vill och helst mycket. Det blev mer
än förväntat. Men vad grejer man sam-
lar på sig. Det svåraste är att sortera
vad skall till tippen, kyrkan, sparas.

Vi lever i en rationell värld, vi fattar
rationella beslut och försöker värdera

saker utifrån en objektiv måttstock.
Vad som är självklart vackert för mig
eller vad som framkallar en viss käns-
la hos dig kan vara svårt att förklara.
Tingen är också bärare av berättelser/
händelser och vittnar om händer som
tillverkat, burit och brukat dem, om
tider som gått och de historiska hän-
delser som passerat. Det kan vara ar-
vegods som minner om släkt. Presen-
ter och reseminnen måste värderas i
vilken hög de ska. Slutligen blev det
mindre saker - men man får ta nya tag
till våren.

Kära medlemmar
Välkomna att ta del av höstens

programverksamhet.
För all verksamhet gäller att

vi kommer att följa
Folkhälsomyndighetens

rekommendationer.
Styrelsen
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Johannas trädgård
– poetiskt namn på nytt äldreboende
Text och foto: Bodil Svensson

Om ett år – hösten 2022 – ska det vara dags för inflytt i ett nytt äldrebo-
ende i Täby. Vård- och omsorgsboendet kommer att ligga på historisk
mark i Täby kyrkby, närmare bestämt vid Jarlabankes väg och på den
plats där Byle gård tidigare låg. Behovet av nya äldreboenden i Täby
kommun är stort och enligt planerna kommer under de närmaste åren
sju olika aktörer att starta sju nya äldreboenden.

Det kommande äldreboendet i Täby
kyrkby har fått namnet Johannas träd-
gård, Johanna efter prostinnan Johanna
Justelius, änka efter Claes Justelius, kyrko-
herde i Täby 1795, prost 1809 och från
1811 kontraktsprost i Roslags östra kon-
trakt.

År 1813
Prosten Justelius lämnade bl.a. efter sig en
handskrift ”Beskrifning öfwer Täby församling

i Stockholms Län och Upsala stift, Uppsatt
1813”. År 1813 - för drygt 200 år sedan -
var byarna, gårdarna och torpen desam-
ma som 1786, men befolkningen hade
minskat till 919 personer. Kvinnoöver-
skottet var stort - 77 kvinnor varav 67
änkor - sannolikt beroende på sviterna av
1809 års krig, där många män dog i den
s.k. ”lantvärnssjukan” (Täbys ryttare och
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båtsmän klarade däremot livhanken). För-
samlingen underhöll fattighuset ”hvaruti 6
utaf de åldrigaste och bräckligaste av fattighjo-
nen” inrymdes. Prosten Justelius skriver:
”Hvad Allmogens uti denna Församling Seder
och sinnelag beträffar, kan man säga, att den i
allmänhet älskar snygghet och ordentlighet, hvil-
ken ock ofta öfvergår till öfverflöd och högmod.
Skatte Böndernas boningar äro prydliga icke
sällan med Tapeter klädda, och på flere ställen
finnes kakelugnar till deras uppvärmande begag-
nade. Deras klädebonad har i allmänhet de sed-
nare åren begynt at täfla med de bättre Stånds-
personers.”

År 1925
För knappa 100 år sedan – den 31 mars
1925 - fick Täby sockens fattigvårdssty-
relse i uppdrag att inför kommunalfull-
mäktige framlägga förslag om ett nytt ål-
derdomshem. Efter fyra års utredande var
man klar. Dock hade platsen för det nya
hemmet varit föremål för diskussioner.
Fattigvårdsstyrelsens ordförande Oswald
Bergkvist förespråkade att ålderdoms-
hemmet borde ”såvitt möjligt är, icke förläg-
gas i någon avkrok inom samhället utan så cen-
tralt som möjligt. (…)”

Den plats som så småningom valdes blev
slänten mitt emot kyrkan. Bygget stod fär-
digt på nyåret 1931 till en kostnad av
106.000 kronor. Den gamla sockenbygg-
ningen, ”fattighuset”, revs först 1958. Då
hade ålderdomshemmet från 1931 fått en
ersättare i Allégården (1957). Täby kyrk-
by fick 1980 ett servicehus för äldre, Hag-
mogården, med pensionärslägenheter och
med närhet till vårdcentral och service i
kyrkbyns centrum.

År 2021
Nu är det alltså dags igen.

Forts. sid. 6

På området, där Johannas trädgård kom-
mer att stå klart för inflytt i september
2022, låg tidigare Byle gård, som bedöms
ha tillkommit mellan 1636 och 1787. När
Täby skiftades i början av 1800-talet så
erhöll änkeprostinnan Johanna Justelius
Byle torp efter sin makes död 1822. I skif-
teshandlingarna från 1809 nämns en träd-
gård och även in på 1900-talet talas det
om en gammal trädgård som är tillräck-
ligt stor för hemmets hela årsbehov. Man
får förmoda att änkeprostinnan Justelius
vandrade omkring i sin trädgård och lät
sig väl smaka av frukter och bär. Den lum-
miga trädgårdsmiljön med befintliga
fruktträd kommer att bevaras för att bi-
dra till en njutbar utemiljö. Likaså kom-
mer en gammal bagarstuga att finnas kvar
(se ovan).

I början av 1900-talet användes Byle gård
som sjukhem och 1916 invigdes Byle kon-
valecenthem dit enbart kvinnliga patienter
fick komma. Under senare delen av 1900-
talet har hemmet funnits i landstingets regi
och de sista åren har vårdverksamheten
drivits privat. Nu är allt utom bagar-
stugan rivet.
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070-223 6265

På staketet som omgärdar byggarbetsplat-
sen för Johannas trädgård finns visionen
av det färdiga bygget uppmonterat – en
stjärnformad byggnad bestående av tre
flyglar med ett gemensamt trapphus i mit-
ten. Mot Bylegårdsvägen och parkerings-
plats inryms i suterrängvåningen personal-
utrymmen och logistik. På de tre våning-

Forts. från sid. 5 ”Johannas ...” arna ovanför kommer det att finnas nio
avdelningar för demensvård alternativt
somatisk vård. Totalt kommer Johannas
trädgård att få 86 lägenheter.

Hemsö äger fastigheten och ansvarar för
byggnationen med MVB som byggentre-
prenör. Hemsö äger sedan tidigare ett
hospice på samma fastighet samt ytterli-
gare två äldreboenden i Täby. Boendet
kommer att drivas av Täby kommun.
Johannas trädgård ska ersätta Ångaren
och Allégården, som båda avvecklas i
samband med flytten. Berörd personal
där såväl som boende därstädes erbjuds
att följa med till det nya boendet.

Källor: Täby kommun och Täby

Hembygdsförenings årsskrift nr 24/1991
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Charlies favoriter får en bakgrund
Text och foto: Bodil Svensson

Det är en strålande, varm högsom-
mardag när jag träffar Carl ”Char-
lie” Wahren på ett fik i Täby kyrk-
by och hatt och parasoll är ett mås-
te. Det är fortfarande coronatider
och vi har fått våra dubbla vaccin-
sprutor, men detta till trots gäller
avstånd och handsprit.

Liksom för så många andra har
Coronan kommit att påverka Carl
Wahrens liv. Carl har ju varit en fli-
tig underhållare för jarlabankarna
under de senaste åren med månat-
liga pianobarer som så småning-
om övergick till Charlies hörna.
Men när pandemin kröp in i
Sverige och med den restriktioner
och nedstängning, så förblev även
tangenterna på klaviaturet i ospelat
läge.

Vad gör man då om man som Carl
har musiken som en stor del av sitt
liv och ser den som en brobygga-
re från människa till människa, från
folk till folk och när man vet att
många människor – oavsett land
– önskar samma låtar, musik som
minner om ungdomstider, om
kärlek eller  andra påtagliga upple-
velser.

Jo, man sätter sig ned och börjar
med research. Finns det någon his-
toria bakom de mest önskade lå-
tarna? I så fall vad?
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Med utgångspunkt från The American
Songbook och från europeisk populär-
musik har Carl nu skapat ett kompendi-
um som gör det möjligt för honom att
på sitt engagerade sätt vid nästa Charlies
hörna berätta för oss bakgrunden till
önskad låt – d.v.s. om musiken hör till
Charlies egna 205 favoriter.

Charlie tar ”Tea for Two” som ett exem-
pel: ”Tea for Two” från musikalen ”No, no
Nanette” fick en blek debut i Detroit 1924,
musikalen måste omarbetas på ett påvert hotell-
rum i Chicago 1925 av upphovsmännen Vincent
Youmans/Irving Caesar. Texten var tänkt att
vara temporär, framtvingad av en trött Caesar
efter många drinkar. Men omarbetningen blev en
stor hit på Broadway samma år med 321 före-
ställningar.

Själv blir jag nyfiken på ”Summertime”,
ett stycke musik på en nu nästan utsliten

skiva. ”Summertime” (Gershwin/Du Bose
Heyward 1934) ingår i operan ”Porgy and Bess”
(1935) baserad på romanen ”Porgy” av Hey-
ward. Ira Gershwin också credit för lyrics. En
av världens mest (in)spelade covers (33.000 en-
ligt Wikipedia). Obs! operans enorma betydelse
för rasfrågan i USA. Premiären tvangs ske i
progressiva Paris. Efter succén i Frankrike vå-
gade man så småningom sätta upp den i USA.
Framgången blev enorm och för första gången fick
afroamerikaner spela alla centrala roller på en
klassisk scen.

När Charlies hörna förhoppningsvis öpp-
nar igen i höst – planering finns för no-
vember – så vet ni att nu kan ni få inte
bara musiken utan också bakgrunden till
ett  urval av Carls mest älskade populära
melodier, deras kompositörer och text-
författare. Vem sjöng? Vem spelade? När?
Var? Hur? I vilken film eller musikal?

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2021 äger rum måndagen den 18 oktober kl. 14.00

i Sällskapsrummet, plan 2 i Tibble kyrka.

Årsmöteshandlingar utom föredragningslista har funnits tillgängliga på
kansliet och på hemsidan sedan 15 februari 2021. Dagordning för

årsmötet kommer att finnas på Jarlabankes kansli och på hemsidan från
den 6 september samt vid mötet.

Motioner  inför årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast
den 20 september.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning.

Välkommen!
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Alla dessa olika åldrar
Text: Gunvor Vretblad

Är äldre yngre än gammal, frågade sig Grönköpings Veckoblad i november
förra året. Det fick mig att börja fundera på detta med ålder. Artikeln i GV
handlade om att ord som gammal och ålderdom kommit ur bruk, ingen vill
vara gammal längre. Ordet äldre är vanligare nu. Och visst har det skrivits mycket
om yngre äldre, äldre äldre och sköra äldre, särskilt nu under pandemin.

För ett par år sedan skrev jag i Medlems-
bladet att 70 är det nya 50. Då handlade
det om att man upptäckt att 70-åringars
hälsa var som 50-åringarnas var på 1970-
talet. Nu sägs det att 70 också är det nya
20. Det är inte lätt att hänga med i sväng-
arna, allt förändras så snabbt nuförtiden.

En del saker var enklare förr. När jag var
liten tjatade jag om att jag ville bli vuxen
för jag ville bestämma själv. Min mamma
svarade alltid samma sak, du får vänta tills
du blir konfirmerad. Konfirmationen var
ett steg på vägen mot vuxenlivet.

livet förenklat i olika steg. Kistbrev sattes
under kistlocket men kunde också sättas
upp på väggen. Ålderstrappan hade 50
år som det översta steget, livets höjdpunkt,
sedan gick det neråt. Motivet började spri-
das vid mitten av 1400-talet i och med
boktryckarkonstens utveckling och fanns
kvar in på 1900-talet, men avtog i popu-
laritet då. Vår nya syn på åldrandet gjorde
att trapporna helst bara skulle gå uppåt.

Nu sägs det alltså att 70 är både det nya
50 och det nya 20. Fysiskt och psykiskt är
vår generation som 50-åringar var för tret-

tio-fyrtio år sedan. Vi
hör bättre än tidigare
generationer trots
rock’nrollens höga vo-
lym och våra intellek-
tuella funktioner är
bättre. Vi är lite lång-
sammare vid 70 än vi
var tidigare och vi har
svårt att komma ihåg
vissa saker – men här
kan vi jämföra oss med
ett fullmatat datormin-

ne, det tar lite längre tid att gå igenom
minnet. 65-75-åringar är de bästa bilfö-
rarna, en 90-åring kör som en 30-åring.

Genom åren har människan delat in till-
varon i olika perioder för att försöka ska-
pa sig en bild av livets gång. Ålderstrap-
pan var en sådan bild. Den fanns avbil-
dad på kistbrev och bonader och visade
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Och det beror inte på generna utan på
vår moderna livsstil. Det vi har gemen-
samt med 20-åringarna är nyfikenheten
och att vilja hinna med så mycket som
möjligt medan vi har chansen.

Uppgifterna om vår generations förbätt-
ringar när det gäller hälsa bygger på un-
dersökningar som gjorts av professor
Ingemar Skoog som är chef  för AgeCap,
Centrum för åldrande och hälsa vid Gö-
teborgs universitet. Äldre är yngre än de
någonsin varit, menar han, men tyvärr har
politikens syn på seniorer inte hängt med.
Kanske kan vi hoppas på förbättringar
även där! Foto: Johan Wingborg

(Bilden hämtad från G
öteborgs U

niversitets
hemsida)
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Forts. sid. 103 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

MEDICINSK FOTVÅRD Lugna fötter <lugnafotter@gmail.com> 073-743 99 15

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
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Nöjen
Räkfrossa vid Näsbyviken
Tisdag 7/9 kl. 17.00 startar vi höstens
program med räkfrossa. Som tidigare år
träffas vi i klubbhuset vid Näsbyvikens båt-
sällskap, Fiskarstigen. Man tar sig enkelt dit
med Roslagsbanan, Näsbyparkslinjen, håll-
plats Lahäll. Därifrån är det ca 500 m att
gå till klubbhuset. Där finns också parke-
ringsplatser. För färdtjänst är adressen
Djursholmsv. 2.

Charlies hörna
Vi är många som
saknar Charlies
hörna och Carl
Wahrens fantastis-
ka pianospel och
berättelser från

Pubafton med jazz
Tisdag 2/11 kl. 19-21 hoppas vi att vi
äntligen ska kunna träffas till en pubafton
med jazz igen. Arne Forssén spelar skivor av
äldre datum och delar med sig av sin kunskap.

Anmälan till Arne Forssén,
arne.forssen@plangruppen.se,
070-610 4551. Begränsat antal platser.
Lokal: Jarlabankes kansli.

Gåsamiddag

Teaterbiljetter
Inga-Lill Wixström informerar oss om
att det inte finns några rabatterade priser
på teaterbiljetterna på Kulturhuset Stads-
teatern för närvarande. Vi hänvisar där-

Närmare information
kommer via mejl och på
vår hemsida.
Kontakt: Rolf Skager-
borg, 070-558  0200,
eller rskagerborg@gmail.com.

musikvärlden. Vi planerar att öppna hör-
nan onsdag den 3/11 kl. 17.00. Dryck och
enklare tilltugg serveras.  Begränsat antal
platser. Anmälan senast 28/10 till
Christel Eborn, 070-397 2584 eller
chris.eborn@hotmail.com.

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

Avgift 260:-, då ingår lätt-
dryck och vin.
Anmälan senast 4/9 till
Birgitta Blacker,
070-548 3811 eller

blacker.bandi@gmail.com.
Inbetalning till pg

84 85 34-4 i samband med anmälan.
Begränsat antal platser.

Torsdag 11/11 firar vi Mårten gås i ny miljö.
Lindholmens gård tar inte emot bokningar i
år så platsen blir någon helt annan.
Planeringen pågår för fullt men detaljerna är
inte klara. Busstransport kommer att ordnas
på sedvanligt sätt.
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Månadsträffar
Träffar

Vi bjuder in till månadsträffar i höst un-
der förutsättning att Folkhälsomyndighe-
ten inte kommer med restriktioner som
hindrar det. Våra träffar kommer som ti-
digare att äga rum kl. 14.00 i Sällskaps-
rummet (plan 2) i Tibble kyrka (Tibb-
le församlingsbyggnad, Attundav. 3)
om inget annat anges. Program och aktu-
ell information från föreningen. Kaffe

med dopp serveras. Lotteri. Kostnad 80:-
/person. Alla pensionärer är välkomna!

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 20 september
Crafoords auktionsfirma
Vi träffas kl. 14.00 på Crafoords auktions-
firma på Galoppfältet i Täby Park. Vi kom-
mer att delas in i mindre grupper och får
en genomgång av auktionsfirmans olika
verksamheter. Vår guide i lokalerna är Mats
Bergstrand som medverkar i TV som an-
tikexpert och har lång och bred erfarenhet
av att värdera föremål och prylar från gång-
en tid. Mats Bergstrand kommer också att
förmedla tips och idéer om vad som på
sikt kan bli mera trendigt. Crafoords auk-
tioner i Stockholm huserar i Täby Galopps
gamla läktarbyggnad, Galoppv. 3.
Är du medlem och har svårt att ta dig till
lokalen, hör av dig till Leif Sjöholm så ska
vi försöka lösa transporten.

hårdrock i ett underhållningsprogram i
SVT2 och att inleda Stockholms Kultur-
natt från Dramatens stora scen. Men den
här gången blir det mera stillsam musik.

Foto:
David Appelgren

Måndag 18 oktober
Årsmöte
Efter årsmötet spelar Accordion Club
upp under tema ”Tango, Taube och
Tarantella”.
Accordion Club har tidigare medverkat på
julunderhållningar på äldreboendet Ånga-
ren. Bandet är nu senast känt från att spela

Måndag 15 november

det värre med åren? Johan Rapp har sva-
ret. Förbundet har tagit emot tusen tank-
spridda berättelser. Som mannen som gick
ut med hunden men glömde hunden, brand-
mannen som – flera gånger – ringde sina gran-
nar och bad dem stänga av hans spis.

”Tankspriddhet är
en fin egenskap”
Johan Rapp startade
för mer än 14 år sedan
Tankspriddas riksför-
bund och har skrivit
flera böcker i ämnet.
Undersökningar visar
att vi letar runt tio tim/
månad efter saker.
Måste det vara så? Blir

Mer info i nästa medlemsblad.

Måndag 13 december
Luciafirande
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Träffar
Lunchträffar i Näsbypark

Lunch- och caféträffar i Täby C
Nu har Folkhälsomyndigheten lättat på restriktionerna och vi får
umgås igen. Min hälsa är dock inte bra och jag är årsrik. Därför vill
jag be någon annan ta över denna trevliga sysselsättning, att anordna
dessa träffar. Var vänlig hör av dig, kontakta mig eller någon i
styrelsen.
Ingrid Dahlberg, 072-018 66 64 eller ingrid.dahlberg31@gmail.com.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehu-
sen samt för funktionshindrade medlemmar med
följeslagare.
Under hösten 2021 anordnas träffar:
21/9 Silverpark kl. 14.00
1/11 Broby gård kl. 14.00

Under sommaren har vi haft trevliga, små lunchträffar i Näsbypark.
Nu hoppas vi, att det inte ska bli något bakslag vad gäller pandemin
under hösten, utan att vi kan ses som förr för en gemensam lunch på
Restaurang Eskader i Näsbyparks Centrum, kl. 13.30, den tredje
torsdagen i varje månad, d.v.s. 16/9, 21/10, 18/11 och 16/12. För
anmälan och ev. ytterligare information kontakta Marianne/Jana Hammarén,
08-732 74 76 eller janahe2@gmail.com. Jag hoppas vi ses snart igen!
VÄLKOMNA!

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.

Gunnel Gisslén och Lasse Söderström underhåller.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com
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För resor och utflykter
görs anmälan till:

Margareta Torstensson, 070-368 25 68,
margareta.to@telia.com eller

Birgitta Collin, 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com

som även svarar på frågor.

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

Om du fått förhinder till utflykt/resa du
anmält dig till, vänligen meddela detta

snarast till Margareta eller Birgitta
så att någon annan  kan få din plats.

Resor och utflykter

Måndag 13 september
Grönsöö Slott
Vi besöker Grönsöö Slott, byggt i början
av 1600-talet, vackert beläget vid Mälaren
och sedan 1964 förklarat som byggnads-
minne. Slottet är omgivet av en lummig
och grönskande park. Framför träd-
gården kan man beskåda ”Drottning
Kristinas lind”, planterad 1623. Här finns
också det bedårande lilla snäckhuset ute i
vattnet uppfört 1786!

Vi får en visning av slottet, lunchen serve-
ras i Brännvinsbränneriet och vi får möj-
lighet att se utställningarna i vagnsstall och
magasin. OBS trappa till övervåningen.
Avresa kl. 09.00 från Eskadervägen 1-5,
vid Ångarens äldreboende, busstopp även
vid Täby C, Tibble kyrka, Attundav. 3.
Pris: 360:-. Bussresan subventioneras av
föreningen.
Anmälan senast 7 september till Marga-
reta Torstensson, se gröna rutan.
OBS meddela om avvikande kost vid an-
mälan. Antalet platser är begränsat.
Betalning till Jarlabankes pg:  84 85 34-4
i samband med anmälan.

Måndag 27 september
Med Evert Taubes visor
– till Landsort och ön Öja
Avresa kl. 07.40 från Eskadervägen 1-5,
vid Ångarens äldreboende och kl. 08.00
från Galoppfältet, Täby Park.
Pris 950:-.
Resan är fulltecknad.

Fredag 22 oktober
Sturehovs Slott
Vi åker till Sturehovs Slott som stod klart
1781 och har betecknats som en av lan-
dets vackraste byggnader i gustaviansk stil.
Byggnaden uppfördes av Gustav III:s fi-
nansminister Johan Liljencrantz, arkitekt
var Carl Fredrik Adelcrantz. Här finns lan-
dets största samling av Mariebergskakel-
ugnar. Senast slottet renoverades var in-



17

för kronprinsessan Viktorias och prins
Daniels bröllopslunch dagen före bröllopet.
Vi får en visning av slottet med den gam-
la källaren, unika väggmålningar och kakel-
ugnarna. Afternoon tea med snittar, scones
och bakverk serveras i en av salongerna.
OBS trappa till övervåningen.
Avresa kl. 11.00 från Eskadervägen 1-5,
vid Ångarens äldreboende, busstopp även
vid Täby C, Tibble kyrka, Attundav. 3.
Pris: 345:-. Bussresan subventioneras av
föreningen.
Anmälan senast 10 oktober till Birgitta
Collin, se gröna rutan. OBS meddela om
avvikande kost vid anmälan. Antalet plat-
ser är begränsat. Inbetalning till Jarla-
bankes pg: 84 85 34-4 i samband med
anmälan.

Måndag 6 december
Rydells Blommor
Vi besöker Rydells i Vallen-
tuna och ser på odlingen av
julblommor som hyacinter,
amaryllis och tulpaner. Därefter
äter vi lunch på Lindö golfklubb.
Rydells Blommor startade 1912 då Johan
Rydell sålde blommor på Kornhamstorg.
Nu har fyra blomsterodlare gått samman
och bildat Blomsterboda. Företaget har
kontakt med 70 små blomsterodlande fa-
miljeföretag och distribuerar deras blom-
mor. Blomsterboda är största bukettbinde-
riet i Sverige och säljer blommor till 550
dagligvaruaffärer i hela landet.
Avresa kl. 11.00 från Tibble kyrka och
Täby kyrkby kl. 11.10.
Pris: 200:-. Besöket sker i samarbete med
PRO. Jarlabanke subventionerar bussre-
san för sina medlemmar.
Anmälan senast 11/11 till Birgitta (se grö-
na rutan). OBS meddela om avvikande kost
vid anmälan. Antalet platser är begränsat.
Inbetalning till Jarlabankes pg:
84 85 34-4 i samband med anmälan.

Resor och utflykter

Torsdag
4 november
Seniordag 2021
Täbys Seniordag 2021
kommer att arrangeras
den 4 november i kom-
munhusets entréplan.
Årets tema är Teknik för
hälsa och trygghet.
Planering av dagen pågår.
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Litteraturcirkel

Vi hoppas nu kunna återuppta vår litte-
raturcirkel. Vi träffas som tidigare på
Kansliet en tisdagseftermiddag i måna-
den mellan kl. 14.00 och 16.00 och dis-
kuterar böcker och tar en kopp kaffe. Vi
börjar höstens cirkel den 14/9 med att
tala om de böcker vi läst under pande-
min. Välkommen att anmäla dig till Ing-
Britt Edlund , 08-768 83 10,
o.edlund@gmail.com, om du vill vara
med i litteraturcirkeln. Vi kan möblera för
att hålla avstånd om det blir aktuellt.

Vi kommer att ha tre olika tider för säll-
skapsbridge på kansliet, onsdag och tors-
dag förmiddagar och torsdag eftermid-
dag. Om vi delar upp oss i mindre grup-
per kan vi börja spela tidigare och vi räk-
nar med att alla har fått sina två sprutor
nu. Alla spelare kommer att kontaktas och
få lämna önskemål om speldag.

Kontakta Anna Thille. Anmälan varje
gång till Anna, 076-262 6080 eller
anna.thille@gmail.com.
De som är intresserade av en plats i re-
servlistan kan anmäla sig till Anna.

 Kurser och cirklar

Sällskapsbridge
Lokal: Eskadervägen 40.
Många av oss saknar bridgen men tyvärr
måste vi vänta ännu en tid innan vi kan
komma igång med spel i större grupper.
Vi hoppas på positiva besked under sep-
tember månad.

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Lokal: Eskadervägen 40
Tävlingsbridgen startar onsdagen den 1
september.
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83
eller magnuswall@gmail.com.

Vinkunskap I
Dagarna för höstens vinkunskap med vin-
provning är inbokade. Det blir tisdagarna
14/9, 12/10, 16/11 och 14/12, start kl.
18.45. Lars-Ove kommer att kontakta ti-
digare deltagare och återkomma med be-
kräftelse på att inga hinder finns för vin-
provningsträffen.
Gruppen är fulltecknad men vid frånvaro
kontaktas intresserade från väntelistan för
deltagande.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 92 05 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com.
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Resor och utflykter Kurser och cirklar

Vinkunskap II
Nu hoppas vi att höstens vinkunskap med
vinprovning ska kunna komma igång. Det
blir en fortsättning på tidigare avbruten ter-
min, med start torsdagen 14/10 och fort-
sättning torsdagarna 18/11 och 9/12.

Medlemmarna i gruppen kontaktas inför
första mötet.
Ansvarig: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se.

Vinkunskapskurserna I och II hålls i Jarla-
bankes kansli på Eskadervägen 40. Ter-
minsavgiften är 500:- och erläggs vid
första provningstillfället.
Om du vill veta mer om viner kontakta
Lars-Ove Pehrsson som administrerar en
väntelista för båda vingrupperna. Max.
deltagare i en grupp är 15 personer. Om
tillräckligt många är intresserade av att del-
taga finns det möjlighet att starta ytterliga-
re grupper.
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Hänt sen sist
Folkhälsoveckan lockade
Tipspromenad, vandringar,
boule och cykling stod på Jar-
labankes program under SPF
Seniorernas Folkhälsovecka
den 17 – 21 maj. Folkhälso-
veckan är en nyhet för i år och
syftet bakom veckan var att
skapa engagemang och inspi-
rera till aktivitet i distrikt och
föreningar samtidigt som alla
jobbar tillsammans för en
bättre folkhälsa bland våra
medlemmar.

Karin E försöker hitta det rätta boulekastet.

Torsdagsgänget kastar och raskt uppstår den kniviga frågan
– vem är närmast lillen? Måttband är bra att ha med sig!

17 och 19 maj
Två dagar (måndag och ons-
dag) var avsatta för ”prova
på boule” och dit kom ”grön-
gölingar” försiktigt nalkandes
boulebanorna. Men efter någ-
ra kast blev nykomlingarna allt
karskare.

De två prova-på bouledagar-
na under veckan lockade 13
intresserade damer och en her-
re. Då intresset för boulen blev
stort har Jarlabanke nu startat
en ordinarie onsdagsgrupp.

20 maj
Den ”gamla” ordinarie boule-
gruppen samlades på torsda-
gen och bidrog därmed till för-
eningens hälsoaktiviteter.
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Hänt sen sist

18 maj
Tisdagen ägnades åt tipspromenad vid Näsa-
äng och den här gången var temat Hälsofrå-
gor. Tio stycken kluriga spörsmål skulle del-

tagarna klara av innan det var dags för
fika och bulle och prisutdelning. Tips-
promenaden vid Näsaäng lockade 16
glada deltagare.

Så här glad blir man då man vunnit trisslotter,
Anna T och Jana H.

Allra bäst var Susanne K med 9 rätt av
10 möjliga.

Arne F och Uno S
redo för cykeltur längs
Eddavägslinjen.
Birgitta C övervakar.

19 maj
Inom torsdagens aktiviteter rymdes också en
nostalgisk cykeltur Svalnäs – Auravägen –
Djursholm där man delvis följde den gamla
banvallen där Eddavägslinjen gick mellan åren

1895 – 1976. Historien om järnvägen
går att läsa på skyltar vid nio stycken
tidigare hållplatser längs sträckan.

Forts. sid. 22
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Hänt sen sist
20 maj
Fredagens aktivi-
tet var ”kort
vandring” som
den här gången
blev bortåt 6 km
lång och som del-
vis utvecklades till
en fågel- och
växtexcursion där
Leif Sjöholm
delade med sig av
kunskaper.

Delar av vandringsgruppen (Björn, Birgitta B, Birgitta C, Lisbeth och
Leif) har stannat upp för att lyssna om det är näktergalen som hörs. Det
var det!

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

Vädret var på Jarlabankes sida
hela veckan med sol och hyf-
sad värme. Applåder och tack
från deltagarna till dem som
så förtjänstfullt planerat och
arrangerat veckans aktiviteter
– Margareta Torstensson
och Birgitta Collin.
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31 maj och 1 juni
Vi hade tur med vädret när kulturin-
tendent Sanna Wihlforsén visade oss
konsten i Täby Centrum.

Hänt sen sist

15 personer hade anmält sig och p.g.a. res-
triktionerna kring pandemin, fick vi dela upp
oss på två dagar, 31 maj och 1 juni. Vi samla-
des på Estrids torg och visningarna började
med konstverken Svart knapp (ovan t.v.) av

Hiroschi Koyama och Gzim och den frusna
sjön (ovan t.h.) av Knutte Wester. De båda
statyerna fick flest röster vid omröstning-
en i Mitt i Täby när Täbyborna fick rösta
fram de konstverk de helst ville se i Cent-
rum. Sanna Wihlforsén tog oss också med
till djurskulpturerna kring Häradsgränd
och till Vänortsparken men sina djur från
fyra världsdelar. Visningen avslutades vid
Mats Åbergs Lille Prins (t.v.).

Forts. sid. 24
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Hänt sen sist
Tipspromenad vid Näsaäng

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.

Följande har bidragit
med text och foto:

Birgitta Collin, Marga-
reta Torstensson,

Gunvor Vretblad och
Bodil Svensson.

Mer text och bilder
finns på

spfjarlabanke.se.

Augustis tipspromenad torsda-
gen den 5 vid Näsaäng lockade
18 deltagare. Temat för dagen var
”Hasse & Tage”.
Vinnare av trisslotterna var
Östen Edlund med flest poäng,
Britt & Björn Ahlstedt och Jana
Hammarén goda tvåor.
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Eftermiddagsdans
Dansen är ett samarbete med SPF Senio-
rerna Tibble. Kontakta Margit Annerstedt,
070-350 9320 för information om när
dansen börjar.

Squaredansarna

Friskvård
Korta vandringar

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 4-5 km. Det
finns 3 tim. fri bilparkering vid centrum.

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.

Grön entré Ensta
Stolpaskogen är Täbys stadsskog

Vi träffas på perrongen vid Näsby-
parks centrum kl. 10 på fredagar, jämna
veckor. Vi startar höstens vandringar den
10/9 och fortsätter 24/9, 8/10, 5/11,
19/11, 3/12 samt 17/12. Ta med stavar
om du föredrar att gå med sådana. Vand-
ringarna kan ställas in vid dåligt väder. 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.

Tipspromenader
Våra populära tipspromenader fortsätter
i höst enligt följande: 15/9 i Centralpar-
ken, start Norskogsbadet, 12/10 i
Näsaäng, 17/11 i Centralparken, start Nor-
skogsbadet. Alltid kl. 14.00.
Avslutas med prisutdelning och förtäring.
Anmälan till Birgitta Collin, 070-695 33 83,
birgittacollin2014@gmail.com eller Mar-
gareta Torstensson, 070-368 25 68,
margareta.to@telia.com.

I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
kan det bli  tillfälle till  långa vandringar på
måndagar. Samling vid Ensta krog kl.
9.15. Kontakter: Kerstin Ferenius,
070-681 2392 eller Anne-Marie Hugo,
073-946 2144. Tag med matsäck och sitt-
underlag.
För information om när vandringarna
kommer igång se: tibbleseniorerna.se.
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Hänt sen sistIn memoriam
Beatrice Ceyhan, 1929 – 2021

Foto: Bodil Svensson

Vår hedersmedlem Beatrice Ceyhan har
avlidit i en ålder av 92 år.

Jag lärde känna Beatrice när jag tillträdde
som kassör 2003. Hon hade redan då va-
rit ansvarig för annonserna i vårt med-
lemsblad i flera år och denna uppgift har
hon skött ända tills för ett par år sedan.
Beatrice hade mycket lätt att få kontakt
med olika människor – en viktig förmå-
ga när det gäller ackvisition av annonser.
Hon besökte personligen de flesta av an-
nonsörerna och överlämnade själv med-
lemsblad och faktura efter införandet för
att spara portokostnaden. Föreningen hade
inte haft råd att trycka så många medlems-
blad under årens lopp utan hennes insat-
ser. Under flera år ansvarade hon också
för att föreningens födelsedagshälsningar
kom jubilarerna till handa i rätt tid.

Beatrice var en mycket allmänbildad per-
son, glad och pigg och intresserad av det
mesta. Vi hade mest kontakt via telefon
och samtalen rörde sig förstås mest om
medlemsbladet, men ibland kunde det bli
litet längre samtal till exempel om resor.

Vi stötte ganska ofta ihop i simhallen i Täby
centrum. Hon brukade cykla dit och sim-
made sedan åtskilliga längder i bassängen.
En sund själ i en sund kropp tror jag var
hennes motto.

Ett annat stort intresse var bridge, som
hon spelade varje vecka.

- Jag träffade Beatrice i olika sammanhang inom
Jarlabanke, men också ofta på gymnastiken på
Friskis & Svettis, minns Jana Hammarén.
Denna pigga, glada människa cyklade till Sjö-
krigsskolan flera gånger i veckan, ända upp till
90-årsåldern. Vi hade också en speciell samvaro
i samband med Vårruset på Djurgården – ett
evenemang som ett antal kvinnliga jarlabankare
deltagit i under flera år. Vi promenerade tillsam-
mans i rask takt sex år i rad och vi hade en
härlig överenskommelse – hålla takten och inte
prata.

Beatrice var född i Tranås och hon till-
bringade många somrar där de senaste
åren. I mitten av augusti kommer hon att
få sin sista vila i hembygden.

Ing-Britt Edlund
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Ta chansen att påverka!
I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år. I kyrkovalet väljer du de personer 
som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Ta chansen att påverka hur din kyrkoavgift ska användas och vad 
kyrkan har att besluta om! Söndagen den 19 september är det 
kyrkoval för medlemmar i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av 
människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, 
ta initiativ och dela ansvar. Läs mer på
www.svenskakyrkan.se/taby
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KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 31) är en kanal till och från socialnämn-
den som ska samla in de äldres synpunkter och

erfarenheter samt sprida information. SPF

Äldreomsorg
Information och frågor från kommunen

tjänst, för att minimera hanteringen av
nycklar, kommer att monteras så att de
blir osynliga från utsidan.

Claes Lagergren, socialchef, redogjor-
de för vad som gäller kring meddelar-
skydd inom socialtjänsten. Offentliganställ-
da inom stat, kommun och myndigheter
omfattas av den meddelarfrihet som reg-
leras i Tryckfrihetsförordningens 1 kap. 7§
och i Yttrandefrihetslagens 1 kap. 10§.

Information och frågor från
pensionärsorganisationerna
I Stockholms stad används en modell,
”Omsorgsdagboken”, där medarbetare
dokumenterar vad som händer runt den
som bor på ett vård- och omsorgsboende.
Anhöriga kan sedan ta del av den informa-
tionen. Finns något liknande i Täby? I vår
kommun finns den s.k. e-tjänsteportalen, där
det mesta av det som beskrivs i omsorgs-
dagboken finns med och arbete pågår för
att anhöriga ska kunna få del av portalen.

Kommunen har tagit fram nya upphand-
lingsföreskrifter för företag som vill eta-
blera sig inom hemtjänst och vård och
omsorg. Pensionärsorganisationerna har
ställt en fråga om möjligheten att vara del-
aktiga när förfrågningsunderlag till upp-
handlingar tas fram. Thomas Nilsonne,

Jarlabanke har två ordinarie ledamöter.

Text: Gunvor Vretblad
Vårens andra möte i Kommunala pensio-
närsrådet ägde rum den 25 maj 2021. Mö-
tet skedde digitalt.

Från socialnämnden informerades om ett
nytt vård- och omsorgsboende i Täby
kyrkby, Johannas trädgård, se sid. 4.

Marie Tid, avdelningschef för Social om-
sorg, presenterade ett förslag som disku-
terats i KPR:s referensgrupp, att ledamö-
ter från KPR skulle få i uppdrag att kon-
trollera hur lättillgänglig kommunens hem-
sida är. Alltmer information läggs på hem-
sidan. Där finns till exempel kommunens
officiella anslagstavla, avgifter av olika slag
och evenemang men också Jämförservice, ett
jämförelseverktyg som ska underlätta va-
let av utförare för hemtjänst eller särskilt
boende. Det är viktigt att informationen
är lätt åtkomlig för invånare i alla åldrar.
Marie Tid återkommer om hur KPR:s
uppdrag ska se ut.

Marie Tid informerade också om Senior-
centers vidareutveckling. Seniorcenter är
viktigt för många Täbybor och är place-
rat i Täby C, där andelen äldre är störst.
Filialer på olika platser i kommunen har
diskuterats men inte kunnat lösas på ett bra
sätt, detta på grund av att antalet seniorer
varit för litet eller att lokaler saknats. En lös-
ning som diskuteras nu är att Seniorcenter
ska skicka ut vissa aktiviteter digitalt och
på så sätt nå ut till samtliga kommundelar.

På fråga svarade Marie Tid att de digitala
lås som nu införs hos boende med hem-
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Äldreomsorg
ordförande i Socialnämnd och KPR, sva-
rade att förfrågningsunderlag är en del i
en upphandlingsprocess och omfattas av
sekretess tills det publiceras, därför kan
KPR inte vara delaktigt.

Pensionärsorganisationerna tog upp frå-
gan om KPR:s tillhörighet, Socialnämnd
eller Kommunstyrelse. Idag är Social-
nämnden huvudman för KPR. I riktlin-
jerna står att KPR ”är ett rådgivande or-
gan för ömsesidig information, överlägg-
ning och samråd (…) i frågor som rör
pensionärer”. Det fungerar inte optimalt i

nuläget eftersom alla frågor som rör pen-
sionärer inte ligger under Socialnämnden.
Om KPR ska byta huvudman blir det ett ären-
de för Kommunfullmäktige att besluta om.
KPR äger frågan och återkommer i ärendet.

Täby kommun ingår i en referensgrupp
för ett av Studieförbundet Näringsliv och
Samhälles forskningsprojekt under 2021-
2024, ”Vårdens och äldreomsorgens finan-
siering och organisering.” Medlemsbladet
återkommer till forskningsprojektet i
nästa nummer.
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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

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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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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