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Publiceringspolicy
Publicering av bilder i reportagen från

föreningens olika aktiviteter. Foton
som tas vid våra sammankomster,
möten och aktiviteter kan komma

att publiceras i medlemsbladet
och/eller på föreningens hemsida.

Vi hoppas att du samtycker till det.
Om så inte är fallet, meddela

fotografen vid fotograferingstillfället
eller kontakta ansvarig utgivare.

Årsavgiften 2022
En person 310:-  Två samboende 620:-

SPF sänder ut inbetalningsavi med
individuellt OCR-nr.

Medlem i annan SPF-förening som vill
vara vänmedlem hos oss betalar 100:-.
Insättes på PlusGirokonto 84 85 34-4

Adressändring
Vänligen meddela kansliet ändrad

adress och andra uppgifter av
betydelse för vårt register.

Redaktion (Se sid. 35)
Ansvarig utgivare: Rolf Skagerborg

Tryckeri: Täbykopia AB
Medlemsbladet nr 1/2022

Manusstopp 2022-01-12
Distribution 2022-02-08

Se spfjarlabanke.se

Innehåll

Foto: Bodil Svensson

Annonsörer

Omslagsbild: - Det är väl för fåglarna inte
bara de bevingade som ska få lite godis. Jag vill
ju också ha, och jag jobbar minsann för födan…

I Sverige finns en livskraftig stam av ekorre
med en population runt 200.000 indivi-

der. På senare år har det kommit förslag
på allmän jakt på ekorre, men motreak-
tionerna blev så många och starka att för-
slaget drogs tillbaka och ekorren kan fort-
sätta att leva fritt.
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Ordförande har ordet
Du kom naken.
Du kommer att gå naken.
Du är svag.
Du kommer att vara svag.
Du kom hit utan pengar och saker.
Du kommer att lämna utan pengar och saker.
Ditt första bad? Någon tvättade dig.
Ditt sista bad? Någon kommer och tvättar dig.
Det här är livet!
Vi har en begränsad tid på jorden.
Slösa inte bort den på onyttigheter.
(Fri översättning från okänd engelsk
författare)

Detta poem fick mig att tänka på olika
livsöden och med vilken erfarenhet vi lite
äldre går omkring – men till vilken nytta
– i Sverige? Är det så eller är det jag som
är dyster. I USA kan pensionärer bli pre-
sidenter och i Sverige kan pensionärer
knappt bli riksdagsmän. I utvecklingslän-
der är det inte ovanligt att man lever i stor-
familj (tre generationer), alla inkomster
lämnas till de äldsta, som sedan fördelar
och hushållar. I Asien ser man upp till er-
farenhet och då beslut skall fattas är det
ofta de äldre som har sista ordet.

När jag var liten fick man äta det som
stod på bordet. Idag tillfrågas barn ”vad
vill du ha”. Stående frågan på eftermid-
dagen när jag växte upp var ”Har du gjort
läxorna?” Medan det idag låter ”Har du
bytt om och packat allt så vi kan åka till
fotboll, ridning, paddel, scouter etc”. Fo-
kus har ändrats till att sätta yngre i centrum.
Yngre har också en helt annan världsbild
via sina skärmar än vi hade under upp-
växten. Bra på engelska är de också.

Kom ifrån ämnet. Slösa inte bort tiden på
onyttigheter. Det kanske är ett lite sent råd
då man blivit gumma eller gubbe. Men
det finns saker, som att bry sig om sina
medmänniskor. Går dagligen ut med hun-
den och då jag möter andra säger jag ett
litet HEJ. Det vanligaste är att man möts
med ett hej och ett leende. Ofta vill många
också klappa hunden. Ett telefonsamtal
kan betyda mycket. Förr var det brev men
det är dyrt (12 kronor) och nu delas det ut
mer sällan. Minns när far fick post två
gånger om dagen.

Pandemiläget har ljusnat så vi kan träffas i
större grupper. Hoppas nu bara att det
håller i sig. Vi i Jarlabanke har kommit igång
med en del aktiviteter och mer är på gång.

SPF Distriktet Stockholm kallade till ord-
förandekonferens. Vi 61 ordföranden jäm-
förde våra situationer i de olika förening-
arna. Föreningens ansvar är att ha aktivite-

Forts. sid. 4
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ter för kropp och själ samt att få med-
lemmar att ta på sig uppgifter. Jag gör ett
upprop till er; är det något ni vill göra?
Bistå vid ett möte, starta en målarkurs, ett
matlagningsgäng, en aktieklubb eller var-
för inte styrelsearbete. Äldrefrågor, rekry-
tering, IT-kunskap, webb-drift, språk,

Forts. från sid. 3 ”Ordförande har ...” handarbete – är det något område som
lockar?

Käpphästen
Ut och rör på er, det är aldrig fel, mycket
bättre än att bli sittande, tittande på rörli-
ga bilder.

En God Jul och ett Gott Nytt År
önskas alla medlemmar från styrelse och redaktion

Rolf Skagerborg

Oktoberårsmöte 2021
med tango och tarantella
Text och foto: Bodil Svensson

Vanligtvis har ju SPF Seniorerna Jarlaban-
ke sitt årsmöte i februari, men under de
senaste två åren har ju inget varit sig likt,
så vad är det då för konstigt med att ha
årsmötet i oktober istället.

Måndagen den 18 oktober samlades ca
40 jarlabankare för att formellt ta ställ-
ning till bl.a. verksamhetsberättelse, revi-

Årsmötet leddes av Jarlabankes ordförande
Rolf  Skagerborg, som vid sin sida hade
mötessekreterare Birgitta Danielsson.

sorernas berättelse, ta beslut om budget
för 2021 och ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen samt välja sty-
relseledamöter och ordförande fram
till nästa årsmöte som förhoppnings-
vis kommer att hållas vid ordinarie tid i
början av 2022.

Styrelsen består av nio ledamöter och har
följande utseende:
Rolf Skagerborg, ordförande 1 år, om-
val på 2 år
Birgitta Danielsson, vald på 2 år, 1 år
återstår
Birgitta Collin, vald på 2 år, 1 år återstår
Leif Larsson, omval på 1 år
Birgitta Blacker, omval på 2 år
Gunvor Vretblad, omval på 2 år
Ing-Britt Edlund, omval på 1 år
Margareta Torstensson, omval på 2 år
Leif Sjöholm, vald på 2 år, 1 år återstår
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Efter årsmötet var det dags för ”Tango,
Taube och Tarantella” när åtta medlem-
mar från Accordion Club fattade sina in-
strument.  Accordion Club har funnits
sedan 1936 och har som mest bestått av
30 musiker. Numera är det ca 10 stycken
som spelar tillsammans bland annat mu-
sik av Evert Taube, Astor Piazzolla och
Benny Andersson.

Vi fick en fin timme tillsammans med
musikerna och många i publiken gladdes
åt att för första gången på ca ett och ett
halvt år få chansen att lyssna till livemusik.

Under pandemin har orkestern haft ett
flertal intressanta spelningar bl.a. SVT:s
underhållningsprogram ”Vem gör vad?”
och invigningen av Stockholms kulturnatt
på Dramatens stora scen. Den 24 novem-
ber kommer Accordion Club att spela på
Södertäljes Stadsscen kl. 12:00.

Accordion Club. Fr.v. Per Romin, dragspel, Lennart Widlund, gitarr, Anders Hedbring,

basdragspel och vanligt dragspel, Gerhard Johansson, gitarr, Ann Jakobsson, dragspel,

Dan Arvefjord, bas, Karl Sundberg, dragspel och Jonas Sjöberg, dragspel.

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.

Fullständigt protokoll från årsmötet finns
nu att läsa på Jarlabankes hemsida
spfjarlabanke.se under rubriken Om oss
och vidare under Årsmöteshandlingar.
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Konstupplevelse på soptippen
Text och foto: Gunilla Kinnman

Har du någon gång tänkt på vilken fin konst du möter på Hagby soptipp? Om
inte, är tippen verkligen värd ett besök även om du inte behöver slänga något.

Vid utfarten från Hushållsavfall står
detta fantastiska hästhuvud.

Hästhuvudet liksom biet (nedan) och
fåren (överst till vänster sid. 7) har ska-
pats av det Göteborgsbaserade konst-
närsparet Jessica Vandoorn och Niklas
Fännick.

Konstverken skapades i samband med
en returskulpturtävling för att place-
ras på den nya returparken, som ska
byggas i Vallentuna. Eftersom konst-
verken blev färdiga före returparken
får de bo på Hagby så länge.

Biet hänger i kurvan till
infarten där man
slänger allt förutom
trädgårdsavfall. Värt
att köa på helgerna för
att studera biet.
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Vid infarten till Trädgårdsavfall Hushåll,
dvs till höger efter infarten och uppe på en
grässlänt satt denne man med sin häst. Ty-
värr gick det inte att få fram vem som var
skapare och dessutom har figurerna nu flyt-
tats.

Denna något kryptiska figur
(ovan) står vid utfarten från Träd-
gårdsavfall. Den ser ut som en
gubbe med hatten på sned. Ej hel-
ler här vet man vem som är upp-
hovsman eller är det kanske bara
rester av något? Här får ens egen
fantasi spela in. Jag tyckte mig se
en gubbe med hatten på sned och
som kramar någon.

Om du är intresserad av att läsa mer om
konstnärerna till flera av skulpturerna
finns ytterligare information på
www.sorab.se/aktuellt/nyheter/e/120/
konstverk-att-skada-pa-hagby/
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Teknik för hälsa och trygghet
Text och foto: Bodil Svensson

Årets tema för Seniordagen i Täby den 5 november var ”teknik för hälsa och
trygghet” vilket också avspeglades i de produkter och tjänster som utställare
från kommunen visade upp. I fjol gjorde pandemin att Seniordagen blev digi-
tal, men i år fanns representanter från olika områden åter på plats i kommun-
huset.

drop-in, kurser och föreläsningar. Här
fanns också Polisens volontärer (som inom
sina led även har seniorer), vars uppgift är
att komplettera polisens arbete t.ex. ge-
nom att sprida information, vara brotts-
offerstödjande, bistå vid trafikinsatser och
demonstrationer eller nattvandringar.

Enligt kommunens hemsida är ”Seniorda-
gen en inspirationsfylld dag för Täbys seniorer där
målet är att besökaren ska få information, stra-
tegier och upptäcka aktiviteter, produkter och
tjänster med utgångspunkt från ett av social-
nämndens fokusområden - trygghet och säker-
het”.

För att understryka vikten av dagen fanns
förutom Erik Andersson (M), kommun-
styrelsens ordförande, både ordförande
och vice ordförande i Socialnämnden,
Thomas Nilsonne (M) respektive Susan El
Hark (L), på plats och hälsade välkomna.

På plats fanns även för ett samhälle vikti-
ga föreningar och organisationer – i det
här fallet kommunens pensionärsförening-
ar, SPF Seniorerna och PRO, samt Seni-
orNet med sitt datastöd sedan 2010 via

Bland de olika tekniska innovationer som
visades upp fanns en gungstol laddad med
tre automatiska program med försiktiga
rörelser. Gungstolen har också två inbygg-
da högtalare i ryggstödet och en basvi-
bration bakom korsryggen för taktik sti-
mulans. Musiken ska ha en lugnande, av-
stressande och mentalt stimulerande inver-
kan. I bakgrunden på bilden syns också
Sinnesstolen med fotgunga för avstress-
ning och med tyngdfiltar för omfamning
och trygghet.
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Bland företaget Zafes tjänster finns Do-
sell, den lilla läkemedelsautomaten,  som
hjälper vårdtagaren att ta rätt medicin, i
rätt mängd vid rätt tidpunkt. Automaten
laddas med doseringspåsar för två-
veckorsperioder och när det är dags för
medicin så ploppar en doseringspåse fram
med den medicin som ska intas. Skulle
ingen plocka ut påsen, så larmar Dosell
vårdpersonal eller anhöriga. Ett hjälp-
medel inom vård och omsorg.

Den lilla behändiga RoomMate från
Nordic Weltech (se ovan) är en trygghets-

sensor, vars inbyggda bildanalys lar-
mar direkt vid olyckor i exempelvis
hemmen eller på särskilt boende t.ex.
om någon ramlar och blir liggandes
utan att resa sig igen.

Automatiska varningar som Room-
Mate registrerar är om den boende
lämnar sängen och inte kommer till-
baka, om en person faller eller sover
för länge på ett onaturligt sätt. Över-
vakningen sker digitalt till en dator el-

ler smartphone med anonyma bilder, den
varnar personal eller släktingar via sms el-
ler e-post och det går att kommunicera
med den boende via mikrofon och hög-
talare.

Forts. sid. 10

Sefemate Trigger är ett litet mobilt
trygghetslarm, med en storlek ungefär
som en garageöppnare, som medelst
ett knapptryck ringer upp fyra förhand-
sinställda telefonnummer. Vid svar hos
mottagarna sänder systemet ut posi-
tionsdata via sms till alla mottagare. En
uppringning kan också gå ut om t.ex.
bäraren skulle falla, då själva fallet utlö-
ser uppringningen.
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Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2022 äger rum den 14 februari kl. 14.00

i Sällskapsrummet, plan 2 i Tibble kyrka.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning

m.m.) kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på hemsidan från och
med den 7 februari.

Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 17 januari.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning, se sid. 14.

Välkommen!

Forts. från sid. 9 ”Teknik för hälsa ...”

Hos Ulrika Nilsson, sjuksköterska, är det
inte tekniken som är det centrala utan per-

sonligt stöd och sällskap. Ulrika är grun-
dare av Magnolia Care i Täby, ett ganska
nyetablerat privat företag som under

mottot omtanke, delaktighet och
trygghet erbjuder stöd och sällskap
till seniorer 65+. Det kan handla om
att göra sällskap för att gå och hand-
la, baka eller laga mat tillsammans,
göra en del s.k. hushållsnära tjänster,
gå på bio eller teater, eller kanske
bara sitta ner och fika och samtala
ett par timmar.
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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
Charlies hörna
Onsdag 8 december kl. 17.00 planerar
vi för ännu en Charlies hörna  och gläder
oss åt att få lyssna till Carl Wahrens med-
ryckande pianospel och berättelser från
musikvärlden. Dryck och enklare tilltugg

Jullunch
Välkommen till Östergårds och årets jul-
lunch onsdagen 15 december kl. 13.30-
16.00 . Lunchen är en mindre buffé, som
de själva beskriver som ”Samma goda
smaker men med färre rätter än på kväl-
len”. Glögg serveras vid ankomsten.
Östergårds är en av Danderyds gamla stor-
bondgårdar från 1700-talet. Huset har re-
noverats omsorgsfullt och idag erbjuder
det en härlig miljö där det gamla blandats
med nytt och ger en skön och trivsam at-
mosfär. Adress: Danderydsvägen 144,
mitt emot Danderyds kyrka.
Pris: 375 kr, dryck tillkommer. 15 platser
är bokade, det är först till kvarn som gäl-
ler. Betalning till Jarlabankes pg:

84 85 34-4. Anmälan senast 5/12 till
Margareta Torstensson, 070-368 25 68,
margareta.to@telia.com eller Birgitta
Collin, birgittacollin2014@gmail.com,
070-695 33 83.
Kontakta Margareta eller Birgitta om du
behöver hjälp med transporten till Öster-
gårds.

Ärtsoppa m.m.

Teaterbiljetter
Vi har ännu inte fått besked från Inga-
Lill Wixström om att det går att köpa
biljetter till rabatterade priser på Kultur-
huset Stadsteatern.

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

serveras som vanligt.
Plats: Kansliet, Eskadervägen 40
Begränsat antal platser.
Anmälan senast 2/12 till
Christel Eborn, 070-397 2584 eller
chris.eborn@hotmail.com

Tisdagen 1 februari  firar vi Max och
Maximilian med en tallrik ärtsoppa i vårt
kansli, Eskaderv. 40, Näsbypark. Till ärt-
soppan blir det senap, kryddor, hårt bröd,
smör, ost och kaffe.
Alla Max och Maximilian i föreningen,

som kommer, äter gratis! Alla andra är
också välkomna men betalar då 60 kr per
person. Tid: 12.30.
Anmälan senast 24/1 till Margareta eller
Birgitta, se ovan under jullunch.

Hjärtligt välkomna!
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Månadsträffar
Träffar

Våra träffar kommer som tidigare att äga
rum kl. 14.00 i Sällskapsrummet (plan
2) i Tibble kyrka (Tibble församlings-
byggnad, Attundavägen 3) om inget
annat anges. Program och aktuell infor-
mation från föreningen.

Kaffe med dopp serveras. Lotteri.
OBS avgift 80 kr från och med 2022.
Alla pensionärer är välkomna!
Anmälan till ansvarig:
Leif Sjöholm på 0703-50 12 03 eller
leifsjoholm50@gmail.com

Måndag 13 december Måndag 17 januari
Roslagsbanan – en tidsresa
L a r s - H e n r i k
Larsson berättar
om sin bok, Roslags-
banan - en tidsresa,
som utkom 2021.
Han skriver ”jag har
levt nästan hela livet
vid Roslagsbanan.
1955 flyttade min
familj till dess närhet. Då var jag två år
gammal. Fem bostadsbyten senare bor jag
fortfarande nära Roslagsbanan”. Lars-
Henrik Larsson har samlat äldre bildmate-
rial och själv fotograferat. Tyngdpunkten i
dokumentationen ligger på 1970- och tidigt
1980-tal. Vi har alla någon form av relation
till den enda smalspåriga järnvägslinje som
fortfarande mot alla odds är i drift för per-
sontrafik. Idag finns planer på förlängning-
ar både till Rimbo och Arlanda samt tun-
nelförläggning in till Stockholms city.

Vi träffas under trivsamma former och
firar Lucia tillsammans.
Föreningen bjuder på kaffe och lussekatt
och Caroline Langenheim serverar ett
musikaliskt quiz som söker sin inspiration
i kända julmelodier.
Caroline Langenheim är verksam som
sångerska, artist och kompositör i olika
konsertprogram. Hon medverkade 2017
på vårt årsmöte och hennes uppträdande
blev då mycket uppskattat. Eventuellt
kommer vi också att bjudas på en för da-
gen lämplig överraskning.

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

Måndag 14 februari
Årsmöte med underhållning
Efter årsmötesförhandlingarna underhål-
ler Stefan Lindeborg oss. Han är socio-
nom och aktiv inom Stadsmissionen.
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Träffar

Lunchträffar i Näsbypark

Lunch- och caféträffar i Täby C
Finns det någon som vill ta över denna trevliga sysselsättning, att vara
initiativtagare till träffar i Täby C?
Hör gärna av dig till Ingrid Dahlberg, 072-018 66 64 eller
ingrid.dahlberg31@gmail.com som har ordnat dessa träffar tidiga-
re, eller till styrelsen.
.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehu-
sen samt för funktionshindrade medlemmar med
följeslagare.
Under våren 2022 anordnas fölljande träffar:
23/2 Broby gård kl. 14.00
22/3 Silverpark kl. 14.00

Här i Näsbypark fortsätter vi att mötas vid våra trevliga, gemensam-
ma luncher på Restaurang Eskader i Näsbyparks Centrum den tred-
je torsdagen i varje månad, d.v.s. 16/12, 20/1, 17/2 osv. Vi träffas
kl. 13.30, beställer och betalar för den mat vi vill ha och sätter oss ner
vid de dukade borden och umgås med övriga Jarlabankare. För an-

Gunnel Gisslén och Lasse Söderström sång  och musik.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com

Stefan har många strängar på sin lyra/gi-
tarr och i hans repertoar ingår Nils Ferlin,
Cornelis Vreeswijk och Bengt Sändh bland
andra. Kanske blir det också en och an-
nan allsång.

Måndag den 14 mars
Strindberg som fotograf
och konstnär
August Strindberg är en av våra mest kän-

da författare. Erik Höök, chef för
Strindbergsmuseet, kommer att berätta
om August Strindbergs kanske lite mer
okända sidor, de som målare och foto-
graf. Idag betingar hans konst höga priser
på både nationella och internationella auk-
tioner. Strindberg var också en skicklig fo-
tograf och hans fotografier omfattar både
självbiografisk dokumentation och astro-
nomiska observationer.

mälan och ev. ytterligare information kontakta Marianne/Jana Hammarén på e-
post janahe2@gmail.com eller 08-732 74 76. Jag hoppas att vi ses snart igen!
VÄLKOMNA!
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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.
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.
Resan är fulltecknad.

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

Torsdag 13 januari
Liljevalchs konsthall
Vi inleder det nya året med ett besök på
Liljevalchs. Vi får en visning av utställningen
i den nya tillbyggnaden, Liljevalchs+, med
Eva Lange, Per Kasselmar och Linn Fern-
ström med verk i gips, stål och måleri.
Därefter kan vi själva gå och titta på Jubi-

leumsutställningen Liljevalchs 100 år, som
visas i Bergstenshuset (gamla byggnaden)
eller besöka Gröna Blå+ som ligger i till-
byggnaden. Blå Porten, den gamla ärevör-
diga restaurangen, är öppen igen för lunch
eller kaffe.
Samling utanför tillbyggnaden vid in-
gången åt sjösidan på Falkenbergsgatan
kl. 11.00.
Pris: 150 :-
Anmälan senast 22/12 (Se gröna rutan.)

Linn Fernström i ateljén. Foto: Axel Öberg

Välkomna till
Lena och Gös-
ta Linderholms
hem. Trots att
Lena har mist
sin livskamrat
ser hon fram
mot att hälsa
oss välkomna
till Lenas och

Onsdag 23 februari
Hemma hos Lena och
Gösta Linderholm
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Resor och utflykter
Göstas privata hem och trädgård, ett
byggnadsminne i Strängnäs som sjuder av
lust och glädje. Lena guidar i både hus och
trädgård, sedan blir det ett litet glas i köket.

Efter det går färden till Megs kök i Sträng-
näs där lunch är framdukad. Till kaffet
kommer Klasse Möllberg och underhål-
ler med sång och musik. Resan går vidare
till Stallarholmen och Gula Industrihuset
där Lena har sitt galleri, butik och lager.
Lena tar emot och naturligtvis finns möj-
lighet att handla.

Pris: 1 490:-
Avresa från Drottning Kristinas väg
(utanför Östra Station) kl. 8.30 samt Lars-
sons Resor, Odeng. 96, Stockholm kl. 9.
Åter i Stockholm omkring kl. 17 (Östra
station kl. 17.15).
I dagsläget har vi 15 platser.
Anmälan sker enligt principen ”först till
kvarn” senast 10 januari 2022 (Se gröna
rutan.)
Efter anmälan sänder Larssons Resor
resebevis med inbetalningskort till
respektive resenär.

Resor med nordostföreningar
Sommaren 2022 4-7 juli
Hangö - Finlands sydligaste stad
Följ med på en spännande resa med SPF
Seniorerna Österåker till Finland där vi
under två dagar i land får uppleva konst
och kultur i södra Finland. Vi besöker
1600-talsbruket Fiskars, Frontmuseet i
Lappvik samt får rollguidning av Helene
Schjerfbeck i Ekenäs för att bara nämna

Foto: Robin Sjölund

några av de många upplevelserna som står
på programmet.
Skicka din intresseanmälan direkt till SPF
Österåker, Leif Engman, 0708-28 53 08
eller e-post: leifengman42@hotmail.com
Pris och detaljerat program meddelas
senare.
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Kontakta Anna Thille. Anmälan varje
gång till Anna, 076-262 6080 eller
anna.thille@gmail.com

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Lokal: Eskadervägen 40
Tävlingsbridgen avslutar höstens spel
22/12 och börjar vårtermindlunen 12/1.
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83
eller magnuswall@gmail.com

Sällskapsbridge
Lokal: Eskadervägen 40
Vi har nu tre olika tider för sällskapsbrid-
ge på kansliet, onsdag och torsdag för-
middagar och torsdag eftermiddag. Vi
ökar så sakta antalet spelare per gång.
Kontakta Anna för bästa speldag för dig.
Sällskapsbridgen pågår året runt. Vi väl-
komnar också nya spelare.

Litteraturcirkel
Litteraturcirkeln är
igång igen. Vi
träffas som
tidigare på
Kansliet en tis-
dagseftermid-
dag i månaden
mellan kl. 14.00
och 16.00 och diskuterar böcker och tar
en kopp kaffe. Vi har en träff kvar på
höstterminen den 7/12 då vi ska disku-
tera Anna-Lena Lauréns bok Sammetsdik-
taturen. Motstånd och medlöpare i dagens Ryss-
land. Vårterminens cirkel börjar 11/1.
Välkommen att anmäla dig till
o.edlund@gmail.com, 08-768 83 10, om
du vill vara med i litteraturcirkeln.

Vinkunskap I
Sista gången för höstens vinkunskap med
vinprovning är tisdag 14/12. Vårens vin-
kunskap är planerade att hållas tisdagar-
na 25/1, 22/2, 29/3 och 26/4, med start
kl. 18.45. Lars-Ove kommer att kontakta
tidigare deltagare.
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

 Kurser och cirklar
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Resor och utflykter Kurser och cirklar
Vinkunskap II
Höstens vinkunskap med vinprovning av-
slutas torsdag 9/12. Vårterminen börjar
20/1 och fortsätter 17/2, 17/3 och 21/4,
alltid på torsdagar. Medlemmarna i grup-
pen 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 ytter-
ligare grupper.

Kom och gör smycken!
Vid tre tillfällen under mars månad (3 tim/
gång) kan du få tillverka egna smycken.
Ledare är Inger Nybrant som guidar oss
bland pärlor och metaller.

Du kan även ta med och laga egna hals-
band som gått sönder. Pärlor och smyckes-
detaljer finns till försäljning, du sätter pris-
lappen och står för inspirationen. Inger
instruerar och hjälper till när det behövs.
Max. antal vid varje tillfälle hemma hos
Inger är 6-8 personer. Mer information
kommer i nästa Medlemsblad.

Anmäl intresse redan nu till
Margareta Torstensson, 070-368 25 68,
margareta.to@telia.com eller
Birgitta Collin, 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com
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En härlig tur med Viking Plym

Färden gick från Viggbyholms båtklubbs bryg-
ga mot Kyrkfjärden. Solen sken när vi startade
men ett par mörka moln tornade upp sig på
himlen och frågan var om vi skulle klara oss
undan regnet. Det gjorde vi! Vi lade till vid en
gammal kaj och gick iland. Annika och Lasse
Gustafsson dukade upp en massa läckerheter
och vi lät oss väl smaka.

Onsdagen den 11 augusti gick ett gäng jarla-
bankare och tibbleseniorer ombord på Viking
Plym, Täby kommuns eget vikingaskepp. Be-
fälhavare ombord var hövdingen Göran Järn-
ruste Karlsson.

Efter  den goda lunchen börja-
de vår återfärd. Göran Järnrus-
te seglade oss hela vägen ut från
Kyrkfjärden och även genom
Kyrksundet men på Värtan blås-
te det lite dåligt så vi fick gå för
maskin till bryggan. Väl fram-
me tackade vi Göran med en
stor applåd.
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Forts. sid. 22

Stockholms litterära miljöer
Måndagen den 23 augusti gick
startskottet för höstens månads-
träffar och 15 jarlabankare förgyll-
de sin dag genom att, med jour-
nalisten Eva-Karin Gyllenberg
som ciceron, göra den första av
två vandringar i det litterära
Stockholm. I staden finns nume-
ra 78 skyltar där vandraren genom
citat från ungefär lika många för-
fattares litterära alster kan ta del
av deras beskrivningar av stadens
miljöer. Den första skylten sat-
tes upp på Mosebacke 1992 och bär ett citat
ur August Strindbergs ”Röda rummet”.
Idén till de litterära skyltarna kom ursprung-
ligen från författaren och redaktören Bertil
R. Widerberg.

Efter en kort vandring söderut på Drott-
ninggatan från Odenplan gör vi en avvikelse
upp mot Tegnérlunden där inte bara Carl
Eldhs mäktiga bronsskulptur av August
Strindberg finns, utan också en liten brons-
skulptur skapad av Majalisa Alexanderson
och tillägnad allas vår Astrid Lindgren. Den
litterära skylten i Tegnérlunden bär ett citat
från Lindgrens ”Mio min Mio” 1954.

Huvudspåret i vår vandring är Drottning-
gatan, som ju i sig är en litterär vandring.
Mellan Drottninggatan 67 och 85 har be-
römda Strindbergs-citat, smidda i rostfritt
stål, lagts in i gatans mitt. Där finns bl.a. det
välkända ”Det är synd om människorna!”
och ”Älska mig alltid eller jag biter dig i stru-
pen så att Du dör.”

På fasaden vid Drottninggatan 83 a sitter en
skylt tillägnad författaren och poeten Sonja

Åkesson som bodde just på den här adressen.
Texten på Åkessons skylt bär citat från dikten
”Självbiografi” i diktsamlingen ”Husfrid” 1963.
”Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83 a på dagar-
na. Snyter ungar och putsar golv och kopparpottor och
kokar rotmos och pölsa”.
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På Centralbadets gård, Drottninggatan 88, ligger det
Hårlemanska huset, en malmgård byggd av arkitekt
Carl Hårleman. Här finns en skylt som uppmärksam-
mar deckarförfattaren Stieg Trenter som i ”Tragiskt te-
legram” 1947 låter en stockholmsk detektivhistoria
utspelas i Centralbadets park. ”Norra sidan av den korta

Besök hos Crafoord

entrégränden utgjordes av en smutsgul fasad
av ett klumpigt hyreshus, på södra sidan låg
en ålderdomlig byggnad, det hårlemanska pa-
latset, som på ett förbluffande sätt bröt mot
de osköna grannarna.”

Vi avslutar vår vandring vid Café Söder-
berg i Kungsträdgården. Det var här, vid
foten av Jakobs kyrka, som Hjalmar
Söderbergs doktor Glas förgiftade
pastor Gregorius.

För den som vill fördjupa sig mer i för-
fattarna som förärats skyltar finns bo-
ken ”Vägvisaren till litterära skyltar i
Stockholm” som ger bakgrund till både
författare och aktuell plats.

Besöket hos Crafoords auktionsfirma i gamla
Täby galopp, numera en del av nya området
Täby Park, hade lockat många besökare den 20
september. Ett 40-tal jarlabankare satt bänkade
och lyssnade på Mats Bergstrand, som infor-
merade om företaget från en trappa, elegant
omringad av ett antal huvudlösa damer i vackra
Lars Wallin-klänningar. Klänningar som nu
skulle auktioneras ut i den samlingsförsäljning
av Lars Wallins verk som var på gång. Även en
del av Wallins skisser var aktuella för auktion.
Samlingsauktioner är f.ö. en specialitet för
Crafoords.

Mats Bergstrand är VD för Crafoord auktioner
som ägs av Auctionet.com som har ett 50-tal
anslutna auktionshus i Europa. Numera sker
det mesta i auktionsväg via internet – att sitta
hemma vid datorn och bläddra i det stora ut-
budet gör det enkelt för den presumtive
köparen att få en internationell utblick.
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Forts. sid. 24

- Oj då, sa plötsligt en av jarlabankarna. Då kan-
ske inte vårt lilla barnbarn ska få leka med den där
figuren längre… Detta sagt sedan hustrun varit
framme och vänt på en av Lisa Larsons ABC-
flickor för att se vad den värderats till.  Värde-
ringen låg på över 2.000 kronor.

Så blev den äntligen av den 27 septem-
ber, utfärden till Landsort och Öja som
vi sett fram emot. Vädergudarna var på
vår sida, solen sken och det blåste friskt
på överfarten till ön. Öja är den sydligas-
te ön i Stockholms skärgård och Lands-
ort är namnet på fyren, men ofta säger
man bara Landsort.

Vi hade just förflyttat oss till Johan Strandbergs
domäner för att få veta lite om värderingar och
vilka föremål som just nu är ”inne”.  Lisa Lar-
sons figuriner har fått genomslag internatio-
nellt. Figurinerna går bra i Japan och har stigit i
värde. Samma sak gäller för Arabia-porslinet.
Ett annat eftertraktat namn är keramikern Stig
Lindberg. Rostfria bestick (t.ex Gense) är efter-
frågade medan bordssilver dalar. Inrednings-
mässigt är t.ex. Bruno Mathsson ett intressant
namn på köpemarknaden.

Alla föremål som Crafoords bestämt sig för att
auktionera ut fotograferas från alla håll och kan-
ter, katalogiseras och taggas. Allt för att pre-
sumtiva kunder ska kunna få en ordentlig över-
blick.

Fyrtorn, fisksoppa och
Taube-visor på Öja
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Åke Svedlilja, som ansvarar för turistinformationen på ön,
tog emot oss. Han berättade att det finns 91 fastigheter där
och att 21 ägs av staten, resten är privatägda. Marken är
endast på arrende. Fyren är Sveriges äldsta. Den har lyst i 150
år, först med hjälp av fotogenlampor men sedan 1938 med
elektricitet, för det året blev ön elektrifierad. Lotsstationen
inrättades 1877 och lades ner 1998. Lotsutkiken i betong är
nu hotell, men det finns också ett vandrarhem och det kan
komma upp till 800 gäster en sommar, de flesta från Sverige.

Ön är naturskyddsområde och för den intresserade finns
flera sällsynta växtarter. Det finns också en fågelstation. Ca
10.000 fåglar ses här varje år och av dem ”ringmärks” 7.000.

Vi serverades en god fisksoppa i restaurangen och därefter
promenerade vi under Åkes ledning till fyren. De som ville
kunde gå upp de ca 80 trappstegen och se ön från ovan. Vi
kunde också ta en promenad till labyrinten, som har rykte
om sig att ge god fiskelycka, eller till pestkyrkogården.

Som avslutning på besöket på Öja
samlades vi i kapellet, där vår resele-
dare Monika Lilja bl.a. berättade om
Evert Taubes vistelse på Landsort och
framförde några av hans mindre kän-
da visor.

Oktobervandring

”Det är skimmer i molnen och
glitter i sjön,
det är ljus över stränder och
n ä s
och omkring står den härliga
skogen grön
bakom ängarnas gungande

gräs.”

De första raderna i Frödings dikt
”Strövtåg i hembygden” dök upp

i mina tankar när vi jarlabankare i gruppen för korta
vandringar fredagen den 8 oktober drog iväg på en
ca 6 km runda i Näsbypark, den vackraste av vackra
höstdagar.

Det lyste av guld i lönnarna och jag tänkte på teck-
ningstimmarna i skolan när löven skulle förevigas
varje höst. Solen sken, vindarna var ljumna och
humöret var glatt och det blev många ”men titta så
vackert”-utrop. En fin vandring, helt enkelt!
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Oktoberboule med onsdagsgruppen
Den under året nybildade onsdagsgrup-
pen för boulespel har hållit igång under
sommaren och hösten, bara ett par gånger
har vi fått ställa in p.g.a. regn. Enligt Mar-
gareta Torstensson som hållit gruppen i
strama tyglar har det varit en ”entusiastisk
grupp som har kommit troget efter det att ”pro-
va-på” avslutades”. Om man räknar allt del-
tagande som skett fr.o.m. 17 maj, folkhäl-
soveckan, och fram till onsdagen den
27/10  har det varit 114 deltagandemarke-
ringar totalt.

Oktobers kluriga frågor
Oktober månads tipspromenad vid Näsaäng den 12
oktober samlade 23 deltagare.

Vinnare av trisslotterna denna gång var Ann Traneus
(t.h.) och Ulf Ekenberg med 8 rätt av 9 kluring frågor
och Ditte Gälldin Åberg (mitten) med 7 rätt.

GRATTIS!

Onsdagen den 13 oktober bjöd på ett strålande
väder om än lite kallt och bitigt, så det var mössa,
handskar och långkalsingar på… Vi var tio da-
mer som slöt upp och det var tajt mellan lagen –
dock fick det svarta laget till slut se sig besegrat av
det röda.

Den sista onsdagen i oktober var det sagt att det
skulle bli även sista bouledagen för året. Om det
inte regnade. Vilket det gjorde. Ordentligt! Bir-
gitta, Ann, Eva och Margareta (bakom kameran)
var dock på plats med paraply i ena handen och
bouleklotet i andra. Vissa ger aldrig upp! Man
kan väl säga att ”friskvård i ur och skur” fått inte
bara ett ansikte utan flera…

Forts. sid. 26
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Sturehovs Slott, en liten pärla vid Mälaren

med sylt och clotted cream, ostar, ka-
kor, bitar av Sturehovstårta och prali-
ner. Ingen gick hungrig från bordet!

På vägen ut från slottet passerade vi
”en galen inredningsbutik”, som det
står i informationsbladet till slottet.
Vi fick också tid över för en prome-
nad i den vackra parken. Några i grup-
pen gick allén ner mot Mälaren, andra
tog en tur bort till krukmakeriet för
att se på Sturehovskrukan innan vi
samlades i bussen för färden hem.

I strålande sol den 22 oktober gick bussfärden
till Sturehovs Slott som Gustav III:s finansmi-
nister, Johan Liljencrantz, uppförde 1781. Flera
ägare har sedan funnits genom åren. 1899 köp-
te Stockholms stad slottet. Under en period på
1920-talet var byggnaden barnhem men på
1950-talet restaurerades den för att användas
för stadens representation och 2010 renovera-
des slottet igen inför kronprinsessan Viktorias
och prins Daniels bröllopslunch där. Då instal-
lerades också en brandtrappa, som gör att man
idag kan ta emot stora sällskap för bröllop och
konferenser.

Vi var 25 Jarlabankare som fick en
informativ och humoristisk visning
av slottet av Maria Sandberg, Sture-
hovs slottsfru sedan 2016. Vi tittade
särskilt på väggmålningarna, som är
från när slottet byggdes, och de be-
römda Mariebergskakelugnarna. De
flesta av möblerna är däremot nygjor-
da eller inköpta för att de är tidstypis-
ka, fick vi veta.

Efter en timmes visning serverades
afternoon tea med snittar, scones
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Följande har bidragit med text och foto:
Margareta Torstensson, Gunvor Vretblad

och Bodil Svensson.
Mer text och bilder finns på

spfjarlabanke.se.

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.

Bönhörda boulespelare
Jarlabankes boulespelare har under flera år
hållit till vid boulebanan intill kyrkans loka-
ler i Näsbypark. Vid banans ena kortsida har
det funnits två bänkar – inte mycket att sitta
på under tvåtimmarspassets fikastund. In-
tresset för boule har ökat, så det blir fler och
större grupper som samlas och då behövs
det stjärterum så de som önskar kan vila trötta
ben mellan kasten.

I våras vände sig Per Nisses från SPF Jarla-
banke till Täby kommun med en del önske-
mål beträffande upprustning av och vid bou-
lebanan. Sittgrupp med bord och bänkar och
en ordentlig papperskorg var ett par av öns-
kemålen. I en första vända var det tveksamt
om det fanns något utrymme för några in-
satser under året, men så åtrade sig kommu-
nen och en vacker dag så kom det bilar och
gubbar och det grävdes och skrapades och
plötsligt fanns två bord och fyra bänkar och
en ordentlig papperskorg på plats. Allt gedi-
get fastgjutet.

Det tackar vi Täby kommun för!

PS Men vi vill gärna påminna om att det finns ett
par punkter kvar på önskelistan – t.ex. breddning
av boulebanan för att ge utrymme för två grupper
att spela samtidigt.
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Eftermiddagsdans

Squaredansarna

Friskvård

Korta vandringar i
Näsbypark (4-5 km)

Vi hänvisar till info på Näsby-
park squaredansklubbs hem-
sida, nasbysquare.se

Vi vandrar i närområdet i Näsbypark och

Jar labanke 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

går ca 4-5 km. Om du ansluter med bil
finns 3 tim. fri parkering vid centrum.

Dansen är ett samarbete med
SPF Seniorerna Tibble. Kontak-
ta Margit Annerstedt,
070-350 9320 för infor-
mation om dansen.

Långa vandringar (8-10 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns det tillfälle till långa vandringar på
måndagar.   Kontaktpersoner är Kerstin
Ferenius, 070-681 2392 och Anne-
Marie Hugo, 073-946 2144. Samlings-
plats och tidpunkt kan variera. Informa-
tion om det skickas ut via mejl till vand-
ringsgruppen senast dagen innan. Är du
nytillkommen vandrare, kontakta någon
av ledarna för aktuella uppgifter om plats
och tid. Tag med busskort, matsäck och
sittunderlag. Se också tibbleseniorerna.se

Vi träffas på perrongen vid Näsby-
parks centrum kl. 10 på fredagar, jämna
veckor. Höstens sista vandringar äger rum
3/12 samt 17/12 och vårens vandringar
börjar i februari. Ta med stavar om du
föredrar att gå med sådana. Vandringarna
kan ställas in vid dåligt väder. OBS att anta-
let 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
Årets sista tipspromenad 9/12 kommer
att ha jultema. Vi träffas vid Norskogsba-
det kl.13.00 och vandrar mot Centralpar-
ken. I väntan på prisutdelning bjuder vi
på glögg och pepparkakor.
Anmälan till Birgitta Collin, 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com eller Mar-
gareta Torstensson, 070-368 2568,
margareta.to@telia.com
Vi, Margareta Torstensson, Birgitta Collin
och Birgitta Danielsson tackar för det in-
tresse som ni visat för våra tipspromena-
der i år och önskar er alla

God Jul och Gott Nytt År!
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Hänt sen sist
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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

070-223 6265
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Äldreomsorg
Utveckling av hemsidan och avsmakning av mat
– KPR-representanter får en ny roll
Text: Gunvor Vretblad

Höstens första möte i Kommunala pen-
sionärsrådet ägde rum den 22 september
2021. Mötet skedde digitalt även denna
gång.

På förra mötet i KPR, den 25 maj, disku-
terades kommunens hemsida. Den blir en
allt viktigare informationskälla och måste
bli enklare att navigera och hitta informa-
tion på. Chefen för social omsorg, Marie
Tid, presenterade på förra mötet idén att
några KPR-representanter skulle kunna
ingå i en arbetsgrupp tillsammans med re-
presentanter för Kommunikationsavdel-
ningen. Uppgiften skulle vara att utveckla
hemsidans tillgänglighet, men också att se
över det som kallas Jämförservice, ett
verktyg som ska vara till hjälp för den som
ska välja hemtjänst eller särskilt boende. I
arbetsgruppen för hemsidan finns plats för

6-7 representanter från KPR och de som
vill medverka kan anmäla sig till Marie
Björkman, sekreterare i KPR.

Det nya särskilda boendet i Täby kyrkby,
Johannas trädgård, kommer att ha 86 lä-
genheter och vara klart för inflyttning i
oktober 2022. Det ska ersätta Ångaren
och Allégården, som båda avvecklas då.
Både boende och personal erbjuds att föl-
ja med till det nya boendet.

Mer information om Johannas trädgård
finns i en artikel i Medlemsbladet 3/2021
och på internet (youtube.com/
watch?v=gNX2lFenNCQ).

Tibblehemmet kommer att återgå i kom-
munal regi efter ett beslut i Socialnämn-
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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.

KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 35) är en kanal till och från socialnämn-
den som ska samla in de äldres synpunkter och

erfarenheter samt sprida information. SPF
Jarlabanke har två ordinarie ledamöter.

den den 15 september. Tibblehemmet har
under en period drivits på entreprenad av
Norlandia Care, men avtalet kommer inte
att förlängas eftersom uppdraget inte kun-
nat utföras enligt avtalet.

Diskussionen om KPR:s tillhörighet,
socialnämnd eller kommunstyrelse, fort-
satte. Olika synpunkter framfördes.
Riktlinjerna för KPR kommer att ses
över inför nästa mandatperiod. Det är
upp till KPR-representanterna att komma
med ett förslag till nästa KPR-möte den
8 december.

Marie Tid informerade om Äldre-
omsorgslyftet, den nationella satsning som
ska ge personal inom äldreomsorgen
möjlighet att utbilda sig till undersköter-
ska eller vårdbiträde. Täby kommun har
tilldelats 23 mnkr. Hittills hade ingen ut-
förare i Täby ansökt om medel trots att
alla informerades om det för flera måna-
der sedan.

En s.k. tillgänglighetsvandring gjordes i
Täby Centrumområdet 2019. Det note-
rades då, att det behövs skilda stråk
för gående och cyklister. Några förbätt-
ringar har inte skett sedan dess. Biblioteks-
gången är särskilt besvärlig. Enligt sam-
hällsutvecklingskontoret kommer re-
noveringen av Biblioteksgången att påbör-
jas under 2022.

I samband med upphandling av mat till
kommunens särskilda boenden har tre re-
presentanter från KPR och tre från kom-
munen deltagit i provsmakning av mat-
rätter från de företag som lämnat anbud.
KPR:s representanter var i princip positi-
va, men påpekade att det inte fanns möj-
lighet att lämna egna kommentarer. Det
nya i upphandlingen är att maten lagas och
kyls hos tillverkaren och att den sedan
värms upp på boendet när den ska ätas.
Detta gör att
transporterna
blir billigare och
att mera pengar
kan läggas på
maten.

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
(SNS) är ett nätverk för lärande och kun-
skapsutbyte. 2021 startades ett treårigt pro-
jekt, ”Vårdens och äldreomsorgens finan-
siering och organisering”. Täby kommun
ingår i projektets referensgrupp tillsam-
mans med många andra, bl.a. Finansde-
partementet, Inspektionen för vård och
omsorg, Socialstyrelsen, Astra Zeneca, Pfi-
zer och flera privata vårdföretag. Bakgrun-
den till projektet är att behovet av äldre-
omsorg och hälso- och sjukvård kommer
att öka på grund av den åldrande befolk-
ningen och att det kommer att resultera i
ett finansieringsproblem.
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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/
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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
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REDAKTION
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Annonser Birgitta Blacker 070-548 3811 blacker.bandi@gmail.com
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Avs: SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40, 183 58 Täby

Välkommen till ditt lokala
hembageri. Hos oss kan du
handla nybakat surdegs-
bröd, färskt fikabröd,
kalasgod tårta eller skäm-
ma 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

Ny butik: Catalinatorget 9,
Hägernäs Strand
Tel: 08-87 68 68

Näsbydalsvägen 15, Täby
Tel: 08-768 68 00

Öppettider: Mån – fre: 08:00 - 18:00
Lör – sön: 08:00 - 15:00

Lör – sön: 07:00 - 14:00
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