PÅ GÅNG

25 juli–1 augusti

!

TISDAG 24 JULI 2012. MITT I DANDERYD 17
Tipsa oss om evenemang www.mitti.se
Frågor besvaras må-fr kl 8–9 på tel: 550 550 40.
Vi behöver info två veckor före evenemangets
start. Evenemangen ska vara öppna för alla.

LOPPIS

melodier, svenska sånger som
berör. Välkänd musikal och
operett. Revyinslagoch allsång.
Alla Luks. Mattias Nilsson, Lars
Fager med flera 14–29 juli alla
dagar kl 19.Biljetter 80–260kr
på www.operalight.se.

Återkommande
l Drive-in-loppis lördagar- och
söndagar kl 12–16 på Täby galopp. Sälj saker du inte längre
behöver eller fynda. Pågår
till och med 7 okt, (ej 28–29
juli och 8–9 sept). Fri entré för
besökare. Arr: Stockholmsmarknader.

Roslagsbanan piggas upp med veterantåg
Åk med veterantåg på Roslagsbanan. I år kör RBV – Roslagsbanans veterantågsförening –
sönd 29 juli samt 5 och 12 aug, t o r Östra station–Österskär.
Veterantågen på Roslagsbanan är ganska unika, gammalt elektriskt tåg på smal spårvidd i
Sverige. Vi kör våra tåg bland de ordinarie tågen. Ordinarie SL-taxa gäller.
Kaffe- och läskförsäljning ombord. För tidtabell, se www.roslagsbanan.com eller tidtabellshäfte från SL.
Fyra söndagar i juli/augusti

den 31 oktober. Naturpass
finns på tre platser: SkavlötenVågsjö, Ensta-Gullsjön och
Skarpäng. Naturpassen finns
att köpa i Skavlötens motionsgård och Intersport i Täby
Centrum.

l Friskis & Svettis Täbys popu-

MUSIK

lära utegympa vid Ängsholmsbadet onsdagar kl 19 och söndagar kl 16, pågår till och med
sönd den 26 augi. Kostnadsfritt.

Onsdag 25 juli
l Kom liljor och akvileja
Onsdagen den 25 juli kl.
13–15 med Maria Arhusiander

l Täby Gymmix har gratis
sommargympa och stavgång
hela sommaren till och med
vecka 34. Måndagar är det
Sommarmix vid Norskogsbadet
kl 18.30. Tisdagar, stavgång med
eller utan stavar kl 18.30 vid
Ensta Krog. Fredagar är det lätt
gympa vid Norskogsbadet kl 9.

som spelar och sjunger.
Sommarträff för alla åldrar i
Församlingen Hus, Angantyrv.
39. Andakt, servering och
musikprogram. Entré inklusive
fika 40 kr.

Cello: Bo Fåhraeus
Piano: Stefan Ydefeldt
Entré 50 kronor inklusive lätt
förtäring efter konserten.
www.svenskakyrkan.se/taby

Torsdag 26 juli
l Musik i sommarkyrkan.
Näsbyparks kyrka kl 19.30.
Flöjt och gyllene strängar
Kammarmusik för trio
Flöjt: Anna Norberg Lejon

l Opera Light med skärgårds-

Återkommande

LOGDANS!
I ULVSÄTTRA LOGE!
Tisdagar kl. 19.00–22.00

Juli 31 Augusti 7, 14, 21, 28
September 4, 11, 18
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l Motionera med Täby orienterings naturpass till och med

Foto: John cedergren

www.ulvsattrabgf.se

kabaré ”Från Till Havs till i
Roslagens famn” och allsång.
På café Hembygdsgården i
Vaxholm, Trädgårdsgatan
19. Internationella kända

ÖVRIGT

Återkommande
l Cykelutflykter för ”Pinglorna” pågår på onsdagar. För
mera information om utflyktsmål, samlingsplats och- tid se
hemsidan www.pinglorna.net
eller kontakt tel 999531 eller
070-4363765. Arr: Pinglorna.

saker? Kom in till oss på Röda
Korsets Mötesplats Kupan och
ta en titt. Vi har prylar, möbler,
kläder, tavlor och annat. Du
kan även ta en kaffemed dopp
i vårat bokkafé. Sommaröppet
i juli: tisd–onsd och torsd kl
10–17 på Sätraängsvägen 4, tel
753 47 14.

UTSTÄLLNING

l Sommarutställning i För-

Återkommande
l Marianne Stern ställer ut
oljemålningar. Kl 11–
15 på Galleri Kobbar & Skär,
Rådhustorget i Vaxholm.
Utställningen pågår till 26
augusti. Övriga öppettider:
månd–fred kl 11–17, lörd kl 11–
15, sönd kl 12–15. Mer info tel
541 314 00.
www.blandkobbaroskar.se

samlingens Hus pågår med
Danderydskonstnärinnan Eva
Höglund, som ställer ut målningar och illustrationer tillsammans med sin sonson Calle
Höglund tom 27 augusti,
Angantyrvägen 39. Öppet i augusti: månd–fred kl 9–12. Öppet
i juli: månd–lörd kl 11–16

l Akvareller av Danderydskonstnären Eva Höglund ställs
ut till 27 augusti i Församlingens hus, Angantyrvägen 39.

l Maria Thorin från
Vätö ställer ut grafik och
trådskulptur Vernissage kl
11–17 på Galleri Roddarhuset i
Vaxholm, Östra Ekuddsgatan
21. Utställningen pågår till
och med 2 augusti. Öppet

l Åk med veterantåg på Roslagsbanan. I år kör RBV söndagarna i juli samt 5 och 12 augusti, tur och retur, Östra station
– Österskär. Veterantågen på
Roslagsbanan är ganska unika,
gammalt elektriskt tåg på smal
spårvidd i Sverige. Vi kör våra
tåg bland de ordinarie tågen.
Ordinarie SL-taxa gäller. Kaffeoch läskförsäljning ombord. För
tidtabell, se www.roslagsbanan.com eller tidtabellshäfte
från SL.

3,15%
Sparränta sedan 2011-07-06

r

g

.motion
Återkommande
l Täby Racketcenter har
gratis utegympa tisdagar kl 9
(drop-in) och utezumba torsdagar kl 9. Gratis att prova på
zumba, annars kostnad/gång.
Kostnad/gång för pensionärer.
Anmälan sker via telefon eller
mail. Aktiviteterna sker utanför
hallen på gräsplanen, vid dåligt
väder är det inne i hallen Till
och med vecka 32. Mer info och
boka tel 756 50 94.
www.tabyracketcenter.se

Tåget gör vändning i Lindholmen.

tisd–sönd kl 11–17. I Roddarhuset finns galleri, butik
och café, med en vidunderlig
utsikt över Södra Vaxholms
fjärden. www.roddarhuset.se

l Letar du gamla eller udda

PENSIONÄR

l Röda Korsets Mötesplats
Kupan på Eskadervägen 16
i Näsbypark centrum har
sommaröppet onsdagar och
torsdagar kl 10–14 fram till den
9 aug, då återgår vi till tisd–lörd
öppet från kl 10. Kom – fika och
fynda bland nytt och begagnat.
Vi tar emot skänkta saker under
öppettiderna.

Inga införanden av årsmöten. Materialet tas
in i mån av plats. För annonsering, kontakta
annonsavdelning.

obsbe

www.gdvjakobsberg.org
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Hittills har närmare 30 000 sparare
valt HoistSpar. Det gjorde de rätt i.
HoistSpar erbjuder en av marknadens bästa sparräntor, statlig insättningsgaranti*, enkelt och tryggt sparande, tillgänglighet alla dagar året runt och
ett obegränsat antal fria uttag. Spara klokt du också på hoistspar.se

* Maximalt motsvarande 100 000 euro per kund enl. beslut
av Riksgälden. Riksgälden betalar ut ersättningen inom
20 arbetsdagar från beslut om att garantin ska träda in.

www.hoistspar.se

På ikanobank.se hittar du schyssta lån för

utan dolda avgifter och med besked direkt.
Ansök på ikanobank.se eller ring 0476-64 64 16
Säg att du lånar 125.000 kr över 5 år med 8,56 % rörlig ränta. Förutsatt att räntan är oförändrad och du betalar via autogiro blir då genomsnittligt
månadsbelopp 2.537 kr (inklusive amortering och ränta), sammanlagt återbetalningsbelopp 152.196 kr och effektiv ränta 8,91% (2012-07-12).

HOS OSS VET DU ALLTID VAD DU FÅR

