Wfrfi

,f#fl:§#'![f;;,

www..jano.nu

4 mars

Jamsession med
Huskompet

,,,,rni*btt**t$$

Tommy Larsson, Jan

Ottosson, Ingemar

2

Björkrnan - och många
andra musikanter
och sångare, fuinda och

Ulf Johansson-Werre

5 mars

okanda. Fri entr6!

All StarTrio

I mars
Tre tenorer med

Denna kvr)llfar vi höra Ulf Johansson-Werre med
en ny grupp. Förutom Uffe hör vi Martin Sjasrcdt
på bas. Troligvis får vi riven höra Martin spela
piano ncir Ulf trakterar sin trombon.

I

Claes Crona Trio
De tre tenorsaxofonisterna rir Jonas Kullhammar Nils Sandström och Hector Bingert.
Rrikna med hårdsvring!

I B mars

I april

Sundbybergs Storband

som spetas rirforetrridesvisfrån 60Anneli EValdSOn Ban § Mustken
T0lalen
spelar en del
om man

civen
civen
Pelle Karlström, claes Askelöf, Marcus Linfetdt och o-ch
Basie och Harry Arnold. Tyngdpunkten ligger
Jesper Kviberg
på arrangemang av Quincy Jones och Bob
Mintzer.

Jazzklubb Nordost
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30
Arr

Jazzklubb Nordost

- Tdby Kuhtr- och Musiksko{a

4 mars
Jamsession med huskomPet
Fri entrö!

Huskompet: Tommy Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar Björlcrnan dr

T\ags

l)to

igen! Vårt beprövade Hus-

stöd av Jan Ottosson och Ingemar

p

Björkman.

går in på sitt sjuttonde verksamhetsår
och vi hyser inte minsta tvivel om att
detta vårjam ska bli lika omväxlande
och kul som det alltid brukar vara.
Våird ftir jammet blir, precis som

i

höstas, vår egen Hasse Ling. Alla jammare skall ta kontakt med Hasse, som
sedan gör upp vilka som skall spela och
när det skall ske. De som kommer flera
och som vill spela tillsamman anmäler
även det till Hasse.

Jamkvällarna är kanske vårt mest
prisvärda evenemang eftersom det tir
gratis. Man skall dåirfiir inte tro att det
iir mindre bra ftir det. I höstas var det en
härlig kväll med manga jammare och en
lika entusiastisk publik. Dåirftir gott folk
slut upp!
Foto: Åke Arell

Janos bepröv ade Huskomp.
Från vcinster: Ingemari Jan och Tommy

Tommy Larsson, som leder huskompet, är som kanske inte alla vet en
utmärkt pianist och han har utmärkt

Mycket välkom na, instrumentalister,
vokalister och kunniga lyssnare!
AUAH€ Cffs ,JoilV lil

Konserten den 4:e februari
med Monica Borrfors Kvartett.

evergreens ur "The American Songbook" känns
som svenska. Vi skänker alltså en tacksamhetens
tanke till Olle Adolphson, Hasse & Tage och

Söndagen konsert hölls i auditoriumet med
plats för 340 sittande. Det visade sig vara eft
lyckokast. Lokalen med sin goda akustik visade
sig vara perfekt for Monicas progam dåir hennes
sång varvades med berättelser om händelser i
Monica Zetterlunds liv. Drygt 180 personer kunde
inte motstå frestelsen att höra denna konsert.
Vi fick höra två set med idei välbekanta
låtar från Monica Zetterlunds repertoar. Monica
Borrfors sjöng med oerhörd inlevelse och känsla.
Man kunde känna hennes respekt och kiirlek för
sin foma kollega. Mellan låtama berättade hon
episoder från Monicas Zetterlunds liv. Dessa var
till största delen fran boken "Hågkomster ur ett
dåligt minne" och berättades med stor viirme
och kårleks-fullhet. Det gavs många tillfallen till
skatt även om det ofta inte var så roligl då det

kanske framft)r allt Beppe Wolgers.

hiinde.

vill

Personligen f2lste vi oss vid Men tiden går
(As Time Goes By) och En Slump (Bewitched),
vilka hade hög ståpäsfaktor
Gösta Nilsson hade glort anangemangen
och spelade läckert piano. En fantastisk sångerska
och skicklig pianist behöver eft komp som kan
mäta sig med dem. Filip Augustsson på bas och
Jesper Kviberg på trummor kunde inte vara bättre.
I sammanhanget måste vi nämna alla fantastiska texter på svenska som gör att alla dessa

lens band drog dry5 100 personer.
Ni har väl sett att det nu finns en 60 sekunders ljudsekvens med bandet på vår hemsida.
Sättningen hade en iindring sedan tidningen

2

emang av Bjöm Jansson.
Bandet kom bast till sin räft i snabba låtar
där det väloljade ensemlespelet firade stora triumfer. Bland solistema kommer vi mest ihåg Johan
Hörl6n, som sagts, och Tomas Backman på bary-

ton som hade ett mycket eget och personligt spel.
Hanna Elmquist anslöt som vokalist med
skön sång. Henne kommer vi aft få höra mera om,
var så säkra.
Bandet trivdes med att spela hos oss. Vår
stora lokal gjorde att deras spel vick volym och
inte kändes instångt och de hoppades att publiken

Konserten den 11:e februari
med Björn Jansson & the
Super 8 och Hanna Elmquist.

könde det samma.
Att publkiken gillade dem framgick av det
entusiastiska mottagande som bandet fick med
applåder ochjubel.

I kväll var vi tillbaka i gamla gängor, det
i Rotundan med sina tre våningar. Kväl-

säga

kom ut. Det var Johan Hörldn som ersatte Klas
Lindkvist. Det gjorde nu ingen skillnad eftersom
Johan Hörl6n är i samma klass som Klas.
Det blev frrllt på podiet med fra saxar, en
trumpet och en trombone. Vi fick höra idel välbekanta bebop- och swinglåtar ofta i fina arreang-

Hans Lehto

PiJano ZO7

11 mars

Tre tenorer med Claes Crona Trio

Jonas Kullhammar ts, Nils Sandström ts, Hector Bingert ts,
Claes Crona p, Filip Augustsson b, Petur "Island" Ostlund dr.

Hårdsviing! Om man skall forsöka
karakterisera kvällens grupp med ett ord
ligger detta nåira till hands.

För att matcha dessa tenorfantomer
måste man ha ett gnistrande komp och
det har vi så klart.

Hector Bingert känner väl vår pu-

blik mest från tiden med Gugges Big
Blues Band på Bal Palais på SO-talet
och sedan med sitt eget Latin Lovers
Big Band, samt ftirstås med Lill Lindfors. Hector som är fran Montevideo i
Uruguay kom emellertid till Sverige redan på 60-talet som medlem i Lecuona
Cuban Boys!
Jonas Kullhammar har kommit in
som en frisk fläkt i det svenska jazzlivet. Han spelar med en enofin frenesi,
glädje och hårdssväng. Man kan arra alt
han lyssnat på både Sonny Rollins, John
Coltrane och Dexter Gordon. Jonas har
redan fätt flera utmärkelser, senast Arne
Domnerus Guldsaxen Aw ard 2006.

Nisse Sandström är väl eleganten
av dessa tre tenorer. Redan 1972 fick
han priset Gyllene Skivan av Orkesterjournalen ftir sin skiva The Painter.
Nisse hörs även med gruppen Time med
Uffe Johansson-Werre.

På piano har

vi Claes Crona som vi

väl mest minns som pianist bakom Putte
Wickman. Han är även ofta önskad som
komp bakom Svante Thuresson, Scott

Hamilton, Georgie Fame och Alice
Babs.
På bas hör vi Filip Augustsson som
vi redan har hört med Monica Borrfors
niir detta skrivs. Filip tillhör den yngre

generationen.
På trummor har vi en annan gigant,
Petur "Island" Östlund, som vet hur
man skall "hålla grytan kokande". Petur
har bott i Sverige i mer än 30 år. Han
är ftdd i New York och uppvuxen på
Island.

Kom i god tid ft)r att få en bra plats
och håll i hatten for det blir åka av!

Claes Crona ledde civen ett storband
Spanien på 91-talet.

Musiktermer från
UARDA -AKADEMINS ORDBOK.
APOCALYPSO
KALLSONG
SKALÖMSNING
BASALT

Glad musik på yttersta dagen
Lidelsefritt framftird kärleksaria
Byte av tonart
I j iimstiildhetens narnn sammanslagen
st?imma

BR,A.DSPEL

Xylofon

DYRIGENT
STRAKMANS
NYKT§RGAL

Overbetald orkesterledare
Talanglös violinist
Oinspirerad sångare
Törstig sångerska
Damensemble
Pinsam hypotes om okåint faderskap

QUINNTETT
FANFAR
PiJano 2lO7

Bidrag till niista nummer
av PiJano önskas senast
den 20 augusti 2007.
Skickas till
Lino Åberg
Riddarstigen 7
183 30 Täby.
E-post:
linopino@telia.com

i

18 mars
Anneli Evaldson Band

Anneli Evaldson vo, Claes Askelaf g, Pelle Karlström p, Marcus Linfeldt b, Jesper Kviberg dr
Efter lorra veckans hårdsväng. -:/
kommer det au bli skönt med lite balsam for öronen. Kvällens band spelar
en mer lågmäld t1p av jazzmen fiir den
skull inte mindre intensiv och sviingig.
Annelis sjunger med en lätt och
ledig röst som samtidigt är intensiv och
känslosam. Hon har bott i London i 6
år innan hon kom tillbaka hit på våren
2006. Det hörs på hennes uttal om man
får säga så utan attvara fordomsfull.
Bland hennes inspiratörer kan nämnas
Etta James, Diana Krall och George
Benson.

fint i denna grupp. Rutinerade Claes
Askelöf tassar fint och smakfullt bakom
Anneli. Claes spelade med Claes Janssons Soultrain redan 1986. Han har
tumerat med orgelfantomen Jack Mc
Duffoch Georgie Fame. Han spelade
även med Ronnie Gardiner på Grönan

i ll

år!
På bas

har spelat med många grupper både
inom jazz,latin och salsa. Det blir en
spännande bekantskap.
På

Tillbaka i Stockholm bildade Anneli sitt band tillsammans med den fine
pianisten Pelle Karlström. Pelle har vi
sett och hört i olika konstellationer både
hos Lasse i Parken, på Borgen och På
Rabarber. Pelle spelar avspänt och med
känsla och swing och passar perfekt
som ackompanjatör till Anneli. Pelle är
en av många fritidsmusiker som borde
vara mer kiind for en större publik

hör vi Marcus Linfeldt som
så mycket av. Marcus

vi inte har hört

trummor hör vi slutligen Jesper

Kviberg som vi nästan kan kalla vår
hustrummis. Jesper åir en mångsidig och
lyhörd trummis som smälter in fint i
denna grupp.

)/

Annelis Evalson siunger med en lcitt och
ledig röst som sqmtidigt rir intensiv och
kcinslosam. Hon har bott i London i 6
år innan hon kom tillbaka hit påvåren
2006. Bland hennes inspiratörer kqn
hcimnas Etta James, Diana Krall och
George Benson.

((/

Vi uppskattar att höra en vokalist
med en kvartett utan blås. Gitarr passar

Blommorna kommer från

6Ellaliii@

non
Allt lrån originol tillfördig try*sok!
Broschyrer - Kuvert - Yisitkarl - fidningar
Årsredovisningar m.m.

187 451äbY.
. Ellagårdsvägen 40,
Tel 08-792 29 20, Fax 0&-768 38 50

Iel 08-768 07 80 tox 08'792 24 0l
inf o@ try*eri-orion.§e

Öppet mån-fre 1O-18, lör 10-16, sön '11-16

4

PiJano 2lO7

25 mars
Ulf Johansson-Werre All Star Trio

Ulf Johansson-Werre tbn, p, vo, Martin Sjöstedt
Petur "Island" Ostlund dr

Ulf Johansson-Werre denne fantastiske speleman, vad kan sägas om
honom som inte alla redan vet? Uffe är
en av våra mest mångsidiga musiker.
Uffe är en fantastisk instrumentalist pä
både piano och trombone. Utöver detta
iir han orkesterledare, arrangör, kompositör, fdreläsare, estradör och pedagog.

Uffe ftiddes i Lövånger i Västerbotten fiir drygt 50 år sedan men flyttade till Uppsala i sexårsåldem. Han
startade som pianist men köpte som
femtonåring en trombon. Han tyckte
den var sammetslen och romantisk i
tonen samtidigt som det gick att spela

tufft på den.
I början pä7}-talet gjorde Uffe
ett avbrott i sina medicinstudier och
började på Musikhögskolan. Sedan fick
Uffe ett musikstipendium och studerade
på University of Pittsburgh i två år. Där
bildade han en egen trio. Kanske var det
den hio som han uppträdde med på Bal

Palais i början på 80-talet.

b,

Numera hör vi Uffe i många sammanhang, det kan vara med storbandet
vid Uppsala Universitet, med sin grupp
Time, med Lill Babs och många fler.
Uffe är sedan många år en uppskattad
konferencier vid Jazzfestivalen i Sandviken och Jazz pä Nyköpingshus.
I kväll är det emellertid med en
ny grupp. Förutom Uffe hör vi Martin
Sjöstedt igen på bas. Vem vet om vi
får höra lite piano från honom om Uffe
anvähder trombonen? Martin Sjöstedt
tillhör den nya generationen som tar
ftir sig mer och mer. Martin har vi hört
pä Fasching, Glenn Miller Caf6, Orion,
Underbara Bar samt lormodligen fler
ställen som vi inte kommer på nu. Han
har dock alla kvaliteter som behövs for
att passa in i denna grupp.
På trummor hör vi slutligen Petur
"Island" Östlund som vi har hört många
ganger tidigare. Island är en av fä trumslagare som passar lika bra i en liten
sättning som i ett storband.

Ulf Johansson - Werre cir en qv våra
mest mångsidiga musiker. Han dr en
fantastisk instrumentalist på både piano
och trombone. Utöver detta cir han
orkes t er I e dare, arr angör, komp os it ör,
jörel ris are, estradör och pedagog.

Chartra IWS Rödlöga, trivsam skåirgårdsbåt fiir sällskap från 20 100 personer. Boka kryssning med buff6 från Österskärs Brygga eller
Nybrokajen! För information och bokning, ring 08-540 86 380.

TräIharrets
Rerferi
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tråk vägen 2
S

t 84
PiJano 2lO7

5l Österskär

1 april
Sundbybergs Storband

Magnus Svedberg mus ledare, Jan Sjunnesson as, Tomas Hansson as, Stefan Stadnicki ts, Lennart Backman ts, Bo Faith-Ell bs, Kjell Svantes t, Mauritz Larsson t, Michael Brodin t, Jan Ostman t, Anders Stengård tb, Hans Baclvnan tb, Lars Astinder vent b, Fredrik Strand bas tb, Franz Hudec p, Fredrik Bergström
dr, Lars Numan b, Mårten Moberg g.

Sundbybergs Storband bildades

1992.Flera i orkestern har varit med
från starten och de har också vuxit upp

i Sundbyberg. Janne Sjunnesson

as och

Lennart Backman ts är om inte ledare
sä i alla fall administrativa ledare for
bandet.
För några år sedan höjde man

ambitionsnivån i bandet och fick en del
nya medlemmar i bandet. Samtidigt
engagerade man Magnus Svedberg som
repetitör. Man repeterar regelbundet i
det nya Kulturcentret i Hallonbergen i
Sundbyberg. Man övar i den stora salen

Sundbybergs storband utmanade Sonora Big Band i Big Band Battles!

som kan ta 100 sittande besökare och
har en god akustik och pa-utrustning.

Musiken som sPelas är ftireträdesvis från 60- och 7}-talen även om
man även spelar en del Basie och Harry
Arnold. Tyngdpunkten ligger på arrangemang av Quincy Jones och Bob
Mintzer. Bandet jobbar också på ett
konsertprogram med musik av Bob Florence. Bob skrev ju mycket for Woody
Herman men framftir allt till sitt eget
storband.

trummor hör vi Fredrik Bergström,

Man har börjat med att utmana
olika storband i "Big Band Battles". Det
forsta slaget ägde rum den 30 november

På

då man utmanade Sonora Big Band och
vann med en uddamålsseger.

Kvällens upplägg blir 3 set varav
det sista blir kända topplistelåtar från
40- o 50-talen. Då kan de som önskar
återuppliva sin ungdoms danskvällar.
Varfor inte återuppliva sin ungdom och
uppvakta sin bättre häIft som i ungdomens dag!

Man brukar ju säga att ett storband
behöver ha en bra ftirstetrumpetare och
en bra trumslagare. Man jobbar i dagsläget på att ha med en gästtrumpetare.

Sundbybergs Mel Lewis.

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får 10"/" rabalt på noter och tillbehör och 15% rabatt när
du köper instrument eller tikvärdig utrustning.
(Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbiudanden.)

Gitarrer **** Blås **** Hemkeyboard **** Tillbehör
Hos oss
får du råd.
Det tjänar
du på.

Täby Centrum, Kemistv. 08-758 99 1'!
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Hej igen jazz- och Janovänner!
Vilken härlig start pä jazztJubb
Nordosts värsäsong. Även om det känns
lite tidigt atltala om våq nu när vintern
äntligen börjat visa sitt rättajag, står
ordet vår for så många positiva ftirviintningar att det känns räIt all tala om
vårsäsong. Täck alla ni som kommit och
lyssnat på två av våra främsta j azzvokalister uppbackade av bästa tänkbara
komp. Först Claes Janson med sin breda
repeftoar och utan att glömma sin röda
cykel hemma i Uppsala och sedan Monica Borrfors med sitt ömsinta porträtt
av foregångaren och viinnen Monica
Zetterlwtd. Gemensamt for både Claes
och Monica är att de inte drar sig ftir att
sjunga jazz på svenska och därmed visa
på vilka fantastiska kompositörer och
textförfattare som finns runt om i vårt
land.
Ett nyft år innebär ju alltid nya
lorhoppningar om att detta skall bli
mitt/vårt bästa år antingen det gäller
privatlivet, jobbet, pensionåirstillvaron

eller varftir inte de klubbar eller fiireningar man är engagerad i. Till exempel
jazzhubb Nordost. Allt i tillvaron går ju
lite upp- och ned och ftirra året visade,
trots ett som vi styrelsen tyckte intressant program, en tydlig svacka i publikgenomsnittet från runt 150 per kväll
2005 till drygt 120 per kväll 2006. Det
är därftir vi så ofta betonar vikten av
det gensvar ni som besöker klubben ger
oss. Täck alltså igen ft)r den nytändning
er uppskatlning av årets varprogram
gett oss genom att så många kommit i
till Täby Park Hotel de två forsta konserterna,20l resp 181 perkväll, och
både på plats och per telefon uttryckt
sin glädje över att möta våra musikaliska gäster. Kan också fiån dessa hälsa
att de verkligen känner den värme som
möter dem hos oss och liingtar efter att
få komma tillbaka igen.
Som redan annonserat i nr 1 av
PIJANO iir det åter dags ftir årsmöte
den 4 mars, en dag då vi ånyo kommer
att minnas och sakna Bosse Nerelius,
han som skrivit så många årsmötesprotokoll och aldrig wekat att ge utrryck

ftir sina starka åsikter

1i

§&§§§rrvrw,t

gästmusikanter och inte minst publiken
välkomna till en omväxlande kväll, forhoppningsvis med vår egen Hans Ling
som dirigent.

Välkom na till J AZZKLUBB

NORDOST på

rÄnV PARK HOTEL!

Per Kjellberg

Haninge Jazzklubb
6/3 kl

Glöm inte

årsmötet!

Söndag 4 mars kl 16
i Täby Park Hotel
Dagordning:

1
2
3
4
5
6
7

Mötet öppnas
Frågan om mötets behöriga
:rtlysande
Dagordningenfasastills
Val av mötesordft)rande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare, tillika
röstråiknare

T7

Styrelsensverksamhetsberättelse
Resultaträkning 1jan2006
till31 dec 2006
Balansräkning2006-12-31
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet fti
avgående styrelsel
Nya frågor, motioner och
styrelsens ftirslag
Årsavgiftens storlek
Val av styrelse
Val av två revisorer jiimte
en suppleant till niista årsmöte
Val av valberedningskommittd till nästa årsmöte
Övriga frågor

18

Mötet avslutas

8
9
10
11
t2
13

t4

t6

19.30

PachangamedNils

Janson och Linus Lindblom.

l5/3 H

Tidningen PiJano

PiJano 2lo7

/wwlar

av Bosses skötebarn, jamkvällen, och

jag vill passa på att önska husbandet,

15

utges av Jazzklubb Nordost, Täby.
Ansvarig utgivare: Margit Annerstedt
Tryck:TryckeriAB Orion

både vad gäller

jazz och mycket annat. Inte minst för
hans skull känns det viktigt attjobba
vidare med jazzklubb Nordost. På kvällen efter årsmötet är det så dags for ett

19.00

BjörnJanssonandh

Super Eight featuring H anna Elmquist,
10/4

kl 19:i0

Agneta Bauman och

PanTrio.

8/5 kl

19.30

Mqrtin Sjöstedt / Erik

Söderlind Band

Plats:

613,10/4 och 8/5: Jazzczfåo
Folkets Hus, Ilandenterminalen.
15/3: Haninge Kulturhus.

Jazzklubb Syd
29/3 Lina Nyberg med Ludvig
Berghe Trio

26/4

Gunnq Bergsten Kvartett

Plats:

Ladan, Farsta Gård

Jazzmusikens Vänner

Norrtelje.
I 5/3

29/3
12/4
26/4
10/5

Daniel Lantz Trio
Pilsnerbandet
Happy Days
Claes Broddas Django
band
Hasse Ling and his
Syncopators of Swing

Plats: Jazzpub vararman torsdag,
udda veckor, kl. 19.30 på
Restaurang Piren.

T

Stvrelse
o?arorande
Per Kjellberg
Violvägen 6,186 34 Vallentuna
Telefon: 08 - 511 728 67
e-post: per.kjellberg@kb.se

{\

Vice ordliirande

Hans Ling
HjulstaTorg l, 163 35 Spånga

$)

Telefon: 08 - 760 22 05
e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt
Täbyvägen 258,187 50 Täby

Telefon:08*510 50320
margit. annerstedt@ glocalnet.net

Orkesterbokare

Hayati Kafe
Tomtebogat. 20,

ll3 38 Stockholm
- 34 98 90

Telefon: 08

Övriga ledamöter
Birgit Litzetl, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

Täby JazzCatå
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

Suppleanter
Mats Blomberg, Inger Linddn,
Yvonne Mellbjer-Borg, Hans Lehto

JANOs adress tir
Täbyvägen 258,187 50 Täby.

Restaurangen öppnar
kl 17.30. God mat och
fullständiga rättigheter.
Ej bordsbeställning!

Telefon0S-510 50320
Postgiro 19 25 83-3.

I.ltl-.å.t{E§4.

Medlemsavgift/tralvår

Dito inH halv år s ab onnem

150

kr

qn g,

konserter 450 kr
Medlemsentrd/konsert 80 kr
alla säsongens

Entr6 fiir icke-medlem 100-160 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Griller ritten lörare med elev(er) i
srillskap!
JANO önskar att många löser abonnemang
av två skäl

- att få en stampublik

och att

tidigt få in pengar till kassan.

Om man går på fyra konserter så lönar
sig abonnemang. När man ändå har betalat
så kan man ju titta in utan extra kostnad
och kanske hitta någon musik som man inte
tidigare kiint till.
Entröavgiften fiir medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalit6, vilket
dåiremot kan ske med entr6n för icke-medlemmar. Medlemmar far klubbtidningen
PiJano samt ibland annan information hemsänd.

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen, 1okalhyr4 administration, pianostiimningar samt en liten del till
övriga kostnader. Inga arvoden betalas till
klubbens styrelse eller andra funktionärer.
Täby Park Hotel står ftir serveringen
och hoppas att mänga tar del av pubens
meny.
En av ftirdelarna med att vara medlem
i JANO är givetvis rabatten på entr6avgiften
till Täby lazzkafe. Samt ftirstås att fa PiJano
hem i brevlådan.
Som JANO-medlem far du rabatt niir
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det flnns ett tiotal.

hittar du oss!

Så här

Avgifterna
våren 2007

Från Stockholm city (17 km):

vå.tl§*rrLft\r^

Med bil: Följ s§ltar mot motorväg El8 till Nonttilje eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

vÅ.3gl.

E18

Frc**ov§gi(ån

T By ryaEBt/
xon*rÅr-re

ftlj
E4

:rÄBY P.ARI(:torEl-.

-

följ motorvägen norrut mot Norrtälje. Ta

av vid avfarten Täby §rkby/Viggbyholm. Sviing
viinster och fortsätt överjiimvägen, därefter forsta
vänster igen vid Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation svitng höger och

Kemistvägen

-

till Täby Park Hotel.

följ motorviigen norrut mot Arlanda/Sunds-

vall. Tag av avfart till E18 nomrt mot Norrtälje.
Se ftirdbeskrivning

El8.

M ed allmänns komnuni kationer :

till station Tekniska
högskolan. Däifran avgår Roslagsbanan mot
Täby regelbundet under hela dagen. Ta linjen mot
Österskair och kliv av på station "Galoppfä1tet".
Sedan går du Kemistvtigen till hotellet (ca 10
Ta tunnelbana eller buss

,§A

TSTOF

E1A

min).

Från Norrtälje/Waxholm

Bcrgclramro

:

E18 - följ motorvägen söderut mot Stockholm.
Tag av vid avfarten Täby Kyrkby/Viggbyholm.

Se

färdbeskivning E 18 ovan.

sTocKHcrl-rÅ
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PiJano 2lO7

