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bräcklig, men försedd med växtkraft!
Dess latinska namn Nivalis betyder också
följdriktigt ”växer vid snö”.
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Ordförande har ordet

Rolf Skagerborg

Runt om oss i den stora världen ser det hemskt ut.

På mina dagliga hundpromenader funderar jag ofta kring
situationen i omvärlden. Jacky (hunden) stannar och nosar
in något på ett grässtrå. Det kan ta en minut. Vi går tio
meter och ett nytt doftstopp med en kissmarkering. Vid
vissa stopp vänder hon sig om åt alla håll och kollar om
doftspårslämnaren är i närheten. Jacky är i den lilla världen.

Varför tar jag upp detta helt triviala. Jo,
Jackys liv existerar bara här och nu. Vi
människor krånglar till det och kallar det
för mindfulnes. Det finns kurser och trä-
ningsprogram. Jag tittar på Jacky och tän-
ker att hela hennes tillvaro är ”här och nu”.
Det är lite som att förminska världen, att
bara vara här och nu.

Egentligen vad bryr jag mig om en ny
president på Filippinerna eller att en buss
kört av vägen i Peru. För imorgon kommer
tidningen, telefonen, TV:n och datorn med
nya eländen. För några år sedan hade vi co-
vid som låg där som ett svart moln. Nu har
vi stora världen med krig, miljöproblem,
skjutningar, inflation och lite covid.

Jacky bryr sig inte.
Varför bry jag mig?
Hon har dock ett be-
teende som jag inte
har tolkat än. På nät-
terna kommer hon
upp i sängen och ef-
ter en stund tar hon nosen och lyfter upp
täcket och kryper under och sover hela
natten där. Är det för att skydda sig för
den stora världen eller för att hon vill leva
i sin lilla värld?  Jag tror inte hon fryser.

Någonstans bland mina hundpromenads-
tankar frågar jag mig om man blir lyckli-
gare av att göra som Jacky.

Våra förfäder, som gick och klampade på
vår jord för några tusen år sedan, borde
haft ett här och nu liv. Vad har informa-
tionsflödet betytt för oss? Mycket av in-
formationen gör en arg, besviken eller
ledsen.

Ett annat exempel: När jag står i en kö i
affär, på flygplats eller i bilkö och det går
segt blir jag ofta irriterad. Men nu har jag
lärt att ställa mig frågan: kan jag påverka
situationen eller ej, oftast är svaret Nej. Då
behöver jag inte bry mig!

Nästa ”elände” är att nu
måste vi återgå till att ta ut
en liten avgift vid nyttjan-
de av vårt kansli för kur-
ser och möten. Med an-
dra ord återgå till det nor-
mala som före pandemin.

Lite roligt är att vi ihop med Tibblesenio-
rerna startar kaffeträffar i Tibble kyrkas
kafeteria på tisdagar kl. 13-15 från den 17
januari. Varmt välkomna.
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”Det är alltid bra
för kvinnor att kunna sy…”
Text: Gunvor Vretblad   Foto: Birgitta Collin

Efter utbildningen i ateljésömnad tog Lis-
bet ett arbete i en pälsateljé för att få lära
sig något helt annat, att strimla garvade
hudar och sy ihop dem till långa remsor
och hela stycken som sedan blev till pälsar.

Som 22-åring flyttade Lisbet till Sverige
och jobbade en tid på en bensinmack men
återgick sedan till sömnaden. Hon kom
att sy kläder till hela sin familj och sydde
ofta om de vuxnas kläder till barnen. Och
hon gjorde det så bra att barnens kam-
rater ibland trodde att det var märkes-
kläder.

Citatet ovan kommer från Lisbet Borgstavs mormor och var det råd
Lisbet fick i de tidiga tonåren när hon funderade på vad hon skulle utbil-
da sig till. Lisbet tog henne på orden och sökte till en utbildning i ateljé-
sömnad, i konsten att tillverka ett plagg från grunden, från mönster-
konstruktion till färdig klädedräkt. Och det är vi glada för, vi som har
Lisbet Borgstav som professionell handledare i Jarlabankes cirkel
Lappa-laga.

Lisbet har arbetat i Sannas tyger vid Eneby-
torg och i Symaskinsgrottan på den tiden den
låg inne i Täby Centrum. Till Sannas tyger
kom kunder både för att få kläder upp-
sydda och för att få ändringar gjorda. ”Jag
sydde en balklänning till en ung flicka, en
sidenklänning som det var mycket arbete
med och som blev dyr”, minns Lisbet, och
gör en rörelse med armarna som visar
hurvid klänningen var. I Symaskinsgrottan
fick hon bland annat sy dopklänningar och
underkläder. ”Underkläder var roligt”,

Christina och Magdalena får råd och tips av
Lisbet om ändringar.
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säger Lisbet, ”och baddräkter”! Och hon
berättar om en vit baddräkt hon sydde till
en konstsimmerska som skulle framträda
till musik ur Svansjön.

Lisbet har haft kurser för både ABF och
Vuxenskolan och då har det alltid ingått
mönsterkonstruktion för det tycker hon
själv är så stimulerande. Att mäta och räk-
na och tänka ut hur ett mönster ska ritas
upp. Det fanns en tid när hon hade ateljé-
verksamhet i hemmet och egen kundkrets
men den är över. Som erfaren sömmer-
ska tycker hon att det kan vara svårt att
hitta bra tyger nuförtiden. Tygaffärerna är
få och tygerna är dyra. Ändå finns lusten

att sy kvar. Hon sydde för inte så länge
sedan en jacka till sig själv och av tyget
som blev över från uppslaget på ärmarna
blev det ett par matchande vantar! Just nu
är en extravarm mössa under produktion.

Lisbet tycker det är roligt att hålla i cirkeln
Lappa-laga. Där utförs handarbete under
trevliga former och utan prestationskrav.

Just det tycker hon är viktigt, att alla kän-
ner att de platsar i cirkeln oberoende av
hur mycket eller lite vana de har vid söm-
nad. Hon finns där med sin kunskap och
kan hjälpa till. ”Och i princip kan man sy
vad som helst”, tillägger hon.
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Månadsträffar
Träffar

Våra träffar kommer att äga rum kl. 14.00
i Sällskapsrummet (plan 2) i Tibble
kyrka (Tibble församlingsbyggnad,
Attundavägen 3) om inget annat anges.
Program och aktuell information från
föreningen. Kaffe med dopp serveras.
Lotteri. OBS avgift igen på våra månads-
träffar, 100:-/person. Anmäl dig gärna till

Leif Sjöholm så att vi kan förbereda kaf-
fe till alla eller om vi skulle bli tvungna att
ställa in träffen med kort varsel.
Alla pensionärer är välkomna.

Ansvarig:
Leif Sjöholm på 070-350 12 03 eller
leifsjoholm50@gmail.com

Måndag 20 februari
Årsmöte med musik
Efter sedvanligt årsmöte och förhand-
lingar bjuder vi på en uppskattad re-
pris från förra året. Tommy Löbel
Swing band kommer att göra ett nytt
framträdande. Repertoaren är hämtad
från bland andra Louis Armstrong,
Benny Goodman och Duke Ellington.
Enligt traditionen bjuder föreningen på
kaffe. Varmt välkomna till ett årsmöte
i swingens anda.

Måndag 20 mars
Mats Bergstrand från Crafoord Auktioner

Foto: August Linnman

Mats Bergstrand berättar om trender inom auktions-
världen och om antikviteter utifrån nutidens värde-
ringar. Han talar också om forna, nutida och framti-
da antikviteter. Intresset har förskjutits från tunga
1800/1900-talsföremål till små lätta bruksföremål
från 1950/1960-tal.
Om någon vill ha hjälp med värdering av föremål
kan det gå att ordna, kontakta Leif Sjöholm för sam-
råd, 070-350 1203
eller leifsjoholm50@gmail.com
Förutsättningen för en värdering är att du själv frak-
tar föremålet till och från lokalen.
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Träffar

Lunchträffar i Näsbypark
I Näsbypark har vi våra trevliga, gemensamma luncher en gång i
månaden på Restaurang Eskader i Näsbyparks Centrum. Vi träffas
den tredje torsdagen i varje månad, dvs 16/2, 16/3 och 20/4. (Hur vi
gör med Kristi Himmelfärdsdag får vi resonera om.) Vi möts kl.
13.30, beställer och betalar för den mat vi vill ha och sätter oss vid
de dukade borden och umgås och har trevligt tillsamman.

Måndag 17 april
(OBS Seniorcenter kl. 13.00)
Seniorshopens vårkollektion visas

Måndag 15 maj
Jan Eliasson om sitt liv i
diplomatins tjänst
Jan Eliasson är Näsbyparksbo och f.d. utrikesminister
och ordförande i FN:s generalförsamling. Han har gjort
karriär inom svensk utrikesförvaltning och diplomati.
På mötet kommer han att berätta om sin bakgrund och
om historiska personer han mött under sina år i tjänst.
Jan Eliasson kom 2022 ut med boken ”Ord och hand-
ling. Ett liv i diplomatins tjänst”.

Boken kommer att finnas till försäljning efter före-
draget.

ANMÄLAN och ev. ytterligare information kontakta Marianne/Jana Hammarén
på 08-732 7476 eller janahe2@gmail.com Anteckna dessa dagar i almanackan och tala
gärna med vänner och bekanta, så att vi blir fler som träffas framöver. VÄLKOMNA!

I samarbete med Seniorcenter och SPF
Jarlabanke kommer Seniorshopen att visa
sin vårkollektion i Seniorcenters lokaler.
Visningen är öppen för alla och är kost-
nadsfri och det behövs ingen förhands-

bokning. Möjlighet att köpa kaffe i Seni-
orcenters kaffehörna finns.

Plats: Seniorcenter, Lyktgränd 4, Täby
Välkommen!
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Väntjänstträffar

Caféträffar tisdagar i Tibble kyrka
Vill du ha mer kontakt med andra seniorer och sällskap till kaffet? Gör det till en vana
på det nya året att komma och fika på tisdagar i Cafeterian i Tibble kyrka, adress
Attundavägen 3. Från 17/1 och framåt ses vi där kl. 13-15. Vi bjuder på kaffe och
gemenskap, du betalar själv för kaffebrödet. Träffarna sker på initiativ av SPF Tibble-
seniorerna och SPF Jarlabanke i samverkan med Tibble kyrka.

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade med-
lemmar med följeslagare. En träff är inbokad på Villa Täby Park 7/2 och en är plane-
rad på Silver Park senare under våren.
Gunnel Gisslén och Lasse Söderström underhåller som vanligt.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516.

Träffar

Stöd till äldre
Du behövs - bli en av oss i Fixargruppen!

Vi är en grupp frivilliga som hjälper seniorer i kommunen med enkla
praktiska göromål i hemmet. Allt från att byta glödlampor, sätta upp

gardiner och fixa en skruv som har lossnat till att ställa in TV kanaler och
kolla brandvarnaren. Uppdragen är korta, ca en halv till en timme.

Mycket av det som kan vara svårt att klara själv men som hemtjänsten
inte alltid har möjlighet att göra.

Vi utför inte uppdrag som kräver särskild hantverkarkompetens. Ofta
blir det också en pratstund över en kopp kaffe.

Nu behöver vi förstärkning med fler frivilliga, då behoven ökat och
uppdragen droppar in. Är du intresserad, kontakta Christer

Wallenborg på telefon 070-546 00 45 eller christer@wallenborg.net
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070-223 6265
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Klockstapelparken – en idyll på höjden
Text och foto: Bodil Svensson

Namnet på parken kommer förstås från
den klockstapel som uppfördes där 1763
och som är försedd med två klockor, den
största på 6 skeppund (= ca 1.020 kg),
den mindre på 3 skeppund (510 kg). Det
är från början en gammal villaträdgård
som omvandlats till en liten park med ut-
sikt österut över Kyrkbyns bebyggelse
och västerut över åkrar och ängar ner mot
Vallentunasjön. Söder om parken ligger
Täby gamla kyrka med Albertus Pictors
fina kalkmålningar från 1480-talet.

Mellan kyrkan och parken fanns förr en
fattigstuga som också inrymde en bostad
på ett rum och kök för klockaren med
familj. I Täby hembygdsförenings bok
”På spaning i Täby” kan man läsa att det
inte var ovanligt – framförallt i Uppland
– att klockstapeln stod en bit bort från
kyrkan, vilket fortfarande är fallet i Täby.

”Man kan därför undra hur Erik (och många
andra av hans kollegor) på den tiden snabbt lyck-
ades förflytta sig mellan klockringningen i stapeln
och orgelspelet i kyrkan vid gudstjänster, begrav-
ningar mm. Förmodligen hade de någon person
som kunde vara behjälplig vid ringningen.” (Erik
hette Nordlin i efternamn och var klock-
are och orgelmästare i Täby vid mitten av
1800-talet.)

Klockstapelparken har nu fått tydligare
entréer, utökade blomsterplanteringar,
förbättrad belysning och flera ombonade
sittplatser med bord och bänkar som gjor-
da för medhavd korg med kaffe och
smörgåsar. En liten lekplats fanns här tidi-
gare – den har nu utökats och förbättrats
och rustats upp med ny lekställning som
inkluderar klätter- och sandlek.

Om du reser till Täby kyrkby och vid rondellen kors-
ningen Vikingav./Prästgårdsv. tar Prästgårdsv. väster-
ut mot kyrkan och sedan viker av på första väg till
höger, Parkstigen, och fortsätter den en kort sträcka
norrut så finns där numera till vänster en nyanlagd
smal väg, Klockstapelstigen, som för dig upp till den
sedan i fjol upprustade Klockstapelparken.
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Johannas trädgård
Text: Gunvor Vretblad

munens hemsida finns en presentation av
boendet. Man kan bl.a. läsa om färgsätt-
ningen i lokalerna; att de gemensamma ut-
rymmena har fått varma, röda, rosa och
orange toner för att de är upplivande och
aktiverande och att lägenheterna har en sär-
skild nyans som ska ge vila och lugn.
Mer information på
taby.se/verksamhetswebbar/omsorg-och-stod---
vht-web/johannas-tradgard/

Äldreboendet Johannas trädgård är
byggt där Byle gård tidigare legat.

Änkeprostinnan Johanna Justelius
bodde på Byle gård i början av

1800-talet.
Gården har sedan början av

1900-talet varit konvalescenthem
och vårdhem.

Det kom en inbjudan om visningen av
 Johannas trädgård som vi KPR-are från
Jarlabanke anmälde oss till. Tyvärr blev det
inte riktigt vad vi hade hoppats på.
Det fanns ingen på plats som kunde be-
rätta om boendet eller svara på frågor och
inte heller något informationsmaterial att
ta del av.

Huset är tre våningar högt och har tre flyg-
lar. Vi noterade att det på varje våning finns
en köksavdelning med matrum som för-
binder flyglarna. Avdelningarna har namn
med Täbyanknytning, t.ex. finns en avdel-
ning Jarlabanke på varje våning. På kom-
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Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2023 äger rum den 20 februari kl. 14.00

i Sällskapsrummet, plan 2 i Tibble kyrka.

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

m.m.) kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på hemsidan från och
med den 13 februari.

Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 23 januari.
Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.

Efter årsmötet blir det underhållning.
Läs mer under Månadsträffar sid. 6.

Välkommen

Nöjen
Charlies hörna

Välkommen till Charlies hörna. I vår har vi fem kvällar
inbokade då vi får njuta av Carl Wahrens glädjespridande
pianospel och höra berättelser från den stora musikvärl-
den. Vi träffas som vanligt på Kansliet, Eskaderv. 40 på
onsdagar kl. 17.30 15/2, 15/3, 12/4, 17/5 och 14/6.
Dryck och enklare tilltugg finns att köpa. Anmälan till Chris-
tel Eborn eftersom antalet är begränsat, 070-397 2584 el-
ler chris.eborn@hotmail.com. Först till kvarn gäller.

Jazzpub med Arne
I vårmånaden april öppnar Arne Forssén
sin uppskattade jazzpub. Arne spelar ski-

vor av äldre datum och berättar om mu-
siken och musikerna som var med då det
begav sig.

Dag: Tisdagen 4/4 kl. 19.00 Plats: Kansliet, Eskaderv. 40
Anmäl dig till arne.forssen@plangruppen.se, 070-610 4551 eller kom helt enkelt dit.
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Arlanda Flygsamlingar – en framtid i malpåse?
Text: Bodil Svensson Foto från Arlanda Flygsamlingar: Bodil Svensson

I början av november besökte ett tjugotal
Jarlabankare just ett sådant ställe – Arlan-
da Flygsamlingar, som speglar den svens-
ka civila flyghistorien. Ett mycket intres-
sant besök där vår ciceron Jan Forsgren
snabbguidade oss genom flygets historia.

Berättelsen om Arlanda Flygsamlingar går
70 år tillbaka. År 1953 tog en tjänsteman
på Luftfartsverket ett beslut om att beva-
ra föremål och dokumentation kring det
svenska civilflygets historia och med stöd
från Luftfartsverket började några före-
tagsamma och förutseende personer att
ställa undan huvudsakligen historiskt in-
tressanta flygplan för bevarande. På ideell
och frivillig basis påbörjades renovering
av klenoderna omkring 1970 av den då
informellt sammansatta Arlandagruppen.

”Tanken med samlingarna var, och är, att de
skall utgöra embryo för ett svenskt civilt flygmu-

Runt om i landet finns
det ett antal eldsjälar
som drivna av ett brin-
nande intresse för oli-
ka specialområden
lägger tid, egna peng-
ar och kraft på att
samla, omhänderta,
restaurera, bygga
upp samlingar, skaffa
lokaler m.m., m.m. för
att vidareförmedla till
omvärlden och kommande generationer ett stycke svensk historia.

seum. Frågan varför ett sådant ännu inte kom-
mit till stånd, måste ställas till politikerna som
haft frågan på sitt bord i 60 år!” säger Arlan-
da Flygsamlingar på sin hemsida. Samling-
arna ägs sedan 2018 formellt av Statens
Maritima och Transporthistoriska
Museer.

Samlingarna har ständigt vuxit och består
av ca 3.000 objekt med bl.a. ett 30-tal ut-
ställda flygplan - alltifrån Albatros från
1917 till uppfinnaren Håkan Lans Glasair
från 1992 och otroligt mycket däremellan
– samt motorer, simulatorer och service-
fordon. Men något civilt flygmuseum ver-
kar inte vara i sikte. Istället har flygsam-
lingarnas hyresavtal sagts upp av fastighets-
ägaren Swedavia som behöver ha tillgång
till området för egen del.

Forts. sid. 14
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Den 7 januari stängde
Arlanda Flygsamlingar
för besökare och vi från
Jarlabanke var några av
flygsamlingarnas sista be-
sökare. Att det stängs
känns väldigt sorgligt,
med tanke på den civil-
flyghistoriska skatt som
nu stoppas i malpåse.

Lokalerna ska vara utrymda i september
2023 för att ge plats för annan verk-
samhet.

Ägarna av samlingarna sedan 2018, Sveri-
ges Maritima och Transporthistoriska
Museer (SMTM), har funnit ett magasin
för mellanlagring i Arlandas närhet. Dock
kommer samlingarna inte att visas för pu-
blik utan packas ner för att förvaras i upp
till fem år. På SMTMs hemsida framgår
att man under våren 2023 kommer att på-
börja arbetet med att ta fram en långsik-
tig lösning kring lokaler för s.k. tillgänglig-
görande av samlingarna.

– Vår målsättning är att inom denna femårspe-
riod hitta mer permanenta lokaler som på ett
bättre sätt säkerställer ett gott bevarande för de
enskilda föremålen och flygfarkosterna, och som
gör det möjligt att tillgängliggöra samlingen för
intresserade, säger Kjell Åström, SMTM.

Läs mer om några av klenoderna på sid.
18 - 19.

Vad händer när eldsjälar
inte orkar längre?
Det är när man snavar över historier som
denna som man börjar fundera över vad
som på sikt händer med andra små eller
större samlingar som ofta ägs och sköts
av frivilliga krafter. Vad sker när dessa
krafter inte orkar längre. Finns det någon/
några som är villiga att ta över? Hur kla-
rar man ekonomin? Hur spridd är kun-
skapen om museerna/samlingarna?

Museitips
Vi har samlat på oss några tips från vårt
(utökade) närområde om intressanta och
trevliga museer/samlingar som kan vara
värda att besöka:

Älmsta - Roslagens
Sjöfartsmuseum
År 1938 började Roslagens Sjöfartsmin-
nesförening att bygga ett omfattande mu-
seum kring sjöfart med segel och ånga på
Kaplansbacken i Älmsta. Roslagens Sjö-

Forts. från sid.
13”Arlanda...”
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fartsmuseum visar på rospiggens breda
sjöfartstraditioner som havspostföring och
modern färjetrafik, skärgårdsfiske, skär-
gårdsseglation, lasttramparna, segel och
ånga, båtbyggartraditioner, pråmar, tim-
merbogsering och inte minst sjöfartens ser-
vicenäringar: fyr, lots och sjöräddning.

I intilliggande Skeppargården visas ett
skepparhemman från sekelskiftet. I slutt-
ningen ned mot Älmsta kanal ligger Kap-
lansbackens gravfält från yngre järnåldern
med ca 65 gravar. Det förhistoriska Älm-
sta låg sannolikt någonstans nära gravfäl-
tet. En ca 4 km lång vandringsled följer
kanalen från Kaplansbacken till Bagghus.

Läs mer om museet på Roslagens sjöfarts-
förenings webbplats sjofartsmuseet.se/
Museet/Besoksinformation.html

Norrtälje - Pythagoras
industrimuseum
På Södra Berget i Norrtälje ligger Motor-
fabriken Pythagoras. Här tillverkades un-
der tidigt 1900-tal tändkulemotorer som
användes i bl.a. båtar, sågverk och trakto-
rer. Doften av maskinolja och gjutjärn är

lika levande nu som under fö-
retagets storhetsdagar. I fabri-
kens gamla provkörningshall
hittar du Barnens Pythagoras,
där barnen på ett lekfullt sätt
kan lära om uppfinningar och
mekaniska principer.

På fabriksgården finns en ar-
betarbostad där vaktmästar-
familjen bodde, en liten täppa
med vackra blommor och ett

trädgårdsland. I den gamla smedjan finns
ett litet kafé med souvenirbutik.

Adressen är Verkstadsgatan 6, Norrtälje.
Nära stadens centrum och med hissentré
via Norrtälje museum och konsthall på
Galles gränd 7.

Läs mer om museet här:
pythagorasmuseum.se/

Forts. sid. 16

Dessvärre hittar vi dock vid skrivande
stund en jobspost på museets hemsida:
”Tyvärr vet vi inte om museet kommer att vara
öppet under 2023. Vi återkommer med infor-
mation så snart vi vet.”
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Forts. från sid. 15 ”Arlanda...”

Torsten Nordströms
museum – ett borgarhem
i Norrtälje från första
delen av 1900-talet
Målargesällen Carl Axel Nordström kom
på 1800-talet till Norrtälje. Där fann han
den unga Julia Ekman. De gifte sig och
öppnade stadens första färg-, tapet- och
kemikalieaffär i ett nybyggt hus vid ån. År
1892 föddes sonen Torsten. Som enda
barnet övertog han affären efter pappans
död. Där hade han goda medarbetare,
som gjorde att han kunde ägna sig åt  film,
teater och det egna museet. Torsten Nord-
ström avled 1951. Torsten Nordströms
stora intresse var att samla. Redan som
ung sa han: ”Min dröm är att få ordna ett
litet museum för att visa vad en vanlig
samlare kan åstadkomma”.

Museet ligger i hörnet av Lilla Brogatan
och Tillfällegatan i ett hundra år gammalt
trähus och samlingarna förvaltas av Axel,
Julia och Torsten Nordströms stiftelse.

Läs mer här: nordstromsmuseum.se

Traktormuseum –
Veterantraktorklubben
Norrtelje
Vid Färsna
gård i Norr-
tälje finns
Traktormuse-
et i den gamla
ladan där be-
sökaren på
egen hand kan utforska och titta närmare
på traktorer och andra jordbruksföremål
från olika tidsåldrar. Förutom den årligt
återkommande Veterantraktorns dag an-
ordnar Veterantraktorklubben också upp-
visningar och tävlingar på åkrarna runt
Färsna gård.

Webbplats:veterantraktorklubben.nu

Bröderna Anderssons
Nostalgimuseum
Ett stenkast från Kapellskär vid Söders-
vik bor bröderna Andersson som är tredje
generationen lanthandlare. Hemma på
gården har de byggt upp ett nostalgimu-
seum med bl.a. interiörer från deras för-
äldrars lanthandel, en Esso-mack. ”Ett
himmelrike för en nostalgiker” lyder ett
omdöme om museet.

www.xn—brdernaandersson-nwb.se/

Drömmen styrde hans liv, drömmen blev
successivt verklig, rum efter rum fylldes
med föremål, låda efter låda packades
med saker. Han blev Färghandlaren som bör-
jade samla.
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Vallentuna skolmuseum
Vallentuna skolmuseum ligger invid
Össeby-Garns kyrka i det hus som var
Össeby-Garns skola 1887-1965 i Brott-
by.  Skolmuseet ligger på övre våningen i
det gamla skolhuset och består av en re-
konstruktion av hur en skolsal och en lä-
rarbostad kunde se ut på 1910-talet. Här
finns också ett utställningsrum med bland
annat en stor samling skolplanscher mel-
lan 1870- till 1960-talet, samt skolmaterial
från olika epoker insamlat från nerlagda
skolor i Vallentuna kommun.

Skolmuseet öppnades 1975. Sedan 2021
har Kultur Vallentuna tagit över ansvaret
för skolmuseet.

Förfrågningar om guidning i skolmuseet
görs via e-post till kultur@vallentuna.se
Hemsida: vallentuna.se/fritid-och-kultur/
kultur/kulturmiljo/vallentuna-skolmuse-
um/

Erikskulle museum
Erikskulle är ett friluftsmuseum, som ägs
och förvaltas av Söderby-Karls fornmin-
nes- och hembygdsförening.  Av byggna-
derna har elva stycken ett stort historiskt
värde. Övriga byggnader – förutom själ-
va museibyggnaden - har olika funktio-
ner för försäljning, förvaring och admi-
nistration.

Erikskulle är ett unikt utflyktsmål mitt i
det fagra Roslagen. Det är det enda mu-
seet i Norrtälje kommun där man kan se
en bred samling föremål som täcker ett
tidsspann på ca 5.000-6.000 år, från yngre

stenålder till första halvan av 1900-talet.
Här kan du även ströva omkring på om-
rådet och se byggnader och föremål från
”förr i tiden”.

Redan under de sista decennierna på 1800-
talet hade bland annat bonden Erik Ers-
son i Vik börjat samla in gamla föremål
från Söderbykarl och trakten däromkring.
Efter att Söderby-Karls fornminnes- och
föreläsningsförening hade bildats 1918
fortsatte samlandet ännu mer intensivt och
1919 upplät Erik Erssons son, bonden
Erik Eriksson sin beteshage Norrgårdes-
backen till föreningen.

Under de kommande decennierna flytta-
des ett flertal byggnader till Erikskulle från
Söderbykarl och kringliggande roslags-
socknar. Museet byggdes ut under 1990-
talet för att bl.a. kunna inrymma den re-
konstruerade Viksbåten, ett ca 9,60 meter
långt grundgående roddskepp daterat till
mitten av 1000-talet, dvs. mot slutet av
vikingatiden. Båten betraktas som en
svensk sensation.

En mycket informativ hemsida hittar du
här: erikskulle.se/index.php
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Arlanda Flygsamlingar – några av klenoderna
Planet t.h. är S-AAR, en klenod bland många i

samlingarna. Planet byggdes av Filip Bendel i

ett garage på Linnégatan i Stockholm 1922 och

är det första sportflygplan som tillverkats i

Sverige. Det användes för reklamflygningar över

Stockholm med start och landning på

Ladugårdsgärde, men fraktades så småningom

till familjens gård i Sörmland. Där upptäcktes

det 1960 på en loge där det stod intakt. Efter

Flygbåten ”Beda” t.h. är också ett

hemmabygge. Det tillverkades av Erland Nilsson

från Harsprånget som närde en dröm om att

bygga ett sjöflygplan. Under 1950-talet

startade han bygget av sin flygbåt helt i trä.

Flygbåten döpte Erland Nilsson till Beda efter

sin hustru. I juli 1954 var ”Beda” klar och

sjösattes i Porjus. Nilsson hann med ca 500

renoveringar och restaureringar under de kommande åren hamnade S-AAR i taket hos

Arlanda Flygsamlingar.

flygningar (maxfart 135 km/tim) i fjällvärlden under fyra år. Sedan sa polisen stopp efter en

anonym anmälan – Nilsson hade inte registrerat planet och dömdes därför till 40 dagsböter.

Den 27 dec. 1991 nödlandade SAS-planet Dana Viking, en McDonnell Douglas MD-81, vid

Gottsunda efter motorhaveri beroende på att is från vingarna lossnat och dragits in i

motorerna. Planet delades i tre delar. Alla 129 passagerare och besättningsmän överlevde,

många skadades dock och en del fick men

för livet. Svensk Flyghistorisk Förening

Stockholm och Arlanda Flygsamling ansåg

att föremålen från Dana Viking är viktiga

att bevara ur ett flyghistoriskt perspektiv

och för tio år sedan transporterades

nospartiet av Dana Viking till Arlanda

Flygsamlingar där den buckliga

förarkabinen intar en central plats.
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Lockheed Lodestar SE-BZE är ett tvåmotorigt,

lågvingat trafikflygplan med en lastkapacitet

på 2.000 kg eller ett passagerarutrymme för

15 personer. Flygplanstypen var mest tänkt

att användas för transport- och

diplomatflygningar. Efter kriget importerades

11 Lodestar till Sverige, bl.a. SE-BZE, tillverkat

1943 i Burbank, Kalifornien. Linjeflyg AB tog

över ägandet av planet 1957 och SE-BZE

användes förutom för transport av tidningar

även inom Linjeflygs ordinarie linjetrafik bl.a.

på sträckan Stockholm – Kalmar och Kalmar

– Visby – Stockholm. SE-BZE gjorde sin sista

flygning från Bromma till Arlanda den 14

januari 1966 där det renoverats för att ingå

i Arlanda Flygsamlingar. Planet har fått en

återskapad originalmålning, det är inrett

som då det begav sig och det finns möjlighet

för besökare att gå ombord. Och det kan

man väl säga efter en tur ombord att

”bekvämlighet” inte är det första ord man

tänker på…

Det här är en Douglas Aircraft Skyraider, SE-EBB. Flygplanstypen kom i produktion 1945
som ett dagattackplan för US

Navy med placering på

hangarfartyg och deltog både

i Koreakriget och i Vietnam-

kriget. Kungliga Flygför-

valtningen köpte 13 Skyraiders

från England.

SE-EBB tjänstgjorde i 12 år som

målbogserare. Planet togs ur

tjänst 1974 och pen-sionerades

med en total flygtid på

5.174,08 timmar.
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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 28 februari
Bellmanhuset

I samarbete
med SPF
Val lentuna
besöker vi
Bellmanhuset
och får en
guidad vis-

ning av 1700-talshuset på Urvädersgränd
3. Vi besöker bl.a.  de rum där Carl Mi-
chael Bellman bodde under fyra av sina
mest produktiva år 1770-1774. Här skrev
han de flesta av sina Fredmans epistlar och
Fredmans sånger. En trubadur underhål-
ler med några av Bellmans sånger och
epistlar. Huset uppfördes i korsvirke efter
Katarinabranden 1723 och byggnaden är

Fredag 10 februari
Roslags Näsby Bryggeri
Vi får en visning av bryggeriet, utrustning-
en och hela bryggeriprocessen. När vi är
nöjda och har frågat färdigt sätter vi oss
till bords och provar 3-5 öl av olika ty-
per, vi diskuterar smaker och skillnader
på öltyper m.m….allt som handlar om öl
och bryggning, recept och tekniker.
Till ölen serveras något enklare att äta.
Tid: Kl. 15, ca 2 tim.
Pris: 450:- per person. Betalas till Jarla-
bankes pg 84 85 34-4.
Adress: Pentavägen 5 B
Anmälan senast 31 januari till Birgitta
Collin eller Margareta Torstensson, se grö-
na rutan.

Fredag 24 februari
Allt hänger samman, utställ-
ning på Etnografiska museet
Föreningen Skapande Broderi Stockholm
har broderat föremål med den gemen-
samma röda tråden att allt hänger sam-
man. Brodöserna har inspirerats av mu-
seets utställning Human Nature, som
handlar om vår tids konsumtion och ef-
fekterna av den, vad som händer om
människan manipulerar någon del av na-
turen. Utställningen upphör 5 mars.

Tid: Vi träffas på Östra station kl. 13 för
gemensam färd till Etnografiska museet.
Pris: 140 kr för ett årskort som också ger
tillträde till Östasiatiska museet och
Medelhavsmuseet.
Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 34
Efter besöket kan de som vill fika i Res-
taurang Matmekka.
Anmälan senast 17 februari till Birgitta
eller Margareta, se gröna rutan.
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Resor och utflykter
blåklassad av Stadsmuseet, vilket innebär
att ”bebyggelsen har synnerligen höga kul-
turhistoriska värden”. Museet ägs av or-
den Par Bricole för herrar som bildades
av Bellmans vänner. Museets främsta rari-
tet är Bellmans luta även kallad cister från
1781 samt hans dödsmask. Orden Par
Bricole har bland annat tagit till sin upp-
gift att föra Bellmans arv vidare.
OBS! Trappor och ingen hiss.
Tid: Kl. 11.00
Pris: 100 kr.
 Adress: Urvädersgränd 3, Södermalm,
mellan Götgatan och Mosebacke torg.
Hitta: T-bana röd linje till Slussen, upp-
gång Götgatan.
Anmälan senast 10/2 till Margareta
Torstensson eller Birgitta Collin. Vi har 10
platser till detta besök så först till kvarn
gäller.
Betalning till Jarlabankes pg 84 85 34-4
efter att du fått besked om plats.

Måndag 13 mars
Chokladfabriken på
Södermalm
Vårt besök på chokladfabriken börjar med
sopplunch och efterföljande tårtbuffé och
kaffe. Mätta och nöjda får vi en rundvis-
ning i fabriken
och får se hur till-
verkning av prali-
ner och choklad-
kakor går till. Av-
slutningsvis en li-
ten chokladprov-
ning där vi också får lära oss lite om chok-
ladens ursprung.

Tid: Kl.13.00
Pris: 330 kr, betalas på plats.
Adress: Renstiernas gata 12. Röd t-bana
till Slussen, tag 2:ans buss till Tjärhovsplan.
Bussen stannar precis utanför butiken.
Anmälan senast 3 mars till Birgitta eller
Margareta, se gröna rutan.

Onsdag 29 mars
Hallwylska palatset
Vi besöker Hallwylska palatset och utställ-
ningen ”En ny stil för en ny tid – Utflyk-
ter i Art Nouveau”, den nya konstrikt-
ning som bröt fram mot slutet av 1800-
talet. Genom ett urval av föremål får be-
sökaren en inblick i stilen. Över 300 före-
mål visas i glas, keramik och metall. De
representerar stilens olika variationer och
visar hur en konst med naturen som in-
spiration, i Sverige smälte samman med
den nationalromantiska rörelsen.
Tid: kl. 11.45 vid museet som öppnar
12.00.
Pris: Gratis på onsdagar.
Vi hoppas komma med visningen av pa-
latset kl. 12.30, kostnad 30 kr.
Adress: Hamngatan 4, mittemot Berzelii
park.
Tillgänglighet: Ett antal trappor, ingen
hiss.
Garderob: Inga ytterkläder eller väskor
tillåtna, det finns skåp i entrén.
Efter besöket kan vi gå och fika för den
som vill.
Anmälan senast 10 mars till Birgitta eller
Margareta, se gröna rutan.

Forts. sid 22
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Kommande aktiviteter i samarbete med SPF Nordost
OBS att det behövs intresseanmälan till nedanstående resor och att ingen betalning

sker förrän det är klart att resorna blir av. Är du intresserad, hör av dig till Birgitta

Collin, 070-695 3383, birgittacollin2014@gmail.com eller Margareta Torstensson,

070-368 2568, margareta.to@telia.com. Ytterligare Information finns på hemsidan.

Resor och utflykter
Torsdag 27 april
Modeutställningen Nordens Paris på
Nordiska museet
Vi kollar in vilka kreationer kungligheter, societeten
och scenens stjärnor hade på sig under första halvan
av 1900-talet och ser det moderna modet växa fram.
Utställningen förflyttar dig till haute couturens gylle-
ne era och Parismodets nordligaste utpost – Franska
damskrädderiet på varuhuset NK  i Stockholm. Haute
couture är ett mytomspunnet begrepp men handlar
kortfattat om hantverksmässigt tillverkat mode från
Paris.
Tid: Vi träffas på Östra station kl. 10.00
Pris: 130 kr.
Adress: Djurgårdsvägen 6-16. Gemensam lunch på
museets restaurang för den som vill.

Foto: Hendrik Zeitler/Nordiska
museet

Järnets väg
– onsdag 19 april

Anmälan senast 6/4 till Birgitta eller Margareta, se gröna rutan.

Du som missade fjolårets utflykt har nu möj-
lighet att åka tillsammans med SPF IDUN
Danderyd. Priset för denna heldag är 1.050
kr per person.
I priset ingår bussresa, förmiddagsfika, mu-
sikunderhållning på nyckelharpa, guidning i
Dannemora, visning av vallonsmedjan i Ös-
terbybruk och av Lövstabruks herrgård samt
lunch på Leufstabruks Wärdshus.
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Resor och utflykter

Utflykt till Tullgarns slott, Trosa & Ytterjärna kyrka
– tisdag 16 maj

Resan görs tillsammans med SPF Öster-
åker. Arrangör är Larssons resor.
Pris per person i dubbelrum är 6.090 kr.
Tillägg för rum för eget bruk 250 kr per
natt.
I priset ingår bussresa och följande ar-
rangemang:

Dalarna. Kryssning på Siljan, besök på Sundborn,
Zorngården och Hildasholm – måndag 24 juli (3 dagar)

Dag 1: Carl Larssons Sundborn, lunch på
Hyttstugan, Nittsjö keramik, Nusnäs da-
lahästtillverkning, middag och övernatt-
ning på Hotell Moraparken.
Dag 2: Zorngården, båttur på Siljan med
lunch ombord, kyrkstallarna och Hant-
verksbyn i Rättvik, middag på hotellet.

Dag 3: Buss genom
de gamla byarna
Almo och Alvik till
Hildasholm för gui-
dad tur. Hildasholm
är Axel Munthes
gåva till sin fru Hil-
da. Lunch på Kors-
täppans Herrgård.

Utflykten görs tillsammans med SPF
IDUN Danderyd. Följ med på en inne-
hållsrik dag med Linnéa Sallay som guide.
Vi besöker även antroposoferna och Saltå
kvarn. Priset för denna heldag är 1.440:-/p.

Tullgarns slott (t.v.)
och Ytterjärna
kyrka.

I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe
& smörgås, visning av Tullgarns slott, lunch
inkl. kaffe & kaka, konsert och guidning
av Linnéa Sallay samt besök & inträden
enl. program.
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Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet, Eskader-

vägen 40, en tisdagsefter-
middag i månaden mellan

kl. 14.00 och 16.00 och
diskuterar böcker och
tar en kopp kaffe. Näs-
ta träff blir 14/2 och till

dess ska vi läsa ”Allt jag önskar mig” av
den franske författaren Gregoire Dela-
court. Till den 14/3 har vi valt Anthony
Doerrs bok ”Ljuset vi inte ser”. Böcker
till cirklarna 11/4 och 9/5 väljer vi lite
längre fram.
Välkommen att anmäla dig till
Ing-Britt Edlund, o.edlund@gmail.com,
073-065 2168, om du vill vara med i lit-
teraturcirkeln.

 Kurser och cirklar

Bridge
Lokal: Eskadervägen 40

Sällskapsbridge
Torsdagar kl. 13.00 (OBS ändrad dag
och tid)
Vi spelar sällskapsbridge varje torsdag ef-
termiddag året runt med få undantag och
det behövs ingen anmälan. Vi ser gärna
nya spelare. Hör av dig om du vill vara
med och spela. Kontaktperson är Christel
Eborn, 070-397 2584 eller
chris.eborn@hotmail.com

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Vårens tävlingsbridge började 11/1.
Kontaktperson är:
Anita Gilljam, 070-739 9328 eller
anitakgilljam@gmail.com

Från våren 2023 tar vi ut en liten avgift som går till hyra av lokalen. Vi bjuder på kaffe.

Vinkunskap I
Vinkunskap I hålls på tisdagar kl. 18.30.
Vårterminens datum är fastställda till
21/2, 21/3 och 18/4. Lars-Ove kontak-
tar tidigare deltagare inför vårterminen.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 92 05 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II
Vinkunskap II äger rum på torsdagar kl.
18.45. Datum för träffarna är 9/2, 9/3
och 20/4.
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 600:- och erläggs vid för-
sta kurstillfället.
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Resor och utflykter Kurser och cirklar
Lappa-laga, sy nytt eller sticka och brodera

Kom och gör smycken!
Tisdag 21/2 och torsdag 23/2 är det dags
för våra trevliga smyckesträffar. Vi ses hos
Inger Nybrant och allt du behöver finns
att köpa hos henne. Du sätter prislappen
själv och Inger står för inspirationen och
hjälper till när det behövs.
Tid: 13.00 -16.00

Plats: Gyllenstiernas väg 6, Täby
Kostnad: Du betalar för det material du
använt.Anmälan senast 8/2 till Margareta
Torstensson, margareta.to@telia.com,
070-368 2568 eller Birgitta Collin,
birgittacollin2014@gmail.com,
 070-695 3383.

Oberoende om du är van eller ovan vid
handarbete är du välkommen i vår krets.
Vi ändrar kläder och syr nytt, vi stickar
och broderar - allt under trevliga former.
Tag med eget bröd till kaffepausen. Med
sömnaden får vi som tidigare experthjälp
av Lisbet Borgstav som är sömmerska
till professionen.
Läs mer om Lisbet Borgstav på sidan 4.

Nästa kurstillfälle är tisdag 14/2 kl. 10.00
och ca 2 timmar framåt. Vi fortsätter se-
dan varannan tisdag, ojämna veckor.
Plats: Kansliet, Eskaderv. 40. Är du in-
tresserad av att deltaga? Anmäl dig till Mar-
gareta Torstensson, 070-368 2568,
margareta.to@telia.com eller till Birgitta
Collin, 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com
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Squaredansarna
Information finns på Näsbypark square-
dansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Friskvård
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

Långa vandringar (7-10 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns möjligheter till långa vandringar på
måndagar.
Kontaktpersoner: Anette Forsberg,
070-755 6541 och Anders Wallin,
070-413 5276.
Samlingsplats och tidpunkt kan variera.
Information om det skickas ut via mejl
till vandringsgruppen senast dagen innan.
Är du nytillkommen vandrare, kontakta
någon av ledarna för aktuella uppgifter om
plats och tid. Ta med busskort, matsäck
och sittunderlag.
Se också tibbleseniorerna.se

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 Wiklund,
wiklund.soren@gmail.com eller
070-876 8600.

Linedance
Linedance för Jarla-
bankare på måndagar.
Eva Jansson guidar oss
vidare genom gamla och
nya turer. Både damer och
herrar är välkomna! Dans
är glädje och bra för både kroppen och
knoppen!
Tid: 09.45, måndagar från 6/2
Plats: Seniorcenter, Lyktgränd 2-4, Täby
Kontaktpersoner: Margareta Tor-
stensson, margareta.to@telia.com,
070-368 2568 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.
Du kan även kontakta Eva Jansson om
du har frågor, e.arnell@gmail.com

SPF Folkhälsovecka
8-12 maj
Glöm inte att ladda inför årets Folkhälso-
vecka 8-12 maj. Vi återkommer med ute-
aktiviteter för varje dag, långa och korta
vandringar, tipspromenad, boule...

Värva
en ny medlem!

Om du värvar nya medlemmar till Jarla-
banke får du en trisslott/ny medlem.

Meddela Lars Gustafsson, 070-565 0568,
lassegustafsson@outlook.com, namn och

adress, så får du trisslott/-er så snart
medlemsavgiften är betald.
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Hänt sen sist
Årliga jullunchen

Den 14 december var det dags för årliga jul-
lunchen. Även i år valde vi Östergårds i Dande-
ryd. Dagen till ära drog det in ett rejält snöovä-
der över Stockholm och vi var 16 hungriga per-
soner som tagit oss dit och klampade in som
snögubbar. Humöret på topp. Der är ju riktig
vinter, hurra! Vi kastade oss över maten - nåja
det gick lugnt till - och vi valde bland allt det
goda som hör julbordet till och alla de nya deli-
katesser, som gavs smakprov på i små glas, kaf-
fe och godisbord därtill.
Sen ut i snöyran igen mätta och nöjda.

Fröding i bild och toner

Månadsmötet den 21 november besöktes av
41 tappra Jarlabankare som trotsat snöstorm
och oväder för att lyssna på berättelsen om
poeten Gustaf Fröding och höra tonsatta dik-
ter av honom.

Ragnar Persson, Sun Tower Entertainment
Group, har tagit fram filmer om folkkära svens-
ka författare och diktare. Filmen om Gustaf
Fröding visade glimtar från hans liv såväl i Värm-
land som i Uppsala och Stockholm. Han um-
gicks med den tidens författargeneration, men
levde ett hårt liv och drabbades av psykisk ohälsa.

Gustav Fröding blev mycket folkkär i breda
grupper i den tidens Sverige. Bilderna i filmen
från ett sommarfagert Värmland blev en skön
kontrast till den snöstorm som rådde utanför
föreläsningslokalen.

Johan Taube sjöng flera av Gustaf  Frödings
mera kända dikter. Dikterna i sig är väldigt ut-
trycksfulla, men har ansetts svåra att skapa mu-
sik till. Johan Taube kunde på ett bra sätt för-
medla dikter och visor från olika tidsperioder i
Gustaf  Frödings liv.

”Djur i skärgården” gav
många rätt

 November månads tipspromenad i Central-
parken lockade 20 deltagare. Efter genomförd
tipspromenad väntade deltagarna med spän-
ning på resultatet.
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Hänt sen sist

Dagens tema var ”djur i skärgården” och vinna-
re med 11 rätt av 12 var Monica Söderström
(t.h. på bild ovan). 10 rätt hade Caroline Giertz
och Östen Edlund. Grattis till vinnarna!

Gåsablot på Långholmen

Den 11 november på Mårtendagen, då mörkret
lagt sig, samlades vi 33 glada medlemmar och
vänmedlemmar för busstur till Långholmens
Wärdshus. Väl där väntade tre fint dukade lång-
bord och traditionsenlig trerätters gåsamiddag.

Först ut, svartsoppan som var riktigt len och
mild. Sorlet steg och så kom gåsen på bordet,
upplagd med alla sina tillbehör. Till sist serve-
rades skånsk äppelkaka som sig bör.

Alla var mätta och glada när vi äntrade bussen
för hemfärden och chauffören hade vänlighe-
ten att stanna extra på begäran, för avstigning
på ett par ställen.

Följande har bidragit med text och
foto: Birgitta Collin,

Margareta Torstensson och
Leif Sjöholm

Mer text och bilder finns på
spfjarlabanke.se.
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Tre vanliga bedrägerimetoder
Åter drabbas många enligt senaste rapporterna

Vishing: Telefonsamtal eller röstmed-
delanden där någon ringer och utger sig
för att vara från exempelvis vården, en
myndighet eller ett företag och övertygar
mottagaren att följa olika instruktioner,
exempelvis att använda sitt BankID.

Phishing: Falska mejl, webbplatser
och trovärdiga textmeddelanden som
används för att stjäla information.
Dessa meddelanden skickas vanligt-
vis till tusentals personer och är inte
riktade till dig personligen. Phishing
kallas också för nätfiske.

Smishing: Samma sak som phishing, men där bedragarna använder sig av SMS.
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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

Forts. sid. 103 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.

Nära till bussar och Roslagsbanan.
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Seniorer – en växande grupp
Täby inrättar Äldrenämnd

Mötet inleddes av Joachim Köhler. Han
är analytiker på Ekonomiavdelningen och
tar fram statistik på hur kommunens in-
vånarantal ökar och hur ökningen förde-
lar sig på olika åldersgrupper. Enligt prog-
nosen växer Täby från dagens 75.000 till
109.000 år 2035. Personer över 65 år ut-
gör nu 19% av Täbys invånare och är en
växande grupp. Antalet personer i behov
av Särskilt boende (SÄBO) beräknas öka
med ca 370 de närmaste 15 åren och även
antalet personer i behov av omfattande
hemtjänst kommer att stiga.

Socialchef Claes Lagergren presenterade
Hemtjänstindex som är en modell för att
mäta kvaliteten i hemtjänsten. Hemtjänstindex
är framtaget på initiativ av SPF Senio-
rerna och har utarbetats med hjälp av ex-
perter. Arbetet är finansierat av Allmänna
arvsfonden. Indexet är en rankinglista över
Sveriges 290 kommuner och tanken är att
indexet ska skapa en positiv utvecklings-
spiral för hemtjänsten, att man ska se vad
som är bra och dåligt i den egna kommu-
nen och hämta inspiration till förbättring-
ar. Genom att köpa årets index finansie-
ras nästa års kartläggning. Täby kommun
placerar sig inte högt i indexet men har
beslutat att avvakta med att köpa in rap-
porten eftersom man inte får ta del av den
i sin helhet innan köp. Läs mer på
spfseniorerna.se/hemtjanstindex.

Rapport från Kommunala pensionärsrådets möte 8 dec. 2022

Äldreomsorg

Text: Gunvor Vretblad

Claes berättade också att det tagits en del
beslut som berör äldreomsorgen på 2022
års sista Socialnämndssammanträde och
hänvisade till www.Taby.se för mer infor-
mation. Bl.a. togs beslut om fördelning
av kvalitetspeng i hemtjänsten och om
avtal med Palliativt kunskapscentrum för
att höja olika personalgruppers kompe-
tens om vård i livets slutskede.

Marie Tid, chef för Social omsorg, infor-
merade om en insats, social verksamhet i hem-
met, som kommunen erbjuder anhöriga
som tar hand om sin partner/anhörig.
Insatsen innebär att hemtjänsten kan bistå
med avlastningshjälp i hemmet.

Pensionärsorganisationerna framförde sin
besvikelse över att de sällan får återkopp-
ling på de synpunkter och förslag som
lämnas på KPR-mötena och att deras kun-
skaper och erfarenheter inte tas tillvara på
bästa sätt.

Socialnämnden kommer från 1 juni 2023
att delas i två olika nämnder, Socialnämn-
den och Äldrenämnden och enligt det
förslag som ligger ska KPR sortera under
Äldrenämnden. Man frågar sig om pen-
sionärsorganisationerna kan få mera ge-
hör för sina frågor i en Äldrenämnd eller
om KPR bättre kommer till sin rätt under
kommunstyrelsen.
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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.
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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 Vakant
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
Gunnar Nelzén 070-753 7228 gunnar.nelzen@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

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. 13 - 14

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
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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Avs: SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40, 183 58 Täby

Välkommen till ditt lokala
hembageri. Hos oss kan du
handla nybakat surdegsbröd,
färskt fikabröd, kalasgod tårta
eller skämma bort dig med en
pizza eller ljuvlig bakelse.
Du kan sitta och fika på plats
eller ta med dig hem.

Butiker:
Näsbydalsvägen 15, Täby
Tel: 08-768 68 00
Öppettider: Mån – sön: 07:00 - 19:00

Catalinatorget 9, Hägernäs Strand
Tel: 08-87 68 68
Öppettider: Mån – fre: 08:00 - 18:00  Lör – sön: 08:00 - 15:00

från 300:-

från 800:-
25:-/däck


