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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
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Ordförande har ordet
Så var julen och nyårshelgerna över. Nu
ska vi se framåt. Hoppas bara att coro-
nan håller sig i schack. Du har väl tagit 3:je
sprutan!

· Riksdagen är ett exempel på svensk
långvård. Ledamöterna befinner sig
mestadels på sina rum och när de pra-
tar lyssnar ingen.

Ja, det är lite skruvade men tänkvärda ord.

Detta får mig att undra om man skall rös-
ta, och i så fall på vem? Vi seniorer är 28%
av befolkningen men bara tre riksdagsmän
är seniorer. Upp till kamp för en årsrik
riksdag!

Vi har också en vinterolympiad i Kina att
se fram emot, om nu inte coronan och/
eller politiker sätter stopp.

Två av mina julläsningar som satt sina spår
är Nalle Puh och ”Jag kan ha fel…” av nyli-
gen bortgångne Björn Natthiko Lindeblad.
Bägge kändes för mig som att förmedla
budskapet: Livet skall kännas mer som en
öppen hand än en knuten näve.

Käpphästen
Minns igår, tänk på i morgon, lev idag!

Rolf Skagerborg

Viktigt meddelande till alla
Jarlabankare:

Lämna din mejladress om du inte har
gjort det. 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

Dagarna blir ljusare och vi får mer i pen-
sion (lite mer), och så är det valår. Detta
med valår får mig att citera min vän Clas
G Johnson (tidigare bl a ”Clas på hörnet”
i Corren) om synen på politik och politiker:

· En god politiker kan yttra sig om vad
som helst på sådant sätt att alla håller
med.

· I politiken gäller att ge och ta. Med-
borgarna ger och politikerna tar.

· I politiken är målet fjärran men mak-
ten här och nu. Därför är medlet alltid
viktigare än målet.

· Den politiska motståndaren är en idiot.
Om det inte vore så skulle grälet mojnat
till ett samtal.
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Vasaloppet – en kraftfull 100-åring
Text och nutida foton: Bodil Svensson

Vi är nog ganska många som har ett förhållande till Vasaloppet som i år fyller
100 år. Vi har lyssnat på Sven Jerrings referat i radion, så småningom kom korta
sändningar i televisionen och idag följer SVT hela Vasaloppet från starten i
Sälen till målrakan i Mora. Numera är det inte bara Vasaloppet som får ett otal
elitåkare och motionärer att röra på sig – under åren har det tillkommit olika
skidlopp (Öppet spår, Tjejvasan, Nattvasan, Stafettvasan, Ungdomsvasan och
Barnens Vasalopp), cykellopp och löplopp. Och i år blir det något alldeles
extra i dalaskogarna –Jubileumsvasan!

Lördagen den 12 februari 2022 kl. 07.04
vid Olnispagården i Sälen med gemensam
start för herrar och damer drar åkarna iväg
på en 9 mil lång resa till Mora med tidsty-
pisk utrustning och klädsel som vore det
anno 1922. Vilket betyder långa träskidor
med tårem och hälrem, stavar med eller
utan handrem, pjäxor eller näbbskor, vad-
malsbyxor, skjorta, kavaj toppat med keps
eller stickad mössa. Skidorna prepareras
med tjära och förtäringen vid de tre kon-
trollerna Mångsbodarna, Evertsberg och
Oxberg utgörs av buljong, ägg och mjölk.
Underlaget kommer att bestå av packad

snö på skogsvägar och stigar. Vissa sträck-
or kommer att vara uppkörda med häst
och släde.

139 åkare är anmälda, samma antal som
anmälde sig till det första Vasaloppet 1922.
Den gången vann Ernst Alm, född i mars
1900 och uppväxt i ett småbrukarhem i
Hemmingen i Västerbottens inland. Han
fick tidigt börja delta i arbetet på gården
och som 15-åring jobbade han under vin-
terhalvåret i skogen och senare som ralla-
re på Inlandsbanan. Han var mycket ut-
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hållig i skidspåren och blev som 19-åring
svensk lagmästare på 60 km. Han är fort-
farande den yngste åkare som vunnit Va-
saloppet.

Byasajten Hemmingen skriver följande om
denne bygdens son: ”Ernst utvecklade också
egna och annorlunda träningsmetoder. Som t.ex.
när han, för att bygga upp styrkan i rygg och
armmuskler, band fast roddbåten i en ungbjörk
som var lagom eftergivlig och sedan rodde av alla
krafter, iakttagen av förundrade bybor. Han
tränade också mjölksyratålighet, då ett tämligen
okänt begrepp. Han brukade lägga upp ett trä-
ningsspår i ett närbeläget berg, ett spår som bara
utgjordes av en tung uppförslöpa och en brant
utförslöpa. Förmågan att forcera tunga motlut
var också en av hans starkaste sidor som skidlö-
pare.”

I Jubileumsvasan startar med nr 1 på brös-
tet Ernst Alms sonson, Mattias Alm, Gö-
teborg, född 1964. Han har sällskap i spå-
ret av en annan sonson, Jakob Alm, Lin-
dome, född 1970, som åker med start-
nummer 114, samma som farfar hade.

Som nr 100 startar Mattias Pers, Unders-
åker, född 1984, som åker loppet som en
hyllning till sin farfars far Anders Pers,
Vasaloppets initiativtagare. Här finns ock-
så kända namn som Anders Södergren,
Östersund (nr 39), Oskar Svärd, Eksjö (nr
41), Daniel Tynell, Borlänge (nr 47) och
Mathias Fredriksson, Östersund (nr 50).

Äldste deltagare är nr 126, Erik O. Sjödin
från Kramfors, född 1945. Han beskrivs
som Vasaloppsfantast sedan fyra års ål-

Ernst Alm efter målgång i Mora 1922 som han nådde
efter 7 tim 32 min och 49 sek åkning i snöglopp. Forts. sid. 6

der, då han lyssnade på radio
när Mora-Nisse vann loppet.
Har åkt 13 Vasalopp.

Av de 139 anmälda är 36 da-
mer, d.v.s. en fjärdedel av åkar-
na. Så var det inte 1922. Då
startade bara herrar. 1923 däre-
mot fanns en kvinna med, Mar-
git Nordin (se bild sid. 6). Hon
var gymnastiklärare och sjuk-
gymnast och det var det senare
som bidrog till hennes start.

Margit hade nämligen en pa-
tient som bodde 1,5 mil bort
så hon tog skidorna dit. Tre mil
om dagen på skidor gjorde att
hon tyckte att hon kunde an-
mäla sig till Vasaloppet, som
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hon fullföljde på tiden 10 tim. 9
min. 42 sek. Hon har i en inter-
vju berättat att hon åkte loppet
med håret i papiljotter - som
plockades bort före mål förstås
-  för att hon skulle se snygg ut
vid målgången…

1923 fanns inga regler som sa att
enbart män fick anmäla sig, men
efter Margits uppmärksamma-
de Vasalopp blev det snabbt för-
bjudet för kvinnor att delta, ett
förbud som höll i sig fram till

Forts. från sid. 5 ”Vasaloppet  ...”

1981 (!) då kvinnor fick grönt ljus.

1978 försökte sig två kvinnor på att ge-
nomföra loppet anmälda i manliga kam-
raters namn och försedda med lösskägg
och lösmustasch från Stadsteatern i Gö-
teborg. Birgitta Westhed och Britt Doh-
sé hette kvinnorna. Mustaschprydda Bir-
gitta blev avslöjad i en tv-intervju under
färdens gång och plockades av skidspå-
ret medan Britt tog sig till Mora. Kup-
pen fick stor medial uppmärksamhet.

Sara Brantvall från Malmö (född 1975)
startar i Jubileumsvasan med 103 på
bröstet, samma nummer som Margit
Nordin, och hon har sytt sina kläder själv
inför loppet efter historiska mönster för
att likna Margit Nordin, så att hon kan
bära Nordins startnummer med vär-
dighet.

Anne Mörk, Älvdalen (född 1972), har
startnummer 13. 1923 åkte hennes far-

fars far Vasaloppet. I hans skidspår har
därefter farfar, pappa och hon själv åkt.

Någon deltagare från Täby finns inte i
startlistan för Jubileumsvasan , men däre-
mot en åkare från Enebyberg  med start-
nummer 72 – Ingela Gahne (född 1964).
Hon har bakom sig 8 Vasalopp och 7
Tjejvasor. Hon vill vara en förebild för
kvinnor och för äldre som tränar, samti-
digt som de har heltidsjobb.

Det spektakulära loppet kommer att sän-
das live lördag 12 februari i Vasaloppets
playtjänst https://vasaloppet.tv/
Alla som vill kan se åkarnas färdväg och
läsa om vilka regler och riktlinjer som gäl-
ler på https://www.vasaloppet.se/nyhe-
ter/programmet-klart-for-jubileumsva-
san-med-fardvag-och-riktlinjer-for-delta-
garna/.
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Jarlabanke kommer att
fira Vasaloppets 100 år
genom en Tipspromenad i Cen-
tralparken den 10 mars kl. 14.00
med samling vid Norskogsba-
det. Givetvis kommer det att
serveras blåbärssoppa vid mål-
gång. Naturligtvis kommer de klu-
riga frågorna denna gång att kretsa
kring Vasaloppet (se sid. 26).

Vill du förkovra dig lite innan
dess och öka på chanserna att
vinna en trisslott, så finns all
möjlig information på https://
www.vasaloppet.se/ och

Statyn Vasalöparen är placerad vid sista delen av spurt-
sträckan mot målet. Konstnär är Per Nilsson-Öst från
Järvsö.  Förebilden till statyn är Mora-Nisse i den gamla
IFK-dräkten.

https://www.vasaloppet.se/om-oss/his-
toria/faktaguide/.  Jubileumsvasans del-
tagares förberedelser och åsikter kan de

som är med i facebook ta del av genom
att på facebook söka på Jubileumsvasan 2022.
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Japanskt hantverk att inspireras av

Vid tillverkningen av tyg används fibrer
från växter och hampa var den vanligaste.
Kvinnorna odlade växten och tvinnade
fibrerna till tråd. Att väva tyg eller laga tex-
tilier skedde sedan under vintertid eller sena
kvällar. Varma klädesplagg skapades genom
att sy ihop flera lager av vävda hampatyger.

Vanlig färg på kläderna var indigo efter-
som det var lättodlat och lättbearbetat. Det
var också malavvisande.

Borotekniken är känd från mitten av 1800,
men har troligen funnits mycket längre.
Den hade länge lågt anseende eftersom
den var en påminnelse om fattigdom. Tek-
niken försvann i takt med att välståndet
ökade i mitten på 1900-talet. Men från att
ha varit en teknik som sprungit fram ur
fattigdom och nöd, räknas den nu som
en kulturskatt som flera kända modefir-
mor hämtar idéer ifrån. De säljer kläder
som inspirerats av Boro till folk som många
gånger inte behöver nya kläder, något som
rimmar dåligt med Boros ursprung, att
utnyttja en tygbit till sista tråden. Filosofin
bakom Boro är återanvändning och att
inte slösa med naturens tillgångar, tankar
som är nog så relevanta även idag.

Text: Gunvor Vretblad   Uppg. i texten är hämtade från utställningskat. Boro – Nödens konst 2021.

Östasiatiska museet har just avslutat sin utställning Boro - Nödens konst.
Boro betyder något trasigt eller reparerat och är ett kvinnligt hantverk som
utövats i norra Japans fattiga områden. Minsta tygbit togs tillvara och jackor
och byxor tillverkades av utslitna plagg och tygtrasor. Kläderna syddes ihop
eller lagades med tusentals stygn för hand i en sömnadsteknik som kallas för-
stygn på svenska. Klädesplagget blev en komposition av tygbitar i lager på
lager. Hantverket gick i arv och det gjorde också klädesplagget, det kunde
leva vidare i flera generationer.

Boro inom samtidsmodet, från modeföretaget
KUON
Foto: Ola Bergengren, Världskulturmuseerna,
Mediearkivet

När jag sett utställningen Boro – Nödens
konst såg jag på mina gamla jeans på ett
helt annat sätt, det skulle gå att piffa upp
dem med ett par tyglappar och nål och
tråd i stället för att köpa nya. Kanske skulle
det också gå att göra någonting med ett
par andra plagg som hänger oanvända i
garderoben sedan länge. Tursamt nog kom
det ett erbjudande från Lisbet Borgstav
om en lappa-laga-ändra-kurs i vår. Tänk
att få ägna sig åt klädvård i grupp, det är
ju mycket roligare än att sitta för sig själv.
Hoppas fler tycker likadant. Se sid 17 för
mer information om vår nya kurs.



9

Rave Review i utställningen Boro – Nödens konst.
Foto:  Gunvor Vretblad

Jag heter Ninja och är drygt 6 månader och har
aldrig varit ute (annat än de gånger jag försökt
rymma). Efter nyår bodde jag hos mina ägares
farmor i 10 dagar. Det var spännade, då jag ald-
rig tidigare träffat några andra djur. Hon har
både katt och hund. Men efter två dagar var jag
dock kompis både med hunden Bamse och
katten Figaro.

Foto och kattvakt: Gunilla Kinnman

Kattvakt

Kanske vill någon låta sig inspireras av modeföretaget Rave
Review. Det startades av Josephine Bergqvist och Livia Schûck
2017. Deras varumärke är baserat på remake och är ett exklu-
sivt Boro-inspirerat mode som skapas genom återanvänd-
ning av överblivet textilt material som filtar, lakan och gardi-
ner. Mycket uppmärksammade är kapporna som tillverkas
av bitar från gamla ullplädar. Kollektionerna säljs i London,
New york och Milano. 2020 fick Rave Review regeringens
exportpris för kulturella och kreativa näringar i kategorin Årets
uppstickare.
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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
Vi planerar för Charlies hörna under vå-
ren och hoppas kunna få lyssna till Carl
Wahrens medryckande pianospel och be-
rättelser från musikvärlden. Vi börjar ons-
dag 23/2 och fortsätter 16/3 och 13/4

kl. 17.00 alla dagarna. Dryck och enklare
tilltugg serveras som vanligt. Plats: Kans-
liet, Eskaderv. 40. Begränsat antal platser.
Anmälan senast 18/2, 11/3 resp. 8/4 till
Christel Eborn, 070-397 2584 eller
chris.eborn@hotmail.com

Pubafton med jazz
Tisdag 5/4 träffas vi till en pubafton med
jazz igen. Missa inte den. Arne Forssén
spelar skivor av äldre datum och delar

med sig av sin kunskap.
Hör gärna av er till Arne Forssén,
arne.forssen@plangruppen.se eller
070-610 4551 eller kom helt enkelt dit.

Teaterbiljetter
På grund av den ökande smittspridning-
en och ändrade regler för teaterombuden
bokar inte Inga-Lill Wixström några

biljetter på Kulturhuset Stadsteatern.
Vi hänvisas därför till
kulturhusetstadsteatern.se/Teater/.
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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 ingen avgift på
våra månadsträffar under våren 2022.

På grund av smittspridningen av den
nya varianten av Covid19 ber vi alla
att anmäla sig till Leif Sjöholm ifall
vi behöver ställa in månadsträffen med
kort varsel.
Ansvarig:
Leif Sjöholm på 0703-50 12 03 eller
leifsjoholm50@gmail.com

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

Måndag 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.

Måndag 11 april
Roslagsbanan – en tidsresa
Lars-Henrik Larsson har skrivit en bok,
Roslagsbanan - 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 se-
nare bor jag
fortfarande nära Roslagsbanan”.

Lars-Henrik Larsson har samlat äldre bild-
material och själv fotograferat. Tyngd-
punkten i dokumentationen är på 1970-
och tidigt 1980-tal. Vi har alla någon form
av relation till den enda smalspåriga järn-
vägslinje som fortfarande mot alla odds
är i drift för persontrafik. Idag finns pla-
ner på förlängningar både till Rimbo och
Arlanda samt tunnelförläggning in till
Stockholms city.
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Träffar

Lunchträffar i Näsbypark

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

Nu håller vi tummarna för att omikronviruset inte ska spridas mer, utan
att vi kan fortsätta att mötas vid våra trevliga, gemensamma luncher på
Restaurang Eskader i Näsbyparks Centrum den tredje torsdagen i
varje månad, d.v.s. 17/2, 17/3, 21/4 och 19/5. Vi ses kl. 13.30, beställer
och betalar för den mat vi vill ha och sätter oss ner vid de dukade borden

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

och umgås med övriga Jarlabankare. För anmälan 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!

Måndag 9 maj
Människor och händelser – från tiden som Europakorrespondent

Rolf Fredriks-
son är journalist
och har varit
anställd på SVT
sedan 1987 bl.a
som korre-
spondent i Öst-
europa, Tyskland
och inom EU i
Bryssel.

Lunch- och caféträffar i Täby C

Den 9/5 är Europadagen instiftad 1985
av Europarådet till minne av Schuman-
deklarationen den 9/5 1950. Schumande-
klarationen var början på resan mot ge-
mensam valuta och union.

Europa står idag inför olika utmaningar
och handlingsalternativ och Sverige har bli-
vit en del av kontinenten på ett sätt som vi
inte varit tidigare.
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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

Tisdag 7 juni
(obs ändrad dag)
Hemma hos Lena och
Gösta Linderholm

Välkomna till
Lena och
Gösta Linder-
holms hem.
Trots att Lena
har mist sin
livskamrat ser
hon fram mot
att hälsa oss
välkomna till
Lenas och

G ö s t a s privata hem
och trädgård, ett byggnadsminne i Sträng-
näs som sjuder av lust och glädje. Lena gui-
dar 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 från
Larssons 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 31 mars. (Se gröna rutan.)
Efter anmälan sänder Larssons Resor
resebevis med inbetalningskort till
respektive resenär.

Resor i samarbete
med nordostföreningar
Tullgarn/Trosa/Järna,
endagarsresa i maj/juni
En resa tillsammans med SPF Idun, Dan-
deryd, är under planering. Datum och tid
meddelas senare. Intresseanmälan till
Birgitta eller Margareta, se gröna rutan.
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Resor och utflykter

Foto: Robin Sjölund

Hangö - Finlands sydligaste stad, 4-7 juli
Följ med på en spännande resa
med SPF Seniorerna Österåker
till Finland där vi under två dagar
i land får uppleva konst och kul-
tur i södra Finland. Vi besöker
1600-talsbruket Fiskars, Front-
museet i Lappvik samt får roll-
guidning av Helene Schjerfbeck i
Ekenäs för att bara nämna några
av de många upplevelserna som
står på programmet.
Skicka din intresseanmälan
direkt till SPF Österåker,

Under planering är även en resa i augusti/september. Mer information om den i nästa
medlemsblad.

Leif Engman, e-post: leifengman42@hotmail.com
eller ring 0708-28 53 08.
Pris och detaljerat program meddelas senare.
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Litteraturcirkel
Vårens litteraturcirkel har
börjat och vi träffas som
tidigare på kansliet
en tisdagsefter-
middag i månaden
mellan kl. 14.00
och 16.00 och dis-
kuterar böcker och
tar en kopp kaffe.
Följande dagar är inplanerade: 15/2,
12/4 och 17/5. De två första träffarna
kommer vi att diskutera Margit Silbersteins
bok Förintelsens barn resp. Där kräftor-
na sjunger, av Delia Owens. Bok till den
17/5 är ännu inte bestämd.
Välkommen att anmäla dig till
Ing-Britt Edlund, o.edlund@gmail.com,
08-768 83 10, om du vill vara med i litte-
raturcirkeln.

Sällskapsbridge

 Kurser och cirklar

Lokal: Eskadervägen 40
Vi har nu tre olika tider för sällskapsbrid-
ge på kansliet, onsdag och torsdag för-
middagar och torsdag eftermiddag. Säll-

skapsbridgen pågår året runt. Vi ser gärna
nya spelare, hör av dig till Anna om du
vill vara med och spela.
Kontakt: Anna Thille,  076-262 6080
eller anna.thille@gmail.com

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Lokal: Eskadervägen 40
Tävlingsbridgen startade vårterminen den
12/1.
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83
eller magnuswall@gmail.com

Vinkunskap I
Vårens vinkunskap I hålls på tisdagar kl.
18.30, obs ny tid! Följande dagar är in-
planerade: 22/2, 29/3 och 26/4. Lars-Ove
kommer att kontakta tidigare deltagare.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 92 05 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II
Vinkunskap II äger rum på torsdagar och
vårens inbokade dagar är 17/2, 17/3 och
21/4. 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.
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Resor och utflykter Kurser och cirklar
Lappa-laga-ändra-kurs för män och kvinnor
Det har blivit en trend nu – att laga och
lappa och ändra sina kläder istället för att
kasta dem. En av den gångna höstens sto-
ra trender heter upcycling d.v.s. att skapa en
produkt av större värde och högre kvali-
tet än originalet. Och inom modebranschen
tror man att ”ta vara på” är en trend som
kommer att hålla i sig framöver.
Men man behöver kanske inte göra så
mycket med ett plagg för att det ska bli

Har byxans midjemått
blivit trångt? Då kanske
man behöver sätta dit en
s.k. grötkil. (t.v.) När
vandringskängorna gnagt
hål på insidan av byxbenet
kan en räv på 7x7 cm
hjälpa upp det hela. (t.h.)

användbart igen. Hur många av oss har
inte kläder som hänger på vinden, i garde-
roben, ligger undanstuvade i en byrålåda
eller kartong? Något plagg kanske saknar
ett blixtlås, det är sömmar som gått upp
och borde åtgärdas, armbågarna på älsk-
lingströjan är tunna som flor av all använd-
ning, byxor har blivit för långa eftersom
vi själva minskat i längd eller också är de för
trånga eftersom det egna midjemåttet ökat…

Dock kan det behövas experthjälp för att
våga ta itu med plagget. Lisbet Borg-
stav är sömmerska till professionen och
har erbjudit sig att hålla en lappa-laga-änd-
ra-kurs på Jarlabankes kansli om tillräck-
ligt med intresse finns.
Kursen är tänkt att äga rum varannan
vecka 2-3 tim., med start tisdag 1/3,
kl. 10.

Eller kanske du vill göra
en mössa av restbitar…

Är du intresserad av att deltaga?
Anmäl ditt intr. till Margareta Torstensson,
margareta.to@telia.com, 070-368 2568
eller Birgitta Collin, 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com,  senast den
20/2. Mer information kommer att skick-
as till dem som anmält sitt intresse. Be-
gränsat antal deltagare. Ingen kurskostnad.

Forts. sid. 18
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 Kurser och cirklar
Kom och gör smycken!
Återvinning gäller inte bara kläder – hals-
band och smycken kan också återvinnas.
Du har säkert flera halsband som du gär-
na skulle vilja använda igen men som gått
av och saknar pärlor eller lås. Nu har du
möjlighet att åtgärda detta. Vid tre tillfäl-
len träffas vi hemma hos Inger Nybrant
som guidar oss bland pärlor och metaller.
Allt du behöver finns att köpa hos Inger,
så du sätter prislappen själv och Inger står
för inspiration och hjälper till när det be-
hövs. Naturligtvis kan du också göra nya
halsband.
Dag: Tisdag 8/3, onsdag 16/3, torsdag
24/3. Max 6-8 personer/tillfälle. Man kan
anmäla sig till flera dagar om det finns plats.
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Gyllenstiernas väg 6, Täby
Pris: Du betalar för det material du an-
vänt.
Anmälan: Senast 1/3 till Margareta
Torstensson, margareta.to@telia.com,
070-368 25 68  eller Birgitta Collin,
b i r g i t t a c o l l i n 2 0 1 4 @ g m a i l . c o m ,
070-695 3383
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Hänt sen sist
Funktionärsdag med museiförtecken

Fjolårets utfärd för brevduvor och funktio-
närer gick till Skokloster slott och Lasse
Åbergs museum. Vi hade tur med vädret
och kunde njuta av landskapet genom buss-
fönstret. Vi kom fram lagom till lunch och
vi 35, som anmält oss till resan, fick precis
plats i det lilla kaféet. Rostbiff, potatisgra-
täng och en kopp kaffe serverades innan våra
guider, Manne och Evelina, mötte upp. De
var båda så kunniga och hade så mycket att
berätta att vi hade svårt att slita oss från Sko-
kloster slott.

Slottet byggdes av Carl Gustaf  Wrangel och
hans hustru Anna Margareta von Haugwitz
vid mitten av 1600-talet. Wrangel var en av
landets rikaste män och slottet inreddes med
konst, litteratur och lyxföremål från hela Eu-
ropa. Rustkammaren var av särskilt stor be-
tydelse. I sitt testamente skrev Wrangel att
den skulle vara på Skokloster i evig tid. När
makarna Wrangel dött, vårdade släkten slot-
tet som ett minne av dem och därför är Sko-
kloster idag ett av världens bäst bevarade ba-
rockslott. Staten köpte slottet 1967 och park
och byggnad vårdas nu av Statens fastighets-

verk. Skokloster slott ingår i myndigheten LSH,
Livrustkammaren, Skokloster slott och Stiftel-
sen Hallwylska museet.

Efter Skokloster gick färden vidare till Bålsta och
Åbergs museum där vår guide Tessan tog emot
för en rundvandring. Åbergs museum öppnade
2002 och den stora utställningshallen är indelad i
olika sektioner. En berättar seriekonstens historia
och om världens första seriefigur Yellow Kid (se
nedan).
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Hänt sen sist

Forts. sid. 22

En annan sektion visar Disney och serie-
konsten. Montrarna är fyllda med föremål
med Disneyanknytning, klockor, dockor och
bleckplåtsleksaker. Mycket är från Musses
storhetstid 1928-38. Lasse Åberg berättar i
en text på museet att han var i medelåldern
när han började samla Disneyfigurer och då
framför allt Musse Pigg. Disneysamlingen
är den fjärde största i världen och sju av mu-
seets leksaksfigurer återfinns på tio i topp-
listan över de högst rankade.

Efter kaffet hade vi möjlighet att titta när-
mare på dyrgriparna i Disneysamlingen eller
uppleva lite nostalgi bland minnena och re-
kvisitan från filmerna om Stig-Helmer Ols-
son. Sedan bar det av hemåt.

Ett stort tack till brevduvor och funktio-
närer för alla insatser för vår förening.
Utan ert engagemang skulle vi stå oss slätt!

Tipspromenaden
17 november
gick från Norskogsbadet till Centralparken.
Trots det grådisiga vädret deltog 15 perso-
ner. Trisslotterna gick denna gång till Gullvi
Bramert, Bengt Vretblad och Ulf  Ekenberg
med sju rätt av nio. Grattis!

”Tankspriddhet är
en fin egenskap”
talade Johan Rapp om på vårt månadsmöte den
15/11. Det var med humor och fakta han tog oss
igenom tankspriddheten. Där var t.ex. historier typ
mannen som gick ut med hunden och kom på att
han glömt hunden. Fakta om hur hjärnan funge-
rar och tips om hur man kan träna den. Lösa kors-
ord, spela kort, lära sig nya saker etc. är bra hjärn-
gymnastik. Nedan ser vi - med ”hjärnan” på ett fat
i handen - Johan Rapp i samtal med Jarlabankes
ordförande Rolf  Skagerborg.
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Hänt sen sist
Rydells i Vallentuna – drivplats för julblomster

Alla anbefalldes att av säkerhetsskäl ta på sig munskydd vid
ankomsten till Rydells.

I minus tio graders kyla den 6 de-
cember begav sig 20 glada Jarlabank-
are till Rydells-Blomsterbodas an-
läggning i Vallentuna.

VD Robert Lindgren (nedan t.h.) be-
rättade hur företaget växt genom åren
genom sammangående och inköp av
andra blomsterodlare och det omsät-
ter nu ca 800 miljoner per år.

Man odlar i huvudsak mest tulpa-
ner, hyacinter och amaryllis i sitt växt-
hus. I augusti planteras hyacinterna
som sen får vintervila och i novem-

ber sätts tulpanlökarna på små piggar i plastlå-
dor där de står i 20 dagar och får små rötter,
därefter i vatten med näring i 20 dagar för att
sedan i december åka in i växthuset tillsammans
med hyacinter och amaryllis.

Ut kommer färska tulpaner som främst levere-
ras lokalt, men även andra blommor körs ut till
dagligvaruhandeln varje dag med egna, lagom
tempererade bilar. Blomsterboda är stora leve-
rantörer av blombuketter i övriga Sverige också,

men då gör man uppköpen av blommor lo-
kalt, både av miljöskäl och för att stödja lokala
odlare.

Mycket intressant att lökarna komposteras och
att vattnet återanvänds efter genomgång i re-
ningsverket.

Efter att vi sett hela anläggningen och växthu-
set åkte vi vidare med väntande buss till Väsby
Golfklubb för en god lunch och med utsikt
över snövidderna innan hemresan.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 24

Tipspromenad med jultema
Årets sista tipspromenad, den 9
december i snålblåst och minus-
grader, gick från Norskogsbadet till
Centralparken där glögg och pep-
parkakor väntade. Trots det bistra
vädret hade femton jarlabankare
slutit upp.

Frågorna, 11 st, hade viss julan-
knytning och vinnare av trisslot-
ter var Anja Lidberg (t.v. i bilden
nedan) med 8 rätt. Annika Gus-
tafsson (bild t.h.) och Ulf Eken-
berg (bild t.h nedan.) hade båda 7
rätt. Grattis till er alla!

Annika och Lasse Gustafsson grubblar över mycket kluriga
julfrågor.

Flest rätt, 9 st, hade Ing-Britt Edlund och Bodil Svensson, som deltog utom
tävlan eftersom de ingår i styrelse och redaktion.
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Hänt sen sist
Lucia med julfläta

Sedan bytte Caroline skepnad för att ser-
vera oss en musikalisk ordfläta. Hon spe-
lade och sjöng och berättade anekdoter
därtill och det gällde för oss i den drygt
30-hövdade publiken att komma på vil-
ket ord som efterfrågades i sångerna; allt
ifrån ”Rudolf med röda mulen” till ”Du
stjärna över Betlehem”. Och ibland fick
vi sjunga med… En trivsam eftermid-
dag i julens tecken.

På självaste luciadagen var det dags för både luciakaffe
och lucia – den senare gestaltad av Caroline Langen-
heim, som sjöng några av våra välkända luciasånger.

Jana Hammarén och Monica von Perner
grubblar över vilket ord som avses. Det
gällde ju att få till flätan rätt!

Följande har bidragit med text
och foto: Birgitta Collin,

Gunvor Vretblad, Margareta
Torstensson, Rolf  Skagenborg

och Bodil Svensson.
Mer text och bilder finns på

spfjarlabanke.se.
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Hänt sen sist
Sista korta vandringen 2021

17 december gick vi sista
vandringen i Näsbypark i
strålande sol och ett par plus-
grader och avslutade med
varm glögg och peppar-
kakor i paviljongen vid
Värtans strand.

Korta vandringarna i Näs-
bypark startar igen den 11
februari 2022.

070-223 6265
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Eftermiddagsdans

Squaredansarna

Friskvård

Korta vandringar i
Näsbypark (4-5 km)

Vi hänvisar till info på Näsbypark square-
dansklubbs hemsida, nasbysquare.se

Vill du komma ut och få lite motion
eller vill du träffa nya vänner?
Vi vandrar i närområdet i Näsbypark och
går ca 4-5 km. Om du ansluter med bil
finns 3 tim. fri parkering 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

Dansen är ett samarbete med
SPF Seniorerna Tibble.
Kontakta Margit Annerstedt,
070-350 9320 för information
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. Vårens vandringar börjar 11/2. Ta
med stavar om du föredrar att gå med
sådana och glöm inte broddar vid risk för
halt väglag! Vandringarna 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
Välkomna till årets första tipspromenad
torsdagen den 10/3 kl. 14.00 i Central-
parken, samling vid Norskogsbadet.
Temat denna gång är Vasaloppet och i vän-
tan på prisutdelning bjuder vi naturligtvis
på varm blåbärssoppa.
Nästa tipspromenad blir den 20/4 kl.
14.00 i Centralparken, samling vid Nor-
skogsbadet. Prisutdelning och varm
dryck.
Anmälan till Birgitta Collin, 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com eller Mar-
gareta Torstensson, 070-368 2568,
margareta.to@telia.com

Boule
Säsongen börjar första veckan i maj.
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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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Äldreomsorg

Text: Gunvor Vretblad
2021 års sista kommunala pensionärsråd
ägde rum 8 december i Kommunhuset
och började med lunch. En gång per ter-
min bjuds pensionärsorganisationernas
representanter i Täby på lunch som tack
för insatserna i rådet.

KPR-mötet började med att Marlene
Sjönneby, t.f. parkchef  och stadsträd-
gårdsmästare, informerade om pågåen-
de projekt inom parkenheten. Hon berät-
tade att alla projekt planeras och utfor-
mas med tanke på den framtida skötseln.
En äng är t.ex. billigare att anlägga men
svårare att sköta, vilket måste tas med i
planeringen. En dagvattendamm förses
med växter som tål både torka och över-

s v ä m n i n g a r
för att fungera.
Nu aktuella
projekt är tor-
get i Täby C
som ska levan-

degöras, Klockstapelparken i Täby kyrk-
by ställas i ordning och Ullna strandpro-
menad breddas. Vid alla projekteringar har
man med belysningsperspektivet, ett om-
råde ska vara upplyst men inte ”ljusföro-
renat”, för att tillgodose olika arters be-
hov av mörka platser.

Och så fick vi veta att sommarplantering-
arna 2022 kommer att gå i kärlekens
tecken!

Utökad medicinsk kompetens och
sommarplanteringar i kärlekens tecken

Thomas Nilsonne, ordförande i social-
nämnden och KPR, meddelade att soci-
alnämnden fått några uppdrag inför 2022
som särskilt rör äldreomsorgen: Den sats-
ning som gjordes under 2021 och som
innebar höjda ersättningar till utförare
inom hemtjänst och särskilt boende, för
att säkerställa god kvalitet i omsorg och
vård, fortsätter 2022 och omfattar 21
miljoner kronor. Frågan om ytterligare ett
seniorcenter, förslagsvis i Täby kyrkby, ska
utredas närmare, KPR kan lämna förslag.
Förutsättningarna för att höja den medi-
cinska kompetensen i särskilda boenden
ska utredas.

Claes Lagergren, chef för avdelning äld-
reomsorg, informerade om att det finns
nya upphandlingsdokument för äldrebo-
enden och hemtjänst. Han informerade
också från Kultur- och fritid, om olika
evenemang på Tibble teater, Karby Gård
och Täby bibliotek.

Frågor från
pensionärsorganisationerna:
I en del kommuner kan invånarna lämna
medborgarförslag, går det i Täby?
Svar: Nej.

Hur vidareförmedlas förslag från pen-
sionärsorganisationerna som inte rör so-
cial omsorg?
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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. 31) 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.

Svar: Vanligtvis sker informell hantering, inga
rutiner eller riktlinjer finns.

Finns reservkraft i särskilda boenden?
Svar: I särskilda boenden i kommunal regi finns
rutiner för extraordinära händelser som ström-
avbrott och snöoväder. I avtal med privata ut-
förare ställs krav på att de ska ha en handlings-

plan för extraordinära händelser. Ang. störning-
ar i mobilnätet har Larm- och nattpatrullen en
särskild rutin.

För mer detaljerade svar, se protokollet
på hemsidan. Du hittar det lättast på
www.Taby.se/KPR

Årsmötet 2022
Årsmötet 2022 är framflyttat till juni månad p.g.a. den

höga smittspridningen av coronaviruset.

Närmare information om årsmötet kommer i nästa
medlemsblad som distribueras 26 april.

Styrelsen

Värva en ny medlem!
Om du värvar nya medlemmar till Jarla-

banke får du en trisslott/ny medlem.
Meddela Gunvor Vretblad, 073-733 0220,
gunvor.vretblad@castrum.se, namn och
adress, så får du trisslott/-er så snart

medlemsavgiften är betald.
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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

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 bodilc41@gmail.com

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

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

Annonser Birgitta Blacker 070-548 3811 blacker.bandi@gmail.com
Hemsidan, webmaster Anders Nisses 042-34 27 71 webbmaster@spfjarlabanke.se
Väntjänst Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Medl.sekr., utskick,
  brevduvor Lars Gustafsson 070-565 0568 lassegustafsson@outlook.com
Bitr. medl.sekr. Gunvor Vretblad 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se

Bitr. medl.sekr. Maria Assarsson 076-142 9483 maria.assarsson@telia.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

från 300:-

från 800:-
25:-/däck
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