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Ordförande har ordet

Rolf Skagerborg

Grannar
Läste novellen Grannar av Kjell Westö för
en tid sedan. Den blev aktuell för mig i
dessa tider.

Vi lever i en tid när det går att välja nästan
allt. Vi kan välja vad vi vill titta på när och
hur. Genom sociala medier kan vi följa
vänner och välja nya. Vi väljer elleveran-
tör, husläkare, hemtjänst ...

En sak som vi inte väljer är våra grannar.
Du kommer att ha åsikter om hur dina
grannar lever sitt liv och grannarna kom-
mer att ha åsikter om hur du lever ditt liv.
Grannar påminner oss om att det aldrig
går att leva ett liv utan hänsyn till männis-
kor vi inte känner.

Grannar finns också i en vidare bemär-
kelse. Grannländer. Grannfolk. Du hjäl-
per alltid en granne. Vi hjälper Ukraina men
inte Putin.

Seniorcentrum
Det fanns två seniorcentrum i Täby tidigare
men ett är nu nedlagt (Ångaren). Kommu-
nen har nu under utredning att starta ett nytt.
Kommunen har lyssnat på vad pensionärs-
organisationerna tycker. Utredarna tittar på
Täby Kyrkby eller Näsby Park. Vi fick bl.a.
se statistik över hur många pensionärer
som beräknas bo i de olika stadsdelarna
2030. Fördelningen av pensionärer beräk-
nas bli: i Näsby Park 2.548, som tvåa kom-
mer Täby Centrum med 2.343, trea Täby
Kyrkby med 1.288 och minst ökar antalet
pensionärer i Skarpäng  (955). SPF Jarla-
banke förordar  Näsby Park.

Ålderism
Vi pensionärer är 28% av valmanskåren,
vi borde ha ett eget parti.

Deltog i en konferens om 65+are på ar-
betsmarknaden. Noterade att forskning-
en har delat upp 65+are från äldre sköra
under pandemin till äldre äldre och yngre
äldre. Vän av ordning frågar sig då var
går brytpunkten? Den går vid 75 år, så jag
blev äldre äldre. En forskare hade via Ar-
betsförmedlingen sänt ut 6.000 jobbansök-
ningar till jobb där inga akademiska betyg
efterfrågades. Resultatet blev att desto yng-
re man var desto fler intervjuer blev man
kallad till. Äldre äldre fick inga jobberbju-
dande. M.a.o. ålderism finns och drabbar
kvinnor mer än män.

Ord på vägen
Om du gör det nödvändiga först får du
aldrig tid med det roliga.

Sopa rent framför egen dörr. Kaoset in-
nanför behöver ingen se.

Glöm inte fjärde sprutan.
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Grönsiska och bergfink
uppstickare vid årets fågelräkning
Text: Bodil Svensson

Årets vinterfågelräkning
som sker sista helgen i ja-
nuari visade ett par på-
tagliga variationer jäm-
fört med tidigare år. Det
var grönsiskan och berg-
finken som klättrade
högt upp på listan från
att ha legat en bra bit ner.
Ingen av dem fanns med
bland de 20 främsta un-
der fjolårets räkning.
- Troligen, säger man

Grönsiskan avancerade från
30:e till tredje plats. Foto:
Kent-Ove Hvass

Även bergfinken förekom i stort antal i år – från 21:a
till sjätte plats. Foto: Kent-Ove Hvass

från Bird Life Sverige
som administrerar fågel-
räkningen, kan den gång-

na höstens rikliga tillgång på alfrön och
rönnbär förklara att grönsiskan och berg-
finken placerat sig så högt i år. När förrå-
den av frön och bär börjar sina ute i natu-
ren söker sig fåglarna in till trädgårdarnas
dukade bord.

Bird Life Sverige konstaterar också att det
finns arter som gått tillbaka som t.ex. röd-
haken som i år noterats vid betydligt färre
matningsplatser än förra året:
- I detta fall handlar det nog om att den
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köldperiod vi fick i månadsskiftet no-
vember/december antingen fick många
rödhakar att flytta söderut eller helt en-
kelt tog knäcken på dem. I år är det
mycket tunnsått med rapporter om röd-
hakar norr om Mälardalen. Annars har
rödhaken under senare år haft en tydlig
tendens att övervintra allt längre norrut
i landet.

Färre koltrastar än i fjol har noterats, men
då var också fjolårets resultat det näst hög-
sta under räkningens historia. Förmodli-
gen är det så att den milda vintern i delar
av Sverige gjort att koltrasten kunnat hitta
sin föda ute i skog och mark.

Etta och tvåa på listan var – precis som
i fjol – de vinterfåglar som så ofta glä-
der oss vid fågelbordet, nämligen talg-
oxen och blåmesen med pilfinken på
fjärde plats.

Själv tillbringade jag den aktuella helgen
med att någon timme nu och då sitta på
en pall vid fönstret och med kikaren för
ögonen studera och räkna fåglar och där-
med göra gemensam sak med ca 19.300
andra rapportörer runt om i landet.  Sto-
ra flockar av grönsiskor kom på besök,
som mest kunde jag räkna till 23 stycken
samtidigt. Bergfinkarna var inte så många
samtidigt, där fick jag bara ihop åtta styck-
en. Däremot svek talgoxarna och blåme-
sarna mig, kanske blev de störda av de
många grönsiskorna. Två blåmesar och tre
talgoxar samtidigt, det är färre än de som
idag besöker fågelbordet. Men koltrasten
svek inte, dessa trädgårdens svarta skug-
gor är våra dagliga gäster – vi har ett tio-
tal som gästar oss från tidig morgon till
sen kväll.

Snart börjar deras flöjtande morgonkon-
serter. 

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2022 äger rum måndagen den 23 maj 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 16 maj. Motioner skall vara

styrelsen tillhanda senast den 25 april.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning  (se sid. 20).

Välkommen!
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Välkommen till Seniordag
lördag 11 juni 2022

Lördagen 11 juni klockan 10 slår vi upp dörrarna till
kommunhuset på Esplanaden 3 för årets Seniordag!

Fram till klockan 14 kan du som
senior mingla bland utställare från
kommunen, företag och förening-
ar. Det blir miniföreläsningar och
hearing med politikerna.

Gratis fika serveras under hela da-
gen. Klockan 14 blir det inspira-
tionsföreläsning med Sissela Kyle i
Tibble teater.

Mer information och bokning av
gratisbiljetter till föreläsningen
med Sissela finns på
taby.se/seniordag2022

Medarrangörer är personalorgani-
sationerna och SeniorNet.

Varmt välkommen!
Täby kommun
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Fem frågor till de politiska partierna

1. Vilka satsningar för äldre kommer ert parti att
driva under nästa mandatperiod?

Liksom inför valen 2014 och 2018 har
Medlemsbladet vänt sig till de poli-
tiska partier som finns representera-
de i Täby fullmäktige och bett dem
svara på fem frågor som valts ut som
viktiga (att få svar på) för Täbys pen-
sionärer.
Pensionärerna utgör ca 25% av val-
manskåren i Täby. Hur tänker parti-

erna kring frågor som rör pensionä-
rer? Se nedan frågorna och svaren från
de politiska partier som svarat.
Medlemsbladet har skickat enkätfrå-
gorna även till Miljöpartiet och Krist-
demokraterna, men partierna har av-
stått från att svara på enkäten. Parti-
erna står i den ordning som svaren
kommit in.

Liberalerna:

Centerpartiet:

Liberalerna ser varje individ som
en unik människa hela livet. När
vi är äldre är det än viktigare att vi

får vara de individer som livet har gjort
oss till. Vi värjer oss mot varje form av
kollektivt förhållningssätt eller ålders-
diskriminering.
Ett rikt äldreliv är en av våra prioriterade
valfrågor. Självbestämmande och val-
frihet inom äldreomsorgen. Varje
människa ska självklart få bestämma
över sin vardag, sin äldreomsorg och hur
de vill bo. Det ska finnas både privata och
kommunala alternativ, även för hem-
tjänsten. För att de som behöver hem-
tjänst ska kunna bygga en relation och
känna sig trygga så vill vi minska antalet
personer som kommer hem till den äldre.

Vi har många frågor som
berör våra äldre i kommunen
och som är viktiga. Det

handlar både om att kunna fortsätta
erbjuda aktiviteter både ute som inne. 

Sammanställning: Gunvor Vretblad

Pandemin har gjort tydligt: Vi behöver
öka de medicinska resurserna och
kompetensen inom äldresjukvården i
Täby. På Täbyliberalernas initiativ utreds
nu frågan och vi kommer driva den i mål.
Äldrelots i digitalisering. Allt mer i
samhället digitaliseras. För att alla ska
kunna använda sig av tekniken behöver
kommunen erbjuda en lots, någon som
de äldre ska kunna ta hjälp av.
Öka turtätheten för närtraf iken.
Busstraf iken som traf ikerar Täbys
närområden går för sällan och under en
för kort tid under dagen.
Anhörigstöd. Den som stödjer en äldre
anhörig behöver också stöd. V i vill
underlätta den anhörigas situation.

Idag är många pensionärer aktiva långt
upp i åldern och därför behövs både
möteslokaler, fritidsanläggningar och
inte minst promenadområden.
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Moderaterna:

Sverigedemokraterna:

Äldreomsorgen i Täby ska
vara i länets absoluta
toppklass. Under perioden
2021-2026 byggs 8 nya

äldreboenden med 595 lägenheter.
Kvalitetspengen för boenden och
hemtjänst ska öka i förhållande till den
fasta ersättningen. Kvalitetspengen
ska i huvudsak grundas på brukares
och anhörigas uppfattning om
omsorgen.
För tydligare fokus på äldrefrågor ska
socialnämnden delas i en äldrenämnd

och en individ- och familjeom-
sorgsnämnd.
Nya innovativa boendeformer för
seniorer välkomnas och ska ges särskild
prioritet. Under perioden 2021-2027
byggs 406 nya senior- och trygg-
hetsbostäder.
Rekryteringen av en kommunalt
anställd läkare, en s.k. läkarstrateg utan
patientansvar, ska övervägas. En
eventuell rekrytering bör i första hand
ske i samarbete med närliggande
kommun.

Socialdemokraterna:
Införa krav på utbild-
ningsnivå inom hemtjänst
och säbo, höja kvalitén på
särskilt boende och

hemtjänst genom kvalitetsobser-
vatörer (deltagande observation),
bygga ett kommunalt trygghets-
boende, läkare med geriatrisk
kompetens på säbo, höja äldre-

pengen, anhörigkonsulent på heltid,
anhörigstödjare på heltid, nya riktlinjer
för KPR (Täbys Kommunala Pen-
sionärsråd) för att utveckla Täby till en
äldrevänlig kommun, dela social-
nämnden i en vård- och omsorgs-
nämnd (äldrenämnd) och en
socialnämnd för bättre fokus.

Forts. sid. 10

Halva Täby måste fortsatt
vara grönt och vi vill se flera
sammanhängande gröna

promenadstråk och flera cykelvägar. Vi
vill också se fler möjligheter till egen
odling och ser därför fler kolonilotter
runt om i Täby.

Det ska också vara tryggt att veta att
man får hjälp när man behöver det
både i form av hemtjänst eller att kunna
flytta till ett vård- och omsorgsboende.
Vi vill driva att man efter 85 års ålder
inte ska behöva s.k. behovsprövning för
att få denna hjälp.

Inrätta en äldrenämnd och
flytta pensionärsrådet till
Kommunstyrelsen.
Pensionärsrådets status

ska ökas. På äldreboendena vill vi öka
den medicinska kompetensen och

läkarnärvaron, öka antalet til ls-
vidareanställda och tillföra syr-
gasutrustning. Vidare vill vi införa
riktiga krav på svenska språkkunskaper
inom äldreomsorgen.
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Liberalerna:
Umgänget med andra är
centralt för en meningsfull
fritid och för att undvika
ofrivillig ensamhet. V i vill

därför ha två ytterligare mötesplatser
och seniorcenter för äldre med
generösa öppettider. En i Täby kyrkby

Centerpartiet:

Moderaterna:

Sverigedemokraterna:
V i anser att det f inns
tillgängliga samlingslokaler
i de flesta kommundelar
men kommunen bör göra

Socialdemokraterna:

och en i Näsbypark där man kan fika,
umgås och ha aktiviteter.
Bibliotek är också viktiga mötesplatser.
Vi vill ha ett bibliotek i varje kommundel.
Två nya bibliotek bör till. Ett i Arninge-
Ullna och ett i Visinge -Vallatorp.

sträckning än idag nyttjas för ett rikt
kulturliv med olika aktiviteter.
Vi vill bl a utveckla Hägernäs bibliotek
som idag finns i en mycket liten lokal i
Hägernäs skola med mindre bra
öppettider.

Seniorcenter i Täby
centrum ska värnas och
successivt utvecklas. Fler

seniorcenter bör etableras och
samlokaliseras med bef intliga
bibliotek.

en inventering om ytterligare behövs
för att ge våra äldre möjlighet att
träffas.

Vi vill ha möteslokaler i alla
stadsdelar för äldre då inte
alla kan ta sig till Lyktgränd. 

Det behövs flera mötes-
lokaler för både unga som
äldre i fler kommundelar.
Våra bibliotek är en bra

grund. Det f inns 6 st. bibliotek i
kommunen, vilket är viktigt att behålla
och utveckla. De kan i större ut-

2. Hur arbetar ert parti för fler möteslokaler för äldre
i Täby? Jmf idén om parker i olika kommundelar.
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3. Vad kommer ert parti att göra under de komman-
de fyra åren för att Täbybor med låg pension ska
kunna bo kvar i kommunen efter sin pensionering?
Liberalerna:

Täby har lyckats kombinera
hög kvalitet och effektivitet i
verksamheterna. En låg skatt

ger Täbyborna mer kvar i plånboken.
Bostadstillägget är ett mycket viktigt
stöd för pensionärer med låg pension.
Vi vill höja det.
 Vi vill utveckla en ny form av boende
för äldre som vill ha mer trygghet och

social samvaro än vad man kan få i sitt
nuvarande hem. Ett alternativ för
Täbys seniorer som inte vill eller kan
köpa dyr bostadsrätt. En typ av
mellanboende eller servicehus med
hyresrätt hos privata fastighetsägare
där kommunen säkerställer gemen-
samma sällskapsytor, bovärd/f ixar-
tjänst på plats och aktiviteter i huset.

Centerpartiet:

Moderaterna:

-Vi anser att låg skatt och
hög kvalitet på verk-
samheterna i första hand

Vi säger nej till höjd kommunalskatt. Vi
säger ja till sänkt skatt förutsatt att detta
inte påverkar verksamheternas
kvalitet.gynnar personer med låga inkomster.

Sverigedemokraterna:

Vi anser att det är en

riksfråga. Vårt parti satsar

mer än vad de övriga

partierna gör på att hjälpa äldre med

dålig ekonomi.

Socialdemokraterna:

V i vil l  att kommunen
startar ett eget kom-
munalt bostadsbolag för

att kunna erbjuda hyreslägenheter till
rimliga hyror.

Forts. sid. 12

Då många äldre i Täby bor i
villor är det viktigt att arbeta
för att inte fastighets-
skatten införs. Det ska

finnas en möjlighet att bo kvar så länge
som man själv vill och orkar. Vi vill också

att det byggs ca 10-15% hyresrätter då
det byggs nytt i Täby. När behov
behövs ska det f innas vård- och
omsorgsboende att flytta till i Täby. Från
riksplanet är det också viktigt att driva
att grundpensionen höjs.
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Liberalerna:

Centerpartiet:

Moderaterna:

Täbymoderaterna har 24
mandat i Täby kommun-
fullmäktige. Om samma

Sverigedemokraterna:

Tio i topp 65+: på första,
andra, femte, sjunde och
åttonde plats.

Socialdemokraterna:

4. Hur många pensionärer har ert parti på valbar plats i

kommunvalet?

Nästan var tredje, vi har sex
pensionärer på vår topp
tjugo-lista.

eller bolag. Idag har vi 7 st pensionärer
av 20 st i vår förtroendegrupp som har
uppdrag. Vi har 2 st av 8 st i kom-
munfullmäktige. Flera av oss har också
passerat 60 år vid valet. Det som är
störst brist på är att få våra ungdomar
att engagera sig.

mandatfördelning skulle gälla efter
2022 års val är 21% (5 av 24) 65 år eller
äldre.

3 om man räknar på dagens
8 mandat.



Vi har 9 st av 21 per-soner på
vår kommunlista som är
pensionärer. Sedan beror
det på hur många mandat vi

får i valet vilka som blir på valbar plats
till kommunfullmäktige, men flera
kommer att få uppdrag i någon nämnd
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Liberalerna:

Vi Täbyliberaler är för det.
Vi ser det som ett ytterligare

Centerpartiet:

Moderaterna:

Vi utesluter inget som kan
fördjupa eller förbättra
demokratin. I Täby har vi

provat medborgarförslag men kunde
då konstatera att det demokratiska
engagemanget knappast ökade bland
Täbyborna. Vi tror att demokratin i

frågestunder eller strukturerade
möten där man kan samtala med sin
politiker. Det viktiga är att hitta
plattformar där man kan samtala och
känna att man påverkar.

sätt att stärka och utveckla den lokala
demokratin.

första hand vinner på att människor
engagerar sig i de politiska partierna.
Täbymoderaterna kommer också
oförtrutet och även fortsättningsvis
diskutera lokal politik med intresserade
Täbybor vid det månatliga bokbordet i
Täby Centrum.

Sverigedemokraterna:

Vi är positiva til l att
medborgarförslag införs.

Socialdemokraterna:

Vi har lagt motioner i den
frågan vid minst två tillfällen
om att vi vill införa möj-
ligheten att lägga med-

borgarförslag och den senaste har
ännu inte behandlats. Så svaret är ja,
det vill vi.



5. Medborgarförslag, d.v.s. rätten för en kommuninvånare att

väcka talan i fullmäktige, finns inte i Täby men i många andra

kommuner i landet. Hur ser ert parti på den frågan?

V i ser positivt för ökat
engagemang från våra
Täbybor och skulle gärna se
över någon form av

medborgarförslag i kommunfull-
mäktige. Man kan också tänka sig typ
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Nöjen

Charlies hörna
Välkommen till vårens sista hörna, 11/5
kl. 17.30 (OBS! ny tid). Vi träffas på
Kansliet, Eskaderv. 40. Dryck och enkla-
re tilltugg serveras som vanligt.
Anmälan till Christel Eborn senast 6/5,
chris.eborn@hotmail.com, 070-397 2584,

eftersom antalet är begränsat. Till hösten
kommer vi återigen att kunna samlas till
Charlies hörna och lyssna på Carl Wahrens
medryckande pianospel och berättelser
från den stora musikvärlden. Närmare in-
formation kommer i nästa medlemsblad.

Seglats med Viking Plym
Medlemmar i SPF Jarlabanke inbjuds även
i år att följa med på en tur med Viking
Plym, Täby kommuns eget skepp och
världens nu äldsta kopia av ett seglande
vikingaskepp. Vi startar från bryggan vid
Viggbyholms båtklubb. Det blir segling,
rodd eller motorgång beroende på väder-
lek och vi styr över Värtan och lägger till
vid lämplig strand där vi går iland och in-
tar en enkel lunch. Tid: 3-4 tim.

När: 3/8. Villkor: Max 10 personer.
Pris: 250:-, förtäring ingår. Krav på del-
tagarna: Nyfikenhet och viss vighet i att
klättra i och ur skeppet.
Anmäl intresse senast 3/6 eller ställ frågor
till Lars Gustafsson (medlem i Täby Vik-
inga Skeppslag) på 070-565 0568 eller
lassegustafsson@outlook.com. Mer infor-
mation finner du på vikingplym.org

Vårlunch 2022

Räkfrossa vid Näsbyviken
Den 8 september kl. 17.00 har vi som tra-
ditionen bjuder räkfrossa. Vi träffas i
klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap,
Fiskarstigen. Man tar sig dit med Roslags-
banan (Näsbyparkslinjen), hållplats Lahäll.
Därifrån är det ca 500 meters promenad
ner till klubbhuset. Där finns även parke-
ringsplatser. För färdtjänst är adressen
Djursholmsv. 2. Avgift 260:-, då ingår
lättdryck och vin. Anmälan senast 1/9 till

Birgitta Blacker, 070-548 3811 eller
blacker.bandi@gmail.com

Planering pågår för årets vårlunch. Datum
är fastställt till 1/6. Vi återkommer med
information om plats och klockslag via

mejl och på hemsidan, spfjarlabanke.se
Ansv. är Rolf  Skagerborg, 070-558 0200
eller rskagerborg@gmail.com
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Bedragarna vilar inte!
Text: Bodil Svensson

Bedrägerierna på internet fortsätter, men även de bedrägerier där du blir upp-
ringd eller får besök av någon som – helt lögnaktigt - uppger sig representera
myndighet eller företag. Bedrägerier via falska telefonsamtal drabbar många
som förlorar sina pengar genom att de luras att lämna ut koder, logga in på sin
bank eller lämna ifrån sig sina kort. Bedragare riktar ofta in sig på äldre perso-
ner. Det är vanligt att bedragare utger sig för att ringa från banken, ett företag
eller en myndighet. En bedragare är skicklig i det sociala samspelet, säger
man från Polisen, och har kanske även tagit reda på personlig information om
dig för att verka trovärdig.

Ett exempel på hur det kan gå till är att
bedragarna – kan vara både män och kvin-
nor – ringer upp äldre personer och upp-
ger att de ringer från ett inkassoföretag,
vanligtvis Svea Inkasso. Av samtalet fram-
går att den uppringde har obetalda faktu-
ror hos inkassoföretaget t.ex. för en obe-
tald mobiltelefon. Bedragaren, som inle-
der samtalet på ett empatiskt sätt, erbju-
der sig att hjälpa till med att rätta missta-
get eftersom du inte har beställt någon
mobil, men vederbörande är givetvis ute
efter information om din bank och att få
dig att gå till ditt konto via ditt BankID.

Så här berättar Gösta om en händelse för
ett par månader sedan då han blev upp-
ringd av en man som sa sig representera
Svea Inkasso: - Han frågade om jag var xxx
med personnummer si och så (vilket jag bekräfta-
de) och meddelade att det fanns ett inkassoärende
där jag var skyldig ca 10.000 för inköp av en
mobiltelefon. Köparen hade legitimerat sig med
mobilt BankID med mitt namn och personnum-
mer, uppgav mannen. Jag bestred kravet eftersom
jag inte gjort något köp och sa att jag förmodligen

blivit kapad, vilket han höll med om för, som
han sa, vi har flera sådana fall i veckan.

- Han tyckte också att det
var märkligt att jag, som
inte haft några betalnings-
anmärkningar, vid 80-års
ålder skulle dra på mig en
sådan. Han skulle bestrida kra-
vet och meddelade vidare att han
var min kontaktman i ärendet och bad mig an-
teckna hans namn, vilket jag inte kunde göra
just då utan ville att han skulle skicka mig ett
mejl med sitt namn.

Gösta fortsätter: - Han frågade sedan om jag
inte var hemma vilket jag bekräftade att jag inte
var. Samtalet avslutades. Inget mejl kom. Vid
närmare eftertanke började jag misstänka att
jag blivit utsatt för ett bedrägeriförsök, som inte
kunde genomföras på plats eftersom jag uppgett
att jag saknade mobilt BankID. Vid senare
kontroll med Svea Inkasso visade det sig att man
väl kände till att sådana bedrägeriförsök ägde
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rum och kände också till telefonnumret som man-
nen använde. Bedrägeriförsöket är polisanmält.

Äldre personer som blivit utsatta för lik-
nande uppringningar som Gösta har
blivit av med mellan 15.000 -120.000
kronor. (I korrekturläsande stund kom-
mer ett nyhetsmeddelande via mobilen:
”Äldre kvinna i Norrköping lurad på
240.000 kr”. Ännu ett ”inkassoärende”
där en äldre dam lurats att föra över peng-
ar. Polisen har upprättat en anmälan om
grovt bedrägeri.)

Polisen ser också en ökning av bedrägeri-
försök mot äldre där en person säger sig
ringa från en stor varuhuskedja som säljer
elektronik. Ringaren uppger att en annan
person försöker köpa eller har köpt va-
ror i den uppringdes namn. Ringaren sä-
ger sig kunna hjälpa till att stoppa transak-
tionen och kopplar den uppringde till vad
som uppges vara dennes bank.

Till slut landar samtalet i att den uppring-
de ska logga in på sitt BankID, swisha,
alternativt ange sina kortuppgifter/koder.
Motivet som anges är att man vill hjälpa
till och förhindra att den uppringde blir
av med pengar – men i flera fall har det i
stället slutat med att den uppringde blir
av med stora belopp och även tillhörig-
heter. Bedrägerierna sker i hela Stockholms
län och under januari – februari i år har
det kommit in 70 ärenden av denna typ.

Fanny Göthberg på bedrägerisektionen
hos polisen i region Stockholm säger:
– Vi måste få ett stopp på detta. Bedragarna
hittar hela tiden på nya sätt att lura människor.

Vår uppmaning är: Ge inte ut kortuppgifter till
okända som ringer, även om de är övertygande.
Swisha inte eller logga in på BankID. Lägg på
luren och ring upp ett nummer du själv tagit fram
till din bank vid behov.

Själv hade jag det tvivelaktiga nöjet att
häromveckan bli kontaktad av en man
som ville upplysa mig om att mitt per-
sonnummer fanns ute på nätet, men ef-
tersom han sa sig representera ett försäk-
ringsföretag som sålde ID-skydd på nä-
tet så kunde han vara behjälplig.

Längre än så kom han inte utan jag tacka-
de för mig och la på luren. Blockerade
sedan hans nummer och gick in på hitta.se
för att se om det var några andra som
råkat ut för samme man. 806 personer
hade sökt på det aktuella numret och 36
hade rapporterat händelsen som bedrä-
geri. Bara en vecka senare blev jag upp-
ringd igen – identiskt telefonnummer
(med Göteborg som riktnummer) – bara
den sista siffran skilde numren åt. 1.000
personer hade sökt på num-
ret, 92 hade rapporterat att
det handlade om försälj-
ning. Jag valde att denna
gång blockera numret
direkt.

Stämmer då det att mitt personnummer
ligger ute på nätet?
Ja. Personnumret är en offentlig handling
under offentlighetsprincipen. Det betyder
att det finns ute på internet och att man
även kan ringa till Skatteverket för att få
reda på ett personnummer.

Forts. sid. 18
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Men är det då så dumt att ha ett id-skydd?
Svensk Handels säkerhetscenter har fått in
en hel del anmälningar rörande företag
som säljer vilseledande och ibland helt
värdelösa bevakningstjänster eller så kal-
lade id-skydd. Försäljarna använder dess-
utom tvivelaktiga försäljningsmetoder
som skrämselteknik, press och falska sms.
Säljstrategin hos denna typ av företag ut-
går från att ringa upp konsumenter och
företag och skrämma dessa till att köpa
aktuella tjänster, menar Svensk Handel,
som understryker att det är viktigt att be-
tona att ingen av dessa tjänster skyddar
dig från att bli id-kapad, utan kan even-
tuellt vara till hjälp om du skulle drab-
bas.

Om man bestämmer sig för att köpa id-
skydd, så bör man innan ta reda på vad
det är för hjälp man får och jämföra det
med den hjälp man kan få via id-skyddet
i sin egen hemförsäkring, som många
gånger hjälper den drabbade med rådgiv-
ning, assistans och rättsskydd.

Till sist några generella tips:

Så skyddar du dig mot telefon-
bedrägerier

 Använd aldrig din bankdosa eller

bank-id på uppma-
ning av någon
som oväntat kon-
taktar dig.

 Lämna aldrig ut

koder eller andra känsliga uppgifter till

någon. Någonsin. Kortuppgifter och
koder är nycklar till dina pengar.

 Om någon du inte känner ringer och

du blir osäker, lägg på luren eller be att
få ringa tillbaka på ett nummer som
du själv tar reda på. Det gäller oavsett
om personen säger sig vara en nära
släkting eller från banken, ett företag
eller en myndighet.

 Lita inte på den som kontaktar dig

bara för att den har personliga uppgif-
ter om dig. Bedragare kan hitta infor-
mation på nätet för att lura dig.

 Om du drabbas av eller misstänker

bedrägeri, kontakta din bank omgå-
ende. Polisanmäl alltid och ta stöd av
människor i din närhet.

I samband med bedrägerier och ID-
kapningar är det vanligt att adressen
ändras för den utsatte. Men det går att
hos både Skatteverket och Svensk
Adressändring AB förhindra, spärra, att
någon ändrar din adress. När spärren
har aktiverats krävs det verifiering med
BankID för att kunna ändra adressen.

Hos  loggar
du in till deras tjänst Spärra obehörig
adressändring och följer instruktion-
erna. Läs gärna också deras informa-
tion.

 Hos Svensk Adressändring AB akti-

verar du Adresslåset genom att fylla i
dina uppgifter och bekräfta med ditt
BankID.

Forts. från sid. 17”Bedragarna vilar ..”
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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 på våra
månadsträffar från hösten 2022.

Anmäl dig gärna till Leif  Sjöholm så
att vi kan förbereda rätt antal kaffe
med dopp eller om vi behöver ställa
in månadsträffen med kort varsel av
någon anledning.
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 Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Måndag 9 maj
Kriget i Ukraina – utmaningar
för EU och Europa

Måndag 23 maj
Årsmöte, se kallelse sid. 5.
Efter årsmötet får vi lyssna till Professor
Tommy Löbel Swing Band, som bl.a.
spelar äkta 30-tals jazz. Med lite tur får vi
också lyssna till John Pohlman vid pianot.

Rolf Fredriksson
är journalist och
har varit anställd på
SVT sedan 1987
och varit korre-
spondent i Öst-
europa, Tyskland
och inom EU i
Bryssel. Han var på
plats i Kiev och på
Krim 2014 strax

före den ryska annekteringen. Nu berät-
tar han om erfarenheterna därifrån och om
hur EU och övriga Europa ställs
inför svåra frågor framöver om gemen-
samt försvar, ökad beredskap, skenande
energipriser och många flyktingar. Ett till-
fälle att samtala om många omvälvande
frågor.

Foto: August Linnman

Måndag 22 augusti
Vandring i Strindbergs fotspår
Vi följer upp Strindbergstemat från mars
månad och vandrar i August Strindbergs
fotspår på Östermalm tillsammans med

en guide från Strindbergsmuseet. Vi
träffas på Karlaplan vid Flygarmo-
numentet kl. 14.00 och tar sedan
en kopp kaffe tillsammans innan vi
skiljs åt.
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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 ti l l  Ingrid Dahlberg , tel. 072-018 6664 eller
ingrid.dahlberg31@gmail.com som har ordnat dessa träffar tidigare, eller till styrelsen.
.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade med-
lemmar med följeslagare.
Datum för höstens väntjänstträffar meddelas i nästa medlemsblad.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com 

Lunch- och/eller caféträffar i Täby C

Sedan förra sommaren, då vi blivit vaccinerade mot Covid-19,
har vi kunnat träffas – och prata – vid våra trevliga, gemen-
samma luncher på Restaurang Eskader i Näsbyparks cen-
trum. Vi fortsätter även denna sommar, då mycket av verk-
samheten i föreningen ligger nere. Vi hoppas få träffa många
av Er den tredje torsdagen i varje månad, d.v.s. 19/5, 16/6,
21/7 och 18/8. Vi möts kl. 13.30, beställer och betalar för den
mat vi vill ha och slår oss ner vid de dukade borden och umgås
med övriga Jarlabankare.
För ANMÄLAN och ev. ytterligare information kontakta Marianne/Jana Hamma-
rén på e-post janahe2@gmail.com eller 08-732 7476. VÄLKOMNA!
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Onsdag 11 maj
Grönsöö slott
Vår i slottsparken! Följ med på
resan till Grönsöö slott i maj.
Slottet som har anor från 1600-
talet är omgivet av en lummig
och grönskande park. I parken
finns en av de tio äldsta park-
lindarna i Europa, planterad
1623. Nere vid vattnet finns det
kinesiska snäckhuset. Grönsöö
har även en egen äppelodling.
I resan ingår visning av slottet, möjlighet
att se utställningarna ”Köket på Grön-
söö”, en temautställning med föremål från
slottet, ”Benzelius – en framgångsrik bi-
skopssläkt” samt en utställning av gårdens
vagnar, slädar och handredskap.
Lunch serveras i Brännvinsbränneriet och
består av gravad lax med deras egen hov-
mästarsallad (potatissallad), grönsallad,
smör, bröd, lättöl, kaffe och ka ka.
Pris: 385:-. Bussresan subventioneras av
föreningen. Icke-medlemmar i Jarlaban-
ke betalar 685:-.
Avresa: kl. 09.00 från Eskadervägen 1-5,

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
Hemma hos Lena och
Gösta Linderholm
Avresa från Drottning Kristinas väg (utan-
för Östra Station) kl. 8.30 samt från Lars-
sons Resor, Odeng.96, Stockholm kl. 9.
Åter i Stockholm omkring klockan 17
(Östra station klockan 17.15).
Efter anmälan sänder Larssons Resor re-
sebevis med inbetalningskort till respekti-
ve resenär. Resan är fulltecknad.



Källa: Grönsöö slott

vid Ångaren, därefter hämtar bus-
sen vid Tibble kyrka, Attundavä-
gen 3. Åter ca 16.30.
Anmälan senast 2 maj till Marga-
reta eller Birgitta, se gröna rutan.
Inbetalning till Jarlabankes plusgi-
ro 84 85 34-4 i samband med
anmälan. OBS! meddela om av-
vikande kost vid anmälan. OBS!
trappa till övre våningen i slottet.
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Resor och utflykter
Onsdag 15 juni
Swedish Grace på Nationalmuseum

Vi går på museum och konstutställningar
tillsammans och först ut är Nationalmu-
seum med specialutställningen Swedish
Grace.
Hundra år efter ”det glada 20-talet” sam-
manfattar Nationalmuseum epoken i en
storartad utställning Swedish Grace -

Källa: Nationalmuseum

Kommande museibesök
I juli går vi tillsammans till Liljevalchs. Då
har de sjösatt den uppskjutna jubileums-
utställningen Vårsalongen 100 år med en
kavalkad av kända konstnärer från 1921
och till idag. ”Ett härligt spektakel” från
dåtidens mästare till vår tids folkkära
konstnärer.

I augusti tar vi oss till Waldemarsudde
och ser utställningen Hugo Alfvén – Konst
och musik. Utställningen visar en mindre

konst och design i 1920-
talets Sverige. Följ med
på en intressant vandring
bakåt i tiden via en parad
av konst, konsthantverk,
design, mode, fotografi
och film. Vi går genom ut-
ställningen i egen takt, utan
guide. Vi har 10 biljetter till
denna utställning så först
till kvarn gäller.
Pris: 170 kr, betalas på
plats.

Tid: Kl. 11.00 utanför museet, adress
Södra Blasieholmen 3.
För den som vill, vi äter lunch eller tar en
fika efteråt.
Anmälan till Margareta eller Birgitta, se
gröna rutan.

Forts. sid. 24

känd sida av tonsättaren. Han kom tidigt
att ägna sig åt landskapsmåleri i national-
romantisk anda och senare åt skildringar
från sina vistelser på Capri.

Då Medlemsbladet går i tryck innan det
går att boka dag för dessa besök, åter-
kommer vi med information via mejl och
via vår hemsida spfjarlabanke.se.
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Resor och utflykter
Resor i samarbete med nordostföreningar

Sommaren 2022

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 kultur i södra Finland. Vi besöker
1600-talsbruket Fiskars, Frontmuseet i
Lappvik samt får rollguidning av Helene
Schjerfbeck i Ekenäs för att bara nämna

Dra ända in i Hälsingland 20-23 augusti

några av de många upplevelserna som står
på programmet.
Skicka din intresseanmälan direkt till
SPF Österåker, Leif  Engman, e-post:
leifengman42@hotmail.com eller tel.
0708-28 53 08

Vi åker med SPF Seniorerna Idun Dan-
deryd till sagolikt vackra Hälsingland. Vi
bor på Scandic Hotel i Bollnäs, våra ut-
färder utgår därifrån och middagarna in-
tas på hotellet. Vi besöker bl.a. Alfta och
Emigrantmuseet, den levande Hälsinge-
gården Engsbergs i Stavsäter, Järvsö med
hantverk och lokala produkter samt Väx-
bo Lin som är Skandinaviens enda lin-
spinneri och väveri.

Pris per person i dubbelrum: 5.690:-, til-
lägg 250:-/natt för rum för eget bruk.
Anmälan sker enligt principen ”först till
kvarn” dock senast 29 april till Gull Axén,
070-472 9171 eller gull.axen@telia.com
I anmälan ska anges namn, adress, tele-
fonnummer, mejladress samt information
om ev. matallergier eller om du är vegeta-
rian/laktos/glutenintolerant. Arrangör är
Larssons resor.

Vandringsresa till Österlen 5-9 september
I september finns möjlighet att åka på
vandringsresa med SPF Seniorerna
Tibble till Österlen med boende på Ki-
viks badhotell. Resan görs med tåg. För-
sta dagens vandring går bl.a. till Stenshu-
vud nationalpark, sedan följer vandringar
till Kåseberga och Ale stenar, Örakaren
och Havängsdösen samt en vandring i bok-
skogen, ett måste i Skåne.

Pris per person 13.450:-, tillägg för en-
kelrum 3.000:-.
I priset ingår vandringsledare, tågresa klass
1, transfer, del i dubbelrum, välkomstkaffe
dag 1, 3 lunchpaket, 4 middagar.
Information och anmälan: Anders
Wallin, s.anders.wallin@gmail.com,
tel. 070-413 5276. Arrangör är
Reseskaparna. 
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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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Litteraturcirkel
Vi träffas på kans-
liet, Eskadervä-
gen 40, en tis-
dagseftermiddag
i månaden mel-
lan kl. 14.00 och
16.00 och disku-
terar böcker och tar en kopp kaffe. Vår-
terminen avslutas 17/5 med boken Huset
vid Flon av Kjell Johansson som är årets
Stockholm läser-bok. På höstens första
cirkelträff den 6/9 berättar vi om någon
av de böcker vi läst under sommaren.
Välkommen att anmäla dig ti l l
Ing-Britt Edlund, o.edlund@gmail.com,
073-065 2168, om du vill vara med i lit-
teraturcirkeln.

 Kurser och cirklar
Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Lokal: Eskadervägen 40
Vårterminens sista speldag är 25/5 och
höstterminen börjar 7/9.
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83
eller magnuswall@gmail.com

Sällskapsbridge
Lokal: Eskadervägen 40
Vi spelar sällskapsbridge onsdag och
torsdag förmiddag. Sällskapsbridgen på-
går året runt och under våren och som-
maren behövs ingen anmälan. Vi åter-
kommer till hösten med mera informa-
tion om sällskapsbridgen. Vi ser gärna nya
spelare, hör av dig om du vill vara med
och spela.
Ta kontakt med någon i styrelsen, se sid.
39.

Vinkunskap I
Vinkunskap I hålls på tisdagar kl. 18.30,
obs ny tid! Datum för höstens vinkuns-
kap är 6/9, 4/10, 8/11 och 6/12. Lars-
Ove kontaktar tidigare deltagare.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 92 05 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II
Vinkunskap II äger rum på torsdagar.
Medlemmarna i gruppen kontaktas inför
höstens första möte.
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 är en trend nu – att laga och lappa
och ändra sina kläder istället för att kasta
dem. En av förra höstens trender hette
upcycling d.v.s. att skapa en produkt av större
värde och högre kvalitet än originalet. Och
inom modebranschen tror man att ”ta vara
på” är en trend som kommer att hålla i sig
framöver.
Vår nystartade cirkel har fått stort gensvar
(se sid. 30) och vi erbjuder därför två till-
fällen till när vi kan ändra eller piffa upp

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.)

något plagg inför sommaren. Vi får som
tidigare experthjälp av Lisbet Borgstav
som är sömmerska till professionen.
Vi träffas 10/5 och 24/5 kl. 10 och håller
på 2-3 timmar.
Är du intresserad av att deltaga?
Anmäl ditt intresse till Margareta Tor-
stensson, margareta.to@telia.com,
tel. 070-368 2568 eller till Birgitta Collin,
birgittacollin2014@gmail.com, tel.
070-695 3383.


Smyckestillverkning och Lappa-laga-ändra-kurserna
Det har varit stor efterfrågan på tiderna
för kurserna i smyckestillverkning och
sömnad. Kurserna återkommer till hösten.

Annat tidsfördriv

Svar: Man ska inte gå över ån efter
vatten.

Objekt, vilka kamoufleras i en säsongs-

mässig kristallinisk form av H
2
O, blott-

lägges vid denna övergång till större
molekylär rörlighet.

Svar: Det som göms i snö kommer
upp i tö.

Den vokala manifestationen av triumf-
känsla bör uppskjutas till en tidpunkt
hinsides överskridandet av en mindre,

flytande kvantitet av H
2
O.

  

Mer information om det i nästa medlems-
blad.
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16-20 maj 2022
Denna vecka genomför SPF-föreningar i hela landet en kam-
panj för folkhälsan.
Vi utmanar alla medlemmar att vara med i förbundets natio-
n el la stegu tm an in g : Hur långt kan vi gå? Förra året gick vi med
råge ett varv runt jorden. Kommer vi längre i år?

Boule
onsdag 18 maj kl. 10.00
Vi träffas vid Näsbyparks kyrka. Anmä-
lan til l  Margareta Torstensson,
margareta.to@telia.com eller till Birgitta
Collin, birgittacollin2014@gmail.com

Kort vandring i Näsbypark
fredag 20 maj kl. 10.00
Vi samlas på perrongen till Näsbyparks
station och går ca 4 kilometer i närområ-
det. Ta med stavar om du vill. Anmälan
till Birgitta Collin, tel. 070-695 33 83 eller
birgittacollin2014@gmail.com

OBS! det kommer att finnas ett formulär
på SPF:s hemsida där man kan fylla i hur
långt man gått. Formuläret kommer att
finnas kvar i två veckor efter folkhälso-
veckan. Priser lottas ut och vinnarna pu-
bliceras på hemsidan.

I Jarlabanke kommer vi också att till-
handahålla formuläret i pappersform
för dem som deltar i våra aktiviteter
under veckan.

SPF Jarlabanke erbjuder följande ak-
tiviteter under veckan och hoppas på
vackert väder. OBS! anmälan gäller till alla
aktiviteter.

Lång vandring
måndag 16 maj kl. 14.00
Vi samlas vid Fiskarstigen vid Näsbyvi-
kens båtplats och vandrar på den gamla
banvallen där Eddavägslinjen gick åren
1895-1976. Det finns 9 hållplatser mellan
Svalnäs och Auravägen i Djursholm, alla
med skyltar med bilder och historik om
järnvägen och dess tillkomst. Vi går halva
sträckan denna gång, fram och tillbaka, och
tar en fikapaus på vägen. Anmälan till
Gunvor Vretblad, tel. 073-733 0220 eller
gunvor.vretblad@castrum.se

Tipspromenad
tisdag 17 maj kl. 10.00
Samling vid Näsaäng kl. 10.00. Tipspro-
menaden avslutas med prisutdelning och
Jarlabanke bjuder på kaffe. Anmälan till
Margareta Torstensson, tel. 070-368 25 68
eller margareta.to@telia.com 
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Squaredansarna

Friskvård

Korta vandringar i
Näsbypark (4-5 km)

Information finns på Näsbypark square-
dansklubbs hemsida, nasbysquare.se. Det
blir nybörjarkurs till hösten och öppet hus
i september.

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



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

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

finns 3 tim. fri parkering vid centrum.
Vi träffas på perrongen vid Näsby-
parks centrum kl. 10.00 på fredagar, jäm-
na veckor. Vårens sista vandringar är 6/5
och 20/5 (se program för Folkhälsoveck-
an sid. 28). Ta med stavar om du fördrar
att gå med det. Vandringarna kan ställas in
vid dåligt väder. OBS att antalet deltagare är
begränsat. Anmälan till: Birgitta Collin,
b i r g i t t a c o l l i n2 0 1 4 @ g ma i l . c o m,
070-695 3383, BirgittaDanielsson,
073-834 2218 eller Leif Sjöholm,
070-350 1203.

Tipspromenader
Välkomna till tipspromenaden den 17/5
kl. 10.00 vid Näsaäng i Näsbypark. (se
Folkhälsoveckan sid. 28).
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.
Är du intresserad, kontakta Margareta,
070-368 2568.

Bowling
Vill du börja spela bowling? Gå med i
Täbypensionärernas Bowlingklubb (TPB)
som arrangerar tävlingar på onsdagsförmid-
dagar med och utan handikapp. Du kan tävla
på rimliga villkor. Kontakta Sören Wik-
lund, wiklund.soren@gmail.com eller
070-876 8600. Om du bara vill träna till-
sammans med andra pensionärer är det
fredagsförmiddagar som gäller, adress till
bowlinghallen är Attundav. 5.
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Hänt sen sist
Lappa-laga-ändra-kursen har startat
Nu har Jarlabankes nystartade kurs
i lappa-laga-ändra dragit igång. Tis-
dagen den 1 mars var premiärda-
tum för att under ledning av Lis-
bet Borgstav, sömmerska, få lite
inspiration och råd när det gällde
behövlig sömnad. Så här berättar
Birgitta Collin om träffen:

- Vi var fem personer som kom
till första mötet. Alla hade med sig
något plagg, som antigen var för
långt, för urringat eller för trångt. Lisbet
undersökte tygerna i plaggen och kom
med olika förslag på hur vi skulle kunna

Ovan t.v. Lisbet Borgstav visar upp vad man kan åstadkomma i form av vantar och mössor utav
tygbitar eller kläder som man inte längre använder. Ovan t.h. Lisbet och Christina funderar
tillsammans över hur en ändring ska göras.

ändra våra kläder. Hon hade också för-
slag på hur vi skulle kunna göra nya plagg
av tygbitar eller kläder vi inte längre an-
vänder, t.ex. vantar eller mössor.

Följande har bidragit med text och foto: Birgitta Collin,
Margareta Torstensson, Leif Sjöholm, Bodil Svensson och Gunvor Vretblad

Mer text och bilder finns på spfjarlabanke.se.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 32

Ovan t.v. Symaskinen väntar – nu gäller det att gå från idé till handling för Christina och
Birgitta. Ovan t.h. Annika har fått tips om hur hon kan göra förbättringar på sin klänning.

Vasaloppet gav utdelning

Dagens tipspromenad vanns av Jana Hammarén (t.h.) med 8 rätt
följd av Margareta Jagraeus (t.v.) 7 rätt och Östen Edlund, också
7 rätt. Medaljerna bestod av varsin trisslott. Framtida guld
kanske ???

Det var dåligt med skid-
före torsdagen den 10
mars när Margareta Tor-
stensson och Birgitta Col-
lin drog igång säsongens
första tipspromenad
med mottot ”I fäders
spår för framtids segrar”.
Margareta hade som van-
ligt satt ihop tio kluriga
frågor – den här gången
relaterade till Vasaloppets
existens under 100 år.
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Hänt sen sist



Strindberg som målare och fotograf
drog fullt hus av jarlabankare

Nu är vi på gång med månadsmöten
på nytt efter tiden med pandemi. För-
sta föreläsningen handlade om Strind-
berg som målare och fotograf. Förelä-
sare var chefen för Strindbergsmuseet
i Stockholm, Erik Höök. Vi var ett 40-
tal föreningsmedlemmar som kommit
till sällskapsrummet i Tibble kyrka.

Ulf  och Östen i samspråk över en mugg blåbärssoppa. Eva och Susanne väntar på tipsresultatet.

Totalt var vi 18 personer som trotsade det
stundtals ganska isiga vädret och gav oss
iväg utefter tipsspåret. Värme fick vi när

vi gått i mål, ty vid målet var kantinen
öppen och där serverades varm och god
blåbärssoppa.

I kantinen hos Ingegerd och Birgitta D kunde man få varm blåbärssoppa. Birgitta C redogör för
de rätta svaren på dagens vasaloppsfrågor och Anita lyssnar.
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Hänt sen sist
August Strindberg är mest känd som dra-
matiker och författare av skönlitterära
verk som exempelvis ”Röda rummet”och
”Hemsöborna”. Han umgicks sedan ung-
domen med konstnärer och målare. Un-
der sin tid i Frankrike lärde han bl.a. kän-
na impressionister som Claude Monet och
även Paul Gauguin.

August Strindberg var helt självlärd som
målare och hans konst är mycket fokuse-
rat på havet och havsbandet. Hans målar-
stil kan säkert mer betraktas som introspek-
tiv än naturalistisk. Idag betingar August
Strindbergs målningar priser som nästan är
i närheten av Anders Zorns målningar.

Strindbergsmuseet i Stockholm har tre
tavlor i sin ägo och Strindbergs konst finns
även på Sven-Harrys konstmuseum och
på Nordiska museet.

August Strindberg var också en skicklig
fotograf och tog gärna bilder av sin fa-
milj och sig själv i olika sammanhang och
miljöer. Han experimenterade även med
att använda sin kamera för olika ockulta
ändamål.

Jarlabanke följer upp Strindbergstemat
med att vandra den 22 augusti i August
Strindbergs fotspår på Östermalm med
guide från Strindbergsmuseet.

Fullt hus också på mötet med nya medlemmar

Ett tjugutal av våra nya medlemmar hade
tackat ja till en inbjudan till vårt kansli för
att träffa representanter från Jarlabankes
styrelse och funktionärer. Vi bjöd på smör-
gåstårta och informerade om förening-
ens olika arrangemang, om resor och ut-
flykter, kurser och cirklar samt om lunch-
träffarna i Näsbypark. Även medlemssek-
reterare och valberedning var på plats.

Det blev ett glatt möte och mycket samtal runt borden. 
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070-223 6265

Pubafton med jazz

Vi lyssnade till I´m in the mood for love i en
inspelning med Louis Armstrongs från
hans besök i Sverige på 1930-talet och
sedan följde nedslag i både 40- och 50-
talen. Vi hörde Alice Babs sjunga Ain´t
misbehavin´ till Erik Frank på dragspel, Stan
Getz och Lasse Gullin spelade Flamigo och
James Moody och Arne Domnérus and
his Swedish Crowns framförde Out of
Nowhere, för att bara nämna några. Vi fick
också lyssna till den låt som räknas som
1900-talets bästa, om man ser till både text
och musik, nämligen All the things you are
av Hammerstein och Kern. Kvällen av-

slutades med Åke ”Kometen” Persson på
trombon i My blue heaven.

I Amerika hade svarta musiker problem
med att få uppträda under den här perio-
den. I Sverige däremot var de välkomna
att spela både i folkparker och på danssa-
longer tillsamman med våra svenska skick-
liga jazzmusiker.

Det var många melodier som väckte min-
nen till liv och in emellan delade Arne med
sig av alla sina kunskaper om musikerna
och tidsepokerna. I höst blir det jazzpub
igen. Missa inte den!

Text: Gunvor Vretblad
Snön yrde utanför fönstret när vi samlades på Kansliet för vårens jazzpub med
Arne Forssén. Som vanligt förväntansfulla inför vilken del av jazzens historia
som Arne valt att berätta om den här kvällen. Det visades sig att temat var
Svensk jazz och amerikanska musiker som besökt Sverige.
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Text och foto: Ing-Britt Edlund

Fyra guld till Östen vid EM i Portugal



Efter två års tävlingsuppehåll för interna-
tionella tävlingar för veteraner kunde de
sedan 2020 uppskjutna mästerskapen änt-
ligen hållas i Braga. In i det sista gällde
noggranna restriktioner, framför allt i Por-
tugal, men de hävdes i början av februari,
så den 10:e februari fick alla klartecken för
inresa och deltagande. Det enda som kräv-
des var vaccinpass. Drygt 2.300 deltagare
kom till start, varav ett 40-tal svenska.

Tävlingarna pågick 20 – 27 februari och
Östen deltog i sina vanliga kastgrenar, kula,
diskus, slägga och viktkastning i klass M85.
Vägen till de fyra guldmedaljerna blev
ovanligt lätt. Det som gladde extra myck-
et var att resultaten i alla grenarna var nya

mästerskapsrekord för Europa i klass
M85. Totalt kom Sverige på 12:e plats
med 17 guld, varav alltså 4 hamnade i
Täby.

Det var förstås full sommar i Portugal,
minst 20 grader varje dag och mängder
av vackra blommor längs gatorna. Vi hade
också en ledig dag då vi bl.a. kunde göra
en utflykt till närliggande världsarvet Bom
Jesus. 574 trappsteg upp till den stora
Katedralen var bra träning inför kulstöt-
ningen nästa dag.

Nästa internationella tävling på program-
met är VM i Tammerfors i slutet av juni.



36

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. 39) 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.

Nattfasta och upphandling av måltider
Text: Gunvor Vretblad



Flera olika ärenden var på dagordningen
på KPR-mötet den 2 mars.

- Angående nattfasta så följer Täby kom-
mun socialstyrelsens och livsmedelsverkets
råd – att det inte får vara mer än 11 tim-
mar mellan kvällsmat och frukost. För att
uppnå det behövs det ofta ett extra kvälls-
mål, ett nattmål eller förfrukost på säng-
kanten om frukosten inte serveras tillräck-
ligt tidigt nästa dag. Personalen på kom-
munens särskilda boenden har fått utbild-
ning i råden om nattfasta och Täby ge-
nomför årliga nattfastemätningar på alla
boenden. Årets mätning skedde under
mars månad.

- Ny måltidsupphandling är på gång för
Tibblehemmet och pensionärsförening-
arna inbjuds att delta i provsmakningen
av maten.

- Upphandlingen av konst till vårdboen-
det Johannas trädgård i Täby kyrkby är
på gång.

- Det finns rutiner för att hindra en vård-
boende från att gå ut, om personen sedan
inte hittar tillbaka. När en person flyttar
till ett vårdboende görs en riskbedömning.
Därefter görs individuella anpassningar,
tekniska hjälpmedel kan provas ut och
personalen blir insatt i situationen.

- Täby kommun har inte svarat på livs-
medelsverkets enkät om kommunal mål-
tidsverksamhet eftersom enkäten kommit
på avvägar.

- Synpunkter eller klagomål som inte hör
till Socialnämndens ansvarsområde men
framförs på KPR-möten får ingen upp-
följning där, däremot ska den klagande få
återkoppling från ansvarig verksamhet i
kommunen. Täby har ett särskilt system
för klagomål, det går att göra en anmälan
digitalt via kommunens hemsida eller per
telefon med kontaktcenter i kommunhuset.

För mer information, se protokollet på
hemsidan, taby.se/KPR
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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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Jarlabankekalendern
D a tum L o ka l A k t iv it e t

F re d a g
6 /5  k l .  1 0 . 0 0

P e rro n g e n
N ä s b yp a rk  C

Ko rt a  v a n d ri n g a r ( s e  s i d .  2 9 )

M å n d a g
9 /5  k l .  1 4 .0 0

S ä l l s k a p s ru m m e t
T ib b l e  k y rka

M å n a d s t rä f f  "K ri g e t  i  U k ra in a  -
u t m a in g a r . . . "  ( s e  s i d .  2 0 )

O n s d a g
1 1 /5  k l .  0 9 .0 0

E s k a d e rvä g e n  1 -5
N ä s b yp a rk

R e s a  t i l l  G rö n s ö ö  s l o t t  (s e  s i d .  2 2 )

O n s d a g
1 1 /5  k l .  1 7 .3 0

K a n s l i e t
E s k a d e rvä g e n  4 0

C h a rl i e s  h ö rn a  ( s e  s i d  1 4 )
O B S  t i d e n !

M å n d a g
1 6 /5  k l .  1 4 .0 0

F i s k a rs t i g e n
N ä s b yv i k e n s
b å t k lu b b

L å n g  va n d ri n g .  S e  p ro g ra m
F o lkh ä l s o v e ck a n  (s e  s i d .  2 8 )

T i s d a g
1 7 /5  k l .  1 0 .0 0

N ä s a ä n g
N ä s b yp a rk

T ip s p ro m e n a d .  S e  p ro g ra m
F o lkh ä l s o v e ck a n  (s e  s i d .  2 8 )

O n s d a g
1 8 /5  k l .  1 0 .0 0

N ä s b yp a rk s  k y rk a
N ä s b yp a rk  C

B o u le .  S e  p ro g ra m
F o lkh ä l s o v e ck a n  (s e  s i d .  2 8 )

To rs d a g
1 9 /5  k l .  1 3 .3 0

R e s t .  E s ka d e r
N ä s b yp a rk  C

L u n ch t rä f f  (s e  s i d .  2 1 )

F re d a g
2 0 /5  k l .  1 0 .0 0

P e rro n g e n
N ä s b yp a rk  C

Ko rt a  v a n d ri n g a r.  S e  p ro g ra m
F o lkh ä l s o v e ck a n  (s e  s i d .  2 8 )

M å n d a g
2 3 /5  k l .  1 4 .0 0

S ä l l s k a p s ru m m e t
T ib b l e  k y rka

Å rs m ö t e  m e d  u n d e rh å l l n i n g  ( s e  s i d .  2 0 )

O n s d a g
1 /6

V å rl u n ch  ( s e  s i d .  1 4 )

T i s d a g
7 /6  k l .  0 8 . 3 0

Ö s t ra  s t a t i o n
"H e m m a  h o s  L e n a  o ch  G ö s t a
L in d e rh o lm "  (s e  s i d .  2 2 )

O n s d a g
1 5 /6  k l .  1 1 .0 0

N a t i o n a lm u s e u m
S t o ck h o lm

U t s t ä l l n i n g e n  " "S w e d i s h  G ra ce ""
( s e  s i d .  2 3 )

To rs d a g
1 6 /6  k l .  1 3 .3 0

R e s t .  E s ka d e r
N ä s b yp a rk  C

L u n ch t rä f f  (s e  s i d .  2 1 )

M å n -  To r
4 -7 /7

H a n g ö ,  F i n l a n d R e s a  ( s e  s i d .  2 4 )

To rs d a g
2 1 /7  k l .  1 3 .3 0

R e s t .  E s ka d e r
N ä s b yp a rk  C

L u n ch t rä f f  (s e  s i d .  2 1 )

O n s d a g
3 /8

V ig g b y h o lm s
b å t k lu b b

S e g la t s  m e d  V i k i n g  P l ym  (s e  s i d .  1 4 )

To rs d a g
1 8 /8  k l .  1 3 .3 0

R e s t .  E s ka d e r
N ä s b yp a rk  C

L u n ch t rä f f  (s e  s i d .  2 1 )

L ö r- t i s
2 0 -2 3 /8

H ä l s i n g l a n d R e s a  ( s e  s i d .  2 4 )

M å n d a g
2 2 /8  k l .  1 4 .0 0

K a rl a p l a n
S t o ck h o lm

Va n d ri n g  i  S t ri n d b e rg s  fo t s p å r
( s e  s i d .  2 0 )

M å n - f re
5 -9 /9

Ö s t e rl e n R e s a  ( s e  s i d .  2 4 )

To rs d a g
8 /9  k l .  1 7 .0 0

K lu b b h u s e t
N ä s b yv i k e n s
b å t s ä l l s k a p

R ä k f ro s s a  ( s e  s i d .  1 4 )
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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 070-558 0200 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 birgittadanielsson41@gmail.com

Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 073-065 2168 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 6512

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 070-827 1937 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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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




