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30 september

Sonora Big Band med
Lovisa Lindkvist
Täbys storband kommer
nu här tillsammans med en
ny iazzsängerska - Lovisa

I4 oktober

Lindkvist!

Lennart Andetssons l«rartett

7 oktober

Lennart Andersson är mest känd som en
melodisk och elegant tenorist i Getz anda.
Förutom sax spelar han dragspel och piano.

Zoie Finer med Jazz ä Ia
Carte
Buba Jazzband var hos oss i oktober lörra
året och giorde succ6. Nu är dom hos oss
igen i en smärre omstuvad kostym och med
en ny fantastisk jazzsångerska.

2I

oktober

Lill Lindfors med Hector
Bingert och Claes Crona trio
Lill Lindfors innehar fortfarande Janos
publikrekord,5T4 betalande kom till hennes
konsert år 2000!
Kommer det att slås nu när hon kommer
tillsammans med detta kanonband?

28 oktober

Gunhild Carling med trio
Multiinstrum entalist en, tr adjazzd rottnin gen
och energibomben Gunhild Carling kommer
äntligen till Jano, nu i en ny konstellation!
Gunhild Carling

JAZZKLUBB NORDOST

räby Park Hote!, Kemi?Iyä.g3n 30, Täby
Årr

Jazzklubb Nordost

*
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Kultur- och Musikskola

30 september

Sonora Big Band med
Lovisa Lindkvist
Saxar: Jan Kling, Claes Hernborg, Hans Bergman, Olle Markström, Stig Bengtsson
Tromboner: Anders Norell, Jörgen Ersten, Sören Siefert, Sten lvarsson
Trumpeter; Ronny Farsund, Martin Lunsberg, Per-Håkan Westberg, Axel Sjöstedt
Piano: Ragnar Olveström. Kontrabas: Höddie Björnsson. Trummor: Roger Palm.

Vårsäsongsavslutningen med
storband var väldigt lyckad
och vi knyter nu ihop våren
med hösten genom att starta
säsongen med Sonora Big
Band.
Sonora Big Band är ett storband
som består av en blandning av professionella musikanter och duktiga amatörer.

Vid bandets konsert hos Lidingö
Jazzklubb i våras kommer vi speciellt
ihåg ftiljande:
I trumpetsektionen ftiste vi oss vid
lorste trumpetaren Ronny Farsund och
vid Tomas Sjögren som hade bra bett.
Claes Hemborg visade att han är
en bra Sinatra-tolkare. Han sjöng bland
andra "All of Me" och "My Way". Ett
annat slagnummer är "Hallo" av Lionel

Richie.
Förste trumpetaren Ronny Farsund
i "I Remember Clifford". Vi
hörde ett fint trombonesolo av Anders
spelade fint

Norell i "That Old Black Magic". Stig
Bengtsson på barytonsax gungade skönt

i "Blue Train".
I kompet märktes trummisen Calle
Rasmusson som även är en bra arrangör.

De har ingen ledare men altsaxo-

fonisten Claes Hemborg är den som
brukar presentera lätama. Claes törs inte
kalla sig ledare ltir då får han skällning
av sina medmusikanter. Man kanske
kan kalla honom språkrör.
Bandet spelar lättlyssnade topplistelätar,40- och 50-talen i en anda som
minner om Basie, Ellington och Harry

Arnold.
Med några duktiga instrumentalister på nyckelposter i varje sektion
låter det väldigt bra. Ensemblespelet är
samspelt och dynamiskt i de olika sektionema.

Sonora Big Band

Blommorna kommer "från

Foto: Mats Blomberg

Tidningen "PiJano"
Ulges av: Jazzklubb
Nordost,Täby
Ansvarig utgivare: Margit
Annerstedt

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby.
Tel 08-792 29 20, Fax 0&768 38 50

AD/Lay out: Lino ÅOerg

Tryck:TryckeriAB Orion

Öppet mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16
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7 oktober

Zoie Finer med
Jazz ä Ia Carte

Zoie Finer vo, Anders Ekholm ts, Pelle Karlström p,
Christian Paulin b, Janne Kullhammar tr

Kvällens grupp var den som fick
särklass mest poiing niir programrådet
gick igenom alla programforslag som
kommit in.

V

i

day, Aretha Franklin, Sting och Marie
Fredriksson. Vi §ckte oss även höra

banken for att satsa på musiken på hel-

tid.

influenser från Ella.

Zoie Finer är ett nltt stjärnskott
pä jazzhimlen. Zoie har vuxit upp i en
familj med mycken dans och musik.
Hennes syster är Sarah Dawn Finer,
som vi hörde i Eurovisionsschlagerfinalen i Globen, och hennes bror är Rennie
Mirro, som 2004fick Guldmasken ftir
bästa manliga huvudroll i Grease på
Göta Lejon.

Bandet har väldigt roligt på scenen
och det märks att de trivs med varandra
vilket gör att det kan hända oväntade
saker. Man kommer även att läta er i

Hennes medmusikanter går inte
heller av forhackor. På tenorsax hör
vi favoriten Anders Ekholm som vi
hört flera gånger hos oss. Man hör att
han har inspirerats mycket av Coleman

publiken "requesta" en låt fran en lista
med 100-talet välkända sånger.

Hawkins.
På piano hör vi Pelle Karlström
med sitt kraftfulla, underfundiga och roliga spel. Pelle har också gfort de flesta
arTangemangen.
§

Zoie stär emellertid i högsta grad
på egna ben. Repertoaren spänner från
Sound of Music till Povel Ramel. Däremellan hörs låtar av Beatles, Cornelis
och Sting bland andra. I botten finns
dock den outtömliga "The American

§
*l

På bas hör vi rutinerade och mangsidiga Christian Paulin. Christian var
med och bildade gruppen Mynta ftir ca
20 år sedan och var hos oss senast med

t
§
,9

BtbaJazzband.

Zoie Finer rir ett nytt stjcirnskott på
jazzhimlen. Zoie har vuxit upp i en

På trummor hör vi Janne Kullhammar som också har varit hos oss

familj med mycken dans och musik.

Songbook".

.

Zoie sjunger med kiinsla och inlevelse i ballader och med swing i snab. bare låtar. Hon har en egen röst och har
ftirebilder från bland andra Billie Holi-

med Buba. Han håller grytan kokande.
Vi är glada att han sade upp sig från

Hennes syster cir Sarah Da1iln Fineri
som vi hörde i Eurovisionsschlager-finalen i Globen.

rrorr

ÅIIr från origincll rill fördig tryrksuk!
§r*schyrer - Kvvert - Y§sitkort - §dningur
Årsrsdovisningsr

rrt - rrl- -

fbl 0A-76,A (}7 8(} Frrx (}8-792 24 O:
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14 oktober

Lennart Anderssons kvartett

Lennart Andersson acc, ts, Hons von Eichwald p,
Janne Ottosson b, Arne Ellsön tr.

Ikväll blir det inte "Gullin on guitar" men vä|" Getz on Accordeon" frr
att flör att anknyta till en annan välkänd
rubrik.
Lennart Andersson är en av inte
så många multiinstrumentalister i Sverige, han tillhör dock eliten av dem.

Lennart spelar ft)rutom dragspel även
tenorsax och piano. Ibland brister Lennart även ut i sång, vilket vi dock aldrig
hört. Kanske fär vi höra det ikväll?
Lennart har spelat dragspel sedan han
var 10 år och han har medverkat i Accordeon Club både som musiker och
arrangör. Lennarts spel har sina rötter
i swing och bebop. Han spelar mycket
melodiskt och elegant med mycket
swing och imponerande teknik. Lennart åir mest känd som en tenorist i Getz

Jackie's hemtrakter i England.
På piano hör vi Hans von
Eichwald. Vi som inte åir purunga kommer ihäg namnet från radion då det
många ganger avannonserades att "och
dirigent var Håkan von Eichwald".
Hans är alltså son till den store dirigenten. Hanjobbar sedan 1966 som
ljudtekniker på Sveriges Radio. Han har
också sina rötter inom swing och bebop.
Men som liten har med sin bakgrund säkert även fätt lyssna till klassisk musik.
Som ljudtekniker har man formodligen
utvecklat en bra formåga aft lyssna efter
nyanser. Detta har såikert bidragit till att
han utvecklat en egen och ibland under-

en bas frän 1700-talet. (Är det sant eller
är det hyckfel i pressreleasen?).
Pä

trummor hör vi Arne Ells6n

som kommer från Sundsvall diir han
spelade tillsamman med LennartAndersson på 50-talet. Arne ingick dä jazzklubbens huskomp och fick på det sättet
spela med manga kiinda namn. Arne
har medverkat i flera TV-program från
Sundsvall. Han kompletterar de öwiga
musikerna med sitt smakfulla spel där
han märks utan att överrösta solistema.
Hans ftirebild åir Philly Joe Jones och
bättre åin så kan man ju knappast ha.

tundigt härlig stil.
På bas hör vi Janne Ottosson.
Janne är välkiind for oss i klubben då

anda.

han under många ar har varit en del av

Lemart har genom åren sPelat
med bland andraArne Domndrus, Ove
Lind, Lars Gullin och Lars Erstrand.
Under några år på 90talet bodde Lennart på Solkusten &ir han spelade med
flera internationellt kända musiker och
även medAlice Babs. Ett par gänger
per år brukar Lennart turnera i sin frus

har han fätt dra ett tungt lass eftersom
det inte har funnits så många basister
som jammare. Janne spelar med pondus
och driv. Janne började spela klassisk
violin iman han fångades av jazzen.
Han började då spela gitarr innan han
gick över till kontrabas. Janne spelar på

vårt huskomp under jamkvällarna. Där

Arne Ellsön, Janne Ottosson, Lennart
Anderssons och Hans von Eichwald

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

Trälharrets

Illederi ÅB
S
1

tråk vägun 2

84 5l Österskär
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21 oktober

Lill Lindfors med Hector
Bingert och Claes Crona trio
Lill Lindfors vo, Hector Bingert
ts, Claes Crona p, Jörgen Smeby
b, Petur Ostlund dr.
I kväll är det dags ftir en av höstens höjdpunkter. Vi känner alla Lill
Lindfors väl då hon har gästspelat hos
oss tidigare och därftir är det speciellt
roligt att välkomna henne ikväll.
Lill har haft en enastående karriär
alltsedan hon började som sångerska i
slutet på 50-talet. Hennes ftirsta skiva,
Lagom ätdig(Lazy River)kom 1961.
Genom åren har hon glatt oss i revyer,
shower och ett antal filmer. Vem minns
inte "Du är den ende" samt "Musik
skall byggas utav glädje". Lill hade redan på 60-talet stor integritet. Hon bråkade med producenterna om att slippa
sjunga alltflor mycket schlager och hon
fiamforde ofta sina sånger i bossanovaeller sambatakt. I linje med det har Lill
också breddat sin repertoar till att även
sjunga visor samt att göra egna tolkningar av bland annat Beatles- och Janis

Joplin låtar.
Pä den internationella barndagen 1998
utnämndes Lill till Sveriges forsta
Goodwillambassadör ftr Unicef- FN: s
barnfond (www.unicef.se). Där arbetar
hon fortfarande, främst for att flickor i
Nepal skall ffi gå i skolan och lära sig
att läsa och skriva.

Lill

är också starkt engagerad

i 1,6 mil-

spel. Jörgen var under 1983 - 1997
basist i Visby Storband. Han spelar
även gärna duo med gitarristen Anders
Ftirdal där basen kan fä en aman roll än

jonerklubben (www. 1.6 miljonerklubben.com). Namnet kommer av att det
finns ungel?ir 1,6 miljoner kvinnor över
45 år och klubbens målsättning är att
sprida information om forskning med

"walking".

ett kvinnligt perspektiv.
På tenorsax hör vi en av Lills favoriter,

Slutligen på trummor hör vi, också som
oftast med Claes Crona, Petur "Island"
Östlund, som vi redan kämer sedan
tidigare och en bäthe trumslagare är
svårt att finna.

nämligen Hector Bingert. Det är Hector som spelar tenorsax på låten "Musik
skall byggas utav glädje". Hectoq som
har sitt ursprung i Uruguay har bott i
Sverige sedan 60-talet. På 8O-talet spelade han med Gugges Big Blues Band
och drog då ner mycketjubel bl a på
Bal Palais. Sedan 80-talet har Hector
även lett sitt eget "Latin Lovers Band"
tillsammans med sonen Daniel.
Claes Crona på piano är en av den
svenska jazzens giganter. Han började
redan på 60-talet på Nalen. Han har
spelat på många festivaler runt om i
Europa. Claes är kanske mest bekant for
sitt samarbete med Putte Wickman och
kommer i höst att turnera med ett hyllningsprogram till Putte, "A Tribute To
Putte Wickman".
Som oftast med Claes Crona hör vi på
bas Jörgen Smeby med sitt distinkta

Lill har haft

en enastående karuicir

alltsedan hon började som sångerska i
slutet på 51-talet. Hennes första skiva,
"Lagom åt dig (Lazy River)" kom 1961.

Hallå alla JANO-medlemmar!
Trombonist och Basist
sökes!

Till Täby Jazzgrupp.
Vi spelar gladlazzmed
§ngdpunkt pälätar

Du får 10"/" rabatt på noter och tillbehör och 15% rabatt när
du köper instrument eller likvärdig utrustning.
(Erbjudandet kan ej kombineras med

andn erbjudanden.)

Gitarrer **** Blås **** Hemkeyboard **** Tillbehör

från
1920

-

1950-talen.

Ring Sören
070

-

594 86 9s

ftir information!

Hos oss
får du råd.
Det tjänar
du på.

PUilIfiENAB
Täby Centrum, Kemistv. 08-758 99
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Gunhild Carling med trio

Gunhild Carling div. instr., Stefan
Gustafson p, Patrik Boman b, Jesper
Kviberg tr.
I kväll kommer multiinstrumentalisten Gunhild Carling på besök hos oss.
Gunhild har mest hörts med sina
egna grupper Carling Family, Gunhild
Carling Big Band och Gunhild Carling
Swing Band. Denna gång kommer hon
dock som solist med en speciellt sammansatt trio.

Gunhild iir uppvuxen med jazz
och har spelat sedan 1982 med sin familjs band Carling Family. Hon är från
Göteborg men sedan några år bosatt
och verksam i Malmö. Det gör att hon
numera har en härlig dialekt med en
blandning av göteborgska och skånska.
Hon spelar främst trombon och trumpet
samt sjunger. Mest bekant för en större
publik är hon nog flor att hon ibland
kan spela trestämmigt på tre trumpeter. Dessutom kan både munspelet och
säckpipan komma fram. Hon iir dessutom en riktig entertainer. Det åir svårt att
definiera hennes stil då den omspänner
allt frän swing och blues till egra tolkningar av klassiska musikstycken och
uppjazzade briinnvinspo lkor.
Bland hennes fiirebilder märks

Duke Ellington, Louis Armstrong, Billie
Holiday, Lester Young, Coleman Hawkins, Bix Beiderbecke, Harpo Marx,
Claude Debussy och Maurice Ravel.
Hon har framträtt med bl.a. Count Basie
Orchestra, Toots Thielemans och Papa
Bues and his Viking Jazzband.Med
denna bakgrund kan vi nog räkna med
att vi kommer al7fa vara med om en
olorglömlig kväll. Som exempel kan
nämnas att publiken i Sandviken fick
höra "Amazing Grace" som blues på
säckpipa. Vem vet, kanske även vi kommer att fä det!
Av Hayati Kafe har här Gunhild
ffitt eft gnistrande komp.
På piano hör vi Stefan Gustafsson. Stefan spelar mycket smakfullt
energisnålt och lyhört. Apropå multiinstrumentalister, Stefan är även en
utmiirkt trumpetare. Han åir lärare på
KMH och hörs därlor ofta tillsammans
med andra lärare som Janne Adefelt och
Bengt Stark. Dessutom åir han delaktig
i jazzen på Bistro Solsidan i Saltsjöbaden. Stefan iir även en mycket behaglig
och ödmjuk person.

På bas

hör vi Patrik Boman.

P atrk är jazzbasist, kompositör och
arrangör. Han iir klassiskt skolad i kontrabasspel och hade lika giirna kunnat
hamna i en symfoniorkester. I tonåren
spelade han elbas i ett rockband men på
gymnasiet började han spela kontrabas
i en symfoniorkester och ett jazzband.
Sedan togjazzintresset över och nu
ägnar han sig helt åt jazzmusiken.
Hans främsta ftirebild har varit Charlie
Mingus. Hans leder även sin egen grupp
Seven Piece Machine som han skriver
och arrangerar for.

På

trummor slutligen hör vi väl-

bekante Jesper Kviberg. Jesperhar vi
hört senast under värsäsongen både med
Monica Borrfors och Anneli Evaldson.
Jesper är utbildad vid Musikhögskolan

ftr sitt
fina trumspel bl. a. Ronnie Gardiner
Drummer's Award och Egil Johansens
minnesstipendium.
Det skall bli intressant att höra hur
dema kväll avlöper med dessa fantastiska och på sitt sätt olika men professionella musiker?
och han har ffitt utmärkelser

Bldrag till nästa nrunmer
av PiJalo önskas senast
den 1oktober2007.
.., Skickas till
Lino Åberg
Riddarsti genT ''
Gunhil d

C arling

spel ar fr amst trombon,

trumpet samt sjunger Mest bekantför
en större publik cir hon

nogfar qt hon

ibland kan spela trestämmigt på tre

183 30 Täby.

E-post:

linopiao@telia.com

.

trumpeter.
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Hej igen alla Jano- och iazzvänner!

/§tvy»br
gCfv
*r§Wrv.,tu-r
Nu är det höst och då behövs lite
tröst. Inte for att det är något stort fel på
hösten, men då årets sommar kom igång
lite sent hade den gäma fatt vara lite
längre. Alltnog en hösttröst så god som
någon är attnt drar jazzklubb Nordost
igång en ny säsong. Vi som jobbar med
det hela är ofta lite slitna i april då
också tradgårdar, bätar och fritidshus
blir alltmer lockande i takt med ljusets
återviindande. Men efter det långa som-

maruppehållet vet jag mig tala for alla i
styrelsen, Nu skall det bli htirligt att dra
igång igen.
Till detta kommer att vi ktirurer
oss i hög grad stärkta av den lyckade
vårsäsongen, då genomsnittet på publikanslutningen steg med ett femtiotal
personer jiimftirt med höstsäsongen -06.
Det betydde en återgång till 2005
års fina snitt på drygt 150 personer.
Också vid komponerandet av årets
höstprogram har vi utgått fran klubbens
grundtanke attläta er ta del av olika

stort att Povel kom in i en andra andning och höll på nästan 45 minuter
längre iin utlovat. En kväll man aldrig
glömmer.

Slutligen vill jag ånyo betona hur
viktiga ni, vår publik, är fiir oss. Utan er
ingen jazzklubb.
Tack flor alla uppmuntrande tillrop
och era synpunkter på program och
verksamhet. En av er, som verkligen
peppade oss var vår mångårige medlem Gunilla Torstensson, som tyvärr
lämnade oss i våras. En liten tröst är att
hennes familj lovat att fortsätta besöka

klubben.
Som sagt: Varmt tack till vår publik och alla som stödjer oss på olika
sätt, inte minst Täby Park Hotel och
Claes Anerud med personal.

Jazzmusikens Vänner i

Norrtelje.
J

ampub varannan torsdag,

udda veckor, kl. 19.30.

t3/9

TommyLöbelSwWBfftd
med Bosse Callström

27/9

Hot Jazz Group

11/10

25/10

Fre*ik Lindborg Quartet
Helma Eriksson Kvhiett

8/11

Dr Rulles Washboard Band

22/11

Moneth de Leon och Morten

6/12

Lassem

Kvartett

:

Lennort Andersson Kvwtelt

Platser:
Sept - okt: Restaurrang Piren

Nov - dec: S/S Norrtelje

Lidingö Jazzklubb
27/9 Tradjazzeliten
t t/tO Lars Erstrand Four med

typer av jazz. Särskilt gladaitr vi över

Gunnar Lidberg
Stardust - jazzmusikcabarö
8/t I
IJngjazz
22/11 Carin Lundin Quintet
6/ t 2 Grist hos Gert: Alice Babs

att efter drygt sju år åter kunna hälsa
Lill Lindfors välkommen. Den 9 april
2000 satte hon vårt ännu gällande publikrekord pä 574 personer också då i
sällskap med Hector Bingert och Claes
Crona trio. Andra höjdpunkter i, ett som
vi tycker, sptinnande program är också
återvåindare till klubben, länge efterfrågade Gösta Linderholm och världsgitaristen Ulf Wakenius, som kommer
senare i höst.

2 5/ 1

0

Plats: Föreningsgården,
Larsbergstorg I, Larsbergsväg 7

(irgång gaveln).

Tid: 19.30, insläpp redan 19.00.

Tyresö Jazz & Blues Club

26/9

Aldrig ffir man vara riktigt glad.
Sånt iir livet som Anita Lindblom så
sant uttryckte det i en långlivad slagdåinga. Bland många storheter som lämnat oss i år sörjer vi jazzvätner framftir

allt Povel Ramel, vår svängige musikbaron. Samtidigt är vi mycket glada och
stolta över att JANO hann få honom
som gäst på Täby Park Hotel. Den 25
april 2005 far gälla som en annan märkesdag i klubbens snart 30-äriga historia. Då höll Povel hov hos oss och bjöd
på en härlig blandning av berättelser
ur sitt rika artistliv och oemotstandliga
sang- och musiknummer.
Gensvaret från publiken blev så
PiJano 3/07

Foto: Lino Åberg

Hjärtligt välkomna till
Janos höstsäsong!
Per Kjellberg

6/10

l.eif Kronlunds Orkester

7/10

Jazz ochGud med NilsGöran Wetterberg och Hep
Cots
Ulf Wakenius och Kjell
Ohmans Trio

24/10

)

((1

Gert Palmcrantz: Vad rir
Jazz?

I5/11

Swing Delight jazzsångtcivling

3/t2

Svante Thuresson med Clqes

Crona Trio
Restaurang
f!g!g;

Tjili, Masten,

Tlresö

Tid: 19.30, ibland förband 19.00.

o
/r, ö

Styrelse

4

Ordförande

a

'fi

)/

Per Kjellberg
Violvägen 6,186 34 Vallentuna

Telefon:08-511 72867
e-post: per.kj ellberg@kb.se

Vice ordförande

Hans Ling
HjulstaTorg 1,163 35 Spånga

\

{

a.

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

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt
Täbyvägen 258,187 50 Täby
Telefon: 08 - 510 50320
margit.annerstedt@glocalnet.net

Orkesterbokare

Hayati Kafe
Tomtebogat. 20,113 38 Stockholm
Telefon: 08 - 34 98 90 4i\

hu",1&iis

,ax

c;61'he n7

Birgit Litzell, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

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

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

JANOs adress är
Täbyvägen 258,187 50 Täby.

Restaurangen öppnar
kl 17.30. God mat och
f u I lständi ga rätti gheter.

Telefon08-510 50320
Postgiro 19 25 83-3.

Ej bordsbeställning!

Så här

www.jano.Ilu

Medlemsavgift.lhalvär

150

kr

Dito inkl hqlv år s ab o nnem ang,
alla säsongens konserter 450 kr
Medlemsentrd/konsert 80 kr
Entrd fti,r

icke-medlem 100*160 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Galler ci»en lcirare med elev(er) i
scillskap!
JANO önskar attmänga löser abonnemang
av två skäl

-

att få en stampublik och att

tidigt få in pengar till kassan.
Om man går på Sra 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.
Entrdavgiften ftir medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalit6, vilket
diiremot kan ske med entrdn ftir icke-medlemmar. Medlemmar far klubbtidningen
PiJano samt ibland annan information hemsänd.

Alla JANOs inkomster gar till musikergager, tidningen PiJano, lokalhyra,
administration, pianost2imningar samt en
liten del till övriga kostnader. Inga arvoden
betalas till klubbens styrelse eller andra

funktionärer.
Täby Park Hotel star fiir serveringen
och hoppas att många tar del av pubens
meny.
En av fördelama med att vara medlem
i JANO iir givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby lazzkafö. Samt förstås att få tidningen PiJano hem i brevlådan.
Som JANO-medlem far du rabatt niir
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet det finns ett tiotal.

hittar du oss!
AQT {§l§å

Avgifterna
hösten 2007

vå,tler$FLrNå

Från Stockholm city (17 km):
Med bil; Följ s§ltar mot motorväg El8 till Nontälje eller E 4 norrut mot Arlanda/Sundsvall.
E18
följ motorvägen norut mot Norrtälje. Ta
av vid avfarten Taby §rkby/Viggbyholm. Sviing
vänster och fortsätt överjämvägen, däefter ft)rsta
vänster igen vid Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation sviing höger och

-

3l*f€vä!i('.,
T^3y KyRXA)/
Noftf,rrÄ' tE

följ Kemistvägen till Täby Park Hotel.
E4

.I.ÄBY PAsr.l<}{crrE{.

-

följ motorvilgen norrut mot Arlanda/Sunds-

vall. Tag av avfart till E18 norrut mot Norrtäje.
Se färdbeskivning El8.
M ed ollmlin na kommanikdio ner :

till station Tekniska
högskolan. Därifrån avgår Roslagsbanan mot
Täby regelbundet under hela dagen. Ta linjen mot
Österskär och kliv av på station "Galoppfältet".
Sedan går du Kemistvåigen till hotellet (ca 10
Ta tunnelbana eller buss

,c^.

g.I-op

min).

Från NorrtäljeAilaxholm :
El8 - frlj motorviigen söderut mot

3crlrs}lantrrq

Stockholm.

Tag av vid avfarten Täby Kyrkby/Viggbyholm. Se
färdbeskrivning E l8 ovan.
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