
Populär lnformation
frän Jazzklubb Nordost

Välkommen till
ett nytt iazzagt

Program januari - februari 1994

30/1 Monica Borrfors Kvintett med
Johan Setterlind, trumpet

Alligator Swing Band
Claes Broddas Kvartett plus
Sylvia "Kuumba" Williams

Håkan Carlsson Trio
Frölander Band med Peter Gullin

Helena Eriksson Trio
Kristian Svenberg med Nice'n Easy
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Arr: Jazzklubb Nordost * Jäby Kulturniimnd * Vuxenskolan * Medborgarskolan



tLT,T,vÄnuren

GOTT NYTT r994t JANO:S JUBILEUMSÅB

Vi kan glädjaoss åt en positiv summering av 1993. Publiktillströmningen ökade hela året och av

höstens kvällar var my&et välbesökta. D1t bfir naturligtvis dubbelt kul, mot bakgrund av detta

tecken på okat intresse för verksamheten, att fira 1S-årsjubileum'

JANO bildades vid ett mÖte i viggbysalen den 22 aprtl 1979. l'-ärsdagen den22 aprrl 7994

öppnas Svenska furrritrfo.UrnAiä 
"ärligalazzriksiagi 

Täby och JANO står for värdskapet!

JANO,s vårprogram omfattar nio kafekvallar på Föreningsgården' Därutöver komrner två kvällar

som är kopplade till Jazzriksdagen. Denna agår rum den22-24 april på Täby Park Hotel' Freda-

gen den 22 aprrlspelar Martin Lofgr.n ProjJct. Den kvällen räknar vi som en vanlig kafekväIl'

Lordug.n den23 april planerar vi att ha storband och dans.

Vi tycker att detta är ett bra sätt att fira fodelsedagen. Vi hoppas att Du kära medlem instämmer'

vårens musikutbud blir spännande. Läs Bosses presentation i bradet. När det gäller ekonomin så

blir det väl 0forändrat kärvt antar jag. själva medlemsavgiften skall om vanligt kosta 100 kronor'

vissa forändringar i friser for ovrigt finn. .n mer detaljerad redovisning längre fram i detta num-

mer.

KommedosstillTäbyJazzkafö-sammatid,sammaplatsl994.
Vi startar söndag den 30 januari'

VALKOMMEN!

Tillgivna

ÅB

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TilII!
TMI -Täby Musikinstitut för barn och ungdom'

C'
- 

Studieförbundet Vuxenskolan, Marknadsvägen 249,183 34 Täby

V reto8-7585050

€rzfAa 7ti6azlet

Ttll|nat cirktar ilazz, hårdrock, funk,

synthPoPr rock, fazzrock mm'
tirtruhå"ten är KcYboard, Elgitarr'
Etbas och TrummoL
fri i", åven tradttionell undervlsning
på piano och ekustisk gitarr'

a
-L'



rÄaY J^z,z;K^FE, Föreningsgården, Attundafältet 12
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl 18.3O

30ll Monic* Borrfors Kvintett
med Johan Setterlind, trurln-
pet

Kvintetten z Johan Setterlind tp, Gösta

Nilssort p, Per Nilsson b, Leroy Lowe dr,

Monica Borrfors voc.

Det finns två Monicor i svensk jazz. Mo-
nicaZ och Monica B. Vår forening hade

gladjen att vara med och upptäcka den sist-

nämnda. Hon spelade hos oss forsta gången

den9ll21979, med Bengt Ernryd och

Gösta Nilsson. Hon hade tunt, spikrakt hår,

runda progg-glasögon och en enorm blues-

mättad kraft i sitt sångsätt.

Sedan dess har det hant mycket, som ni vet.

Monica lämnade snart jobbet vid Danderyds

BB och blev världsartist. 1987 gjorde hon

plattan "lazzi Sverige", som OJ:s läsare

satte på lorsta plats i omrÖstningen om

årets "Gyllene skiva" - den fick också årets

Grammis lor basta jazzproduktion. Tre år

senare kom CD:n Second Time Around,

där Kvintetten på några av spåren forstärk-

tes av fem bleckblåsare, i arrangemang av

Bernt Rosengren. Monica B hör till de fä

jazzartrster som frtt äran att göra "Som-

mar"-program i radio. Hon har rosats och

stipendierats.

De ftirsta åren i karriären forekom hon

flitigt på Täby Jazzkafö, men nu är det

några är sen sist. Vi har haft fullt sjå att

presentera allt nytt, som dyker upp på

vokallazzens himmel. Så det är utan tvivel

dags for Monica Borrfors och hennes

grupp, med den nya fräscha sättningen där

blåsarstämman övertagits av unge Johan

Setterlind, som ni minns från Hayati Kafös

bejublade framträdande i höstas.

Monica Borrfors
Foto : Chri ster Landergren

rÄsv
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Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnads-
materlal och lrävalor
HAGBY GARO vardasar 7 - l?.30
18343 TÄBY lördalar 9 - 13.00
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612 Älligator §wing Band
Claes Broddas Kvartctt PIus
Sylvia "Kuumba" lililliams

Alligator: Pelle Holnrström cor, Michael

Söderlwd ts, Lennart Bntndin p, Gunnar

Kvarby b, Rei Tideström dr.

Broddas: Claes Broddo cl''s, Mikael

Selander g, Rune Enlwd b, Ronnie Gardi-
ner dr, Sylvia Williams voc.

Sylvia IYilliams
F-oto. Chri ster LandergYen

Alligator Swing Band (f d Nligator Jazz

Band, bildat 1949) och konstellationen

Claes Brodda-Micke Selander är institutio-

ner på Tiby Jazzkafö. De har varit med

sedan begynnelsen. Med Sylvia "Kuumba"

Williams forhåller det sig annorlunda: Hon

gör i och med detta framträdande sin debut

hos oss. Hon är en nyinflyttad vokalartist av

amerikansk härkomst. Sitt forsta jobb i

landet hade hon med musikalen "One Mo'

Time". Född i iazzens hemstad New Orle-

ans är hon nu bosatt i huvudkommunen och

har på kort tid låtit tala mycket och väl om

sig. Hennes vokala resurser är av det slaget

som ledigt uppfyller ett stort kyrkorum -

någonting åt Carrie Smiths håll, skulle man

kanske kunna säga. Döm själva! Om ni

hinner fä plats i en kafölokal, som säkert

blir minst sagt välfylld...

l3l2 Håkan Carlsson Trio
Frölander Band med Peter

Gullin

Trion: Hakan Carlsson g, Hakan Trygger

b, Tom Sörhuus dr.

Frölander Bz Roland Keiiser ts, Peter

Gullin ts bars, Hans Loelv klav, Peter

Frykhotm b, Torbjörn Jönssort dr, Annika

Frölander voc.

Häkan Carlsson dök upp på ett jam hos oss

for några år sedan. Han är från Eskilstuna

och var bl a med i den sextett under Johan

Lewins ledning som tog pris i den fÖrsta

omgången av Folkparksjazzen. Han har

spelat med "Siljabloo" Nilsson, Krister

Andersson och Peter Asplund. Han hade en

kvartett tillsammans med Mårten Lundgren,

kallad In Orbit, som vi har hort på vårt
jazzkafö. Håkan försörjer sig på att spela

gitarr, fast en god del av inkomsterna

kommer från spelningar inom bluesrock och

jazzrock.

rtffi"
U
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Håkan Trygger känner vi igen från populära

trion Hasse, Lasse och Håkke, som gästade

oss ett par gånger i f ol. En stortonad, stabil

och mycket drivande basist, som passar

perfekt till den här moderna grtarrjazztrron.

Gruppen spelar mycket standardmaterial,
men blandar också in egenhändigt kompo-
nerade nummer. Stilen beskrivs som

"svängig bebop-mainstream med en icke helt
otydlig nordisk ådra".

genomgående sångerskan och bandledaren,
Annika Frölander, som recensenterna
fokuserar. Några citat: ".. en fullsatt ses-

sionssal på Rådhuset hälsade sångerskan
Annika Frölander.. Hon har en mörk lyster i
stämman som tilltalar och odlar ett måttfullt
men intensir,t utspel. En riktig jazzsänger-

ska med andra ord som behärskar såväl

snabba tempon som i 'Alone together' och
bluesigare ballader. " (Bertil Lindroth, Gävle

Kvällens andra band består av musiker

bosatta i Uppsala. Tyvärr innebär det, att

deras berömmelse (med undantag för de

båda blåsarna) forblivit ganska lokal. Men
det är ett bra band, det kan vi försäkral

Bandet gjorde en längre turnd genom landet

i höstas och det avsatte en bunt lysande

recensioner. Och trots närvaron av de båda

berömdheterna Keijer och Gullin är det

Frölander Band: TorBjörn Jönsson dr,

Peter Gullin ts/bars, Peter Frykholm b, A
Frölander voc, Hans Loelv klav.
Foto: ake Ostrand

Dagblad). - "Annika Frölanders kvartett
tillsammans med uppmärksammade

Guldskivevinnaren Peter Gullin som igår
kväll intog den stora PB-hallen... spelar en

vardagsnära och rak jazz. Den leker sig

fram under kontroll.. . Och jazzen lever i
leken". (Bernt Carlsson, Länstidningen
Östersund).

-5-
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" Utomordentligt fi n iazzunderhållning
serverades onsdag kväll på Borlänge Fol-

kets Hus då UPPsalagruPpen Annika

Frölander Band gästa de iazzklubben' Ban-

det är en mycket positiv överraskning, som

presenterade ett varierat utbud melodier

som också når vidare kretsar änbara

jazzenrus\aster. . . Gruppens låtval, den^

iågmalt humoristiska framtoningen, mångsi-

digheten... gÖr Annika FrÖlander Band till

fem stora ambassadörer fÖr jazzmusik"

(Uno Pettersson, Dala Demokraten)' (Om

ni reagerar mot sifferuppgiften "fem ambas-

sadörer", så har det sin forklaring - Roland

Keijser hade blivit förkYld)

Vi har hort Roland Keijser med hans om-

skrivna grupp Triple Heater och vi har hört

Peter Gullin med olika egna grupper' När

de nu återkommer, tillsammans och i sä11-

skap med bra komp och detta synnerligen

intressanta vokalist§rnd finns det stor

anledning att vänta sig något riktigt spän-

nande.

/Lbe'/'{7

,2Ai2,. " trIslens'Erik§son Trio
Kristian Svenberg med

i' ''r , , Nice'n E*sy

Trion: Kai Sundblom p, Pal Johnson b'

Helena Eriksson voc-

Kristian S & Nice'n EasY: Kristian

Svenberg as, Stefan Gustafson P, Jan

Adefelt b, Bo Saderberg dr.

Som ni mårker finns det ett tema i den har

säsongens programsättning: Spännande

kvinnliga vokalister! Här kommer ytterli-

gur. 
"n. 

En av våra talangscouter har hittat

henne på en sommarkurs i
jazzimprovisation' Han hade med sig en

videoupptagning därifrån och när

programrädet sett den var saken klar"'

Helena E sjunger mest den gängse

jazzrepertoaren, men hon tycker också om

tlues, bossa, visor - gätnapå svenska' Hon

arbetar på trio med gitarr-bas eller piang-

bas och har spelat nrnt om på pubar och

musikställen i Stockholm, bl a på Cafe

Kristina. Hennes största musikaliska inspi-

rationskälla är Monica Zetterlund'

-6
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Helena Eri kssorr, t'oc.

Foto: Joio Falk

Gruppen Nice'n EasY var hos oss lor
nästan exakt ett år sedan och de hörde till
den säsongens roligaste upplevelser. Vanli-

gen spelar Magnus Eriksson bas i gruppen,

men han har olyckligtvis fÖrhinder den här

gången. Hans vikarie är dock bra nog, så vi

är fortröstansfulla. Särskilt som en mycket

intressant blåsare står i frontlinjen - Kristian

Svenberg är en av alla dessa doldisar, som

vi tycker det är så angeläget att dra fram i

rampljuset. Hans musikaliska utveckling

började i Kustbandet på 60-talet; kanske

kan man spåren en viss influens från Ken-

neth Arnström. Numera brukar han låta

hora sig i och omkring hemstaden Göte-

borg, dar han ingår i ett bluesband vid namn

Riffriders.

Vi har hört en demo med Kristian och det

första intrycket var KRAFT. Han har en

dynamisk attack som faktiskt påminner en

hel del om den unge Charlie Parker. Bebop

med rötter i blues och mainstream. "Spelar

helst standards och betraktar Giant Step

och liknande låtar som överkurs", säger en

som känner honom.

Kom till lazzkaföet den 20 februari och gör

två nya upptäckterl

lazz är friskvård..

-7 -
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Vi saknar Dig? Varfiir kommer Du inte?

På jammet menar jag. Första söndagen i november var det'
jam i Foreningsgården. Temat var "Ta med Dig instrument
eller röst och kom".

Redan någon timma innan hade de ftirsta musikanterna börjat
samlas for att ftirbereda sig for kvällens ör,ningar. Kay Welander
kom med två fodral, ett med klarinett i och ett med barytonsax. Båda
användes flitigt, instrumenten alltsä. Nils Andersson hade också
instrument i smä väskor, trumpet och fl1gelhom. Erik Svanholm kom
med ett litet stålbord som efter en stunds hopplock visade sig vara en
vibrafon. Hans Ling hade både tenorsaxen och rösten med sig och
visade sig ocksä behärska spel pä vibrafon.

Huskompet Tomm-_v Larsson, Jan Ottosson och Ingemar Björkman pa
piano, bas och trummor hade en stillsam kväll. Det fanns många som
ville traktera dessa instrument.

Lisbet Båse stod for det kvinnlig vokala inslaget. Fina skndards
ar,njots av an&iktigt lyssnande publik.

Musiken i övrigt var standards fran 30, och 4O-talet. Inga långa
solon. Inte mer än två eller tre solister per låt. Nöjet var jiimnt f<trdelat
mellan de som hanterade instrumenten och de som lvssnade.

Ett storband nästan. eller 12 spelglada musikanter på
scen blev det då kvällens regissör Bosse Nerelius på-
bjöd finalnumret. Alla samlades runt "Perdido".

Men denna trivsamma kväll saknades iindå många. Alla
som missade jammet bör titta in den l3 mars när JANO
har vårens jamkväll. Dessutom är det fri entrd till denna
självklart trevliga kväll med många glada musikanter.

Visst kommer Du? Då också...

Jammet avlvssnat av BLBO

Basist sökes...

Ett JANO-gäng som spelar gladjazz
i Åva-skolan på torsdagskvällar
skulle gdrna vilja ha komplettering
med en basist, gärna också en som
spelar sax. Gänget kallar sig Sören
Hot Seven och välkomnar även
publik. Kontakta Sören Lindgren,
tel 7 562571, el Ragnar Linddn, tel
7586429. for mer information.

Pausmusik...

Har Du någon kassett med en
för jazzkafeet bra
musikblandning? Och kan tänka
Dig att skänka den till kafeet
eller låna ut den? Det behövs

mer pausmusik, nämligen...

I L€f AoNC 6o wT
oF tl( HEA(|
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Leon Roppolo - en iazzlegend

Prosadikt - oromantisk

Massutvandringen från sydstaterna och tragedin den 27 luli
1919, det svart-vita slaget med 37 dÖda. I de blodiga spåren

kom jazzentill Pekin Inn vid 28th Street. När sicilianaren

Leon Roppolo anlänt till La Salle Street station sprang han

de §,ra kilometerna till klubben och fick veta att Johnny
podds redan tre gånger skickat sina tonkaskader upp till trettionde våningen i Wrigley

Building. På Friar's Inn, två år senare, stoppade Dion O'Bannion en femdollarsedel i Leons

vita högerstrumpa samma kväll som denne sagt att om de gröna ögonen, som han kysst vid

St Catherine's Churchyard, kom tillbaka till honom skulle han avstå frän att spela klarinett-

solot i "Tiger Rag". En dag sågs han irra omkring i kvarteren väster om slakthusen for att

leta efter Joan, som han sovit hos alltför många nätter. Det var som om rummet och tiden

vidgades och i hamparuset loddes iden till andrastämman i "Sweet lovin'man". Dagen in-

,un hud. han fätt sin forsta salvarsanspruta. Hans inre. som ett skövlat land. Nar klubbdi-

rektören en kväll kom och sa att bandets låtar lät olika från kväll till kväll och att de skulle

hålla sig till melodin, kastade Leon Roppolo sitt klockstycke rakt in i lönnsprithyllan ba-

kom bartendern: "Bastardi! ! !"

Äter iNew Orleans blev en syfilitisk narkoman, gudabenådad klarinettist, intagen på men-

talsjukhus. Berövad också sitt munstycke. Farewell blues.

Av Roberto Dtnkelberg

Anm. Leon Roppolo var legendarisk klarinettist i
"New Orleans Rhytm Kings" eller "Friar's Society

Orchestra", som man kallade sig ncir man spelade

på "Friar's Inn" i Chicago. I orkesteru satt bl a komet'

tisten Paul Mares och vid några av skivinspelningar-

na ingen mindre cin Jelly Roll Morton. I handeln

firtrts nu flera CD från guldåren 1922-23, bl a en ut'
givning på King Jazz i na delar. Pq skiva nummer 2

fylls utrymmet ut av Bix Beiderbeckes inspelningar

med "The Wolverines" 1921.

"Jag gillar inte jazz" är en felformulering
alla gillar jazz, men alla har inte upptäckt

det ännu ...

-9 -



Ändringar och tilltigg...

Den 2ll11 var TMI Project pä kafdet - en parad av

TMI:s lovande unga elever. med deltagande av

läraren Peter Wahlberg och några andra mera

etablerade förmågor. Programmet var uppdelat på

två avdelnngar. Först en hotkvintett med Hans

Ling ts, Peter Wahlberg, Fredrik Löfgren, Gunnar

Tullberg g och Martin von Schmalensee b. Sedan

f«iljde ett Åer iazzrock-betonat set med Lars l

Ydgren ts. Susanne Ed{äll klav. Peter Wahlberg.

Jörgen Wettervik och Jens Ekberg g, Karl SjÖberg

b och Andreas Klerup dr.

Den 28/11 hade vi Fossilerna och New Orleans

Express på scenen. Märten Holmberg i först-

nämnda band spelar cor och intet annat. I Expres-

sen spelar Jan Äkerman inte bara cl och ss utan

han trakterar även sopranblockflöjt (virtuost och

roligt!). Trumslagaren Bertil Ekman tar ocksä till
altsacofonen ibland. en hemlig men uppenbarligen

inte alldeles obesvarad kärlek!

Finalkrällen. den 5/12. hade Anders Gahnold Trio
en för oss nv bekantskap på trummor: Marcos

Migova.

lJtan lazz stannar musiken. ..

Jazzril<sdagen

hålls i år i Täby på Täby Park Hotel.

JANO är värd och firar samtidigt sitt

1 5-årsjubileum. Datum . 22 -24 aprrl.

Första kvallen räknar vi som en vanlig

kafekväll. Lördagen den23 april plane-

rar vi storband och dans. Mer informa-

tion om tid, entrd m m kommer i ett

senare nummer av PIJANO.
Boka in dessa aprildagar redan nu så du

inte missar vårens stora iazzevenemang!

23"N 82"W

HÖSTJAMMET

gick traditionsenligt av den s k stapeln den

forsta helgen i november. Följande jammare

var i elden.

Nils Andersson tp, Kay Welander cllbars/

Hans Ling ts/vib, Bo Ganebo acclp, Chris-

ter Frössdn, Rolf Lund p, Erik Svanholm

vib, Hans Larsson b, Berth Vinghammar,

Tore Randin dr, Märten Nilsson drlvoc,

Lisbet Bäse voc.

Nästa jam blir den 13/3, som vanligt med

Huskompet: Tommy Larsson p, Jan Ottos-

son b, Ingemar Björkman dr. Start kl 18.30'

jam hela kvällen och OBS! fri entre for

såväl jammare som lyssnare!.

. Kuoert

. BrenPdPPer
o Visithort
o Blanhetter
o Volymhopiering
o Färghopiering
c Ooerhead.

Tryckeri
Virkesvägen 3

Box 92016, 120 06 Sthlm

Tel 08-640 18 85

Fax 08-642 88 53

BG-butiken
Götgatan 57

Box 4334, 102 67 Sthlm

Tel 08-640 75 85

FaxOS-642 22 359*u,;,,.
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KALLELSE

till ÅRSMÖTE i J azzklubb Nordost (JANO)

tisdagen den l5 mars 1994 kl i9.00 i Föreningsgården, Attundafiiltet12.

Medlemsavgiftero abonnemang' entr6avgifter etc

Som alla ideella föreningar kämpar naturligtvis även JANO med den bistra verkligheten och

foreningsekonomin. För 1994 kan vi konstatera att kommunens bidrag gär ner, att nÖdvändiga

utgifter såsom pianostämning, tryckning och inte minst porto går upp. För oss är det mycket

viktigt att hålla såväl nivå som kvantitet på våra kafekvållar. Vi har ju också kunnat konstatera att

fler och fler hittar till JANO på söndagskvällarna. En mycket glädjande tendens som vi hoppas

håller i sig.

Genom attvara medlem

stöder Du JANO ooh därmed iazzmusiken
får Du rabatt i vissa affärer
rabatt på entr6avgifter Yid besök på andra iazzklubbar
tidningen PIJANO 5.6 ggr Per år
samt inte minst möiligheten til! trivsamma söndagskvällar...

Avgifterna fr o m vårterminen 1994:

Medlemskap 100 kr per halvår, samma entr6pris som 1993, dvs 40 kr

Abonnemangskort (motsvarar det forra terminskortet) 275 kr per halvår och inkluderar

medlemskap. Fri entr6 äf,f.A kvällar.

För icke medlem blir entrdavgiften en vanlig kväll 70 kr, vid forhöjd entrd 90 kr.

Märk att jämfort med 1993 är 275 kr
ingen egentlig höjning, orn man utgår

från att det kostade 40 kr extra vid
2-3 kafekvällar. Abonnemangskortet

är det mest ekonomiska alternativet

om man räknar med att gå 5 ggr eller

mer per säsong.

AIlt ilazz!
Stockholms försla specialskirafrr for

j**hilassiskt
Alltid senaste nytt!

Stor ameril«ansk import!
Vi ltr:r pl: - pcrronl[ *rrhc - lrogrtr [udlYditct

Och hor ocr Lrn du btrttllr rrd prn lclrt - utrn-crtr lollnrd.
Och iu t.n neturtlgtvir lysoe pl vlrr rtivor i.ngreo du bcrtlrnncr di3

IuLg. 3?t 113 St STOCI(}|OLI, TFNfi{rz 8908

W«?BoesH'w4ffi.
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Hallå alla JAMO-medlemmar!
D. /åu lO % e4lafr fd adpo acf uilklao u"f.

15 % ulafr iäte ala 6fe (ewoocd eila A&a*2 «Mttoa7
Afiolar.*r la* c4 fu&*rw t.ol drt0w o@t42*,

Dt c/i'.art ob få.
Atx DENrÄrvc

Eäanoro 
*gåa *3@ *1c///€/öa

?u.uotå,,40.ad4t FIUsffia
@75E99il

if,ni
-t z;zl<u/Ealflfrtsr

I1EDTEI4SRABATTI
En av de många fordelama med att vara
JANo-medlem är rabatten pä entreavgiften
till Täb1. Jazzkafe. Plus frrstäs att ä PiJano
hem i brevlädan. Men vi JANO-medlemmar
kan ocksä fa rabatt när vi besöker andra
SJR-anslutna klubbar i Stockholmsomrädet -

det finns ett tiotal sadana. (Medlemmar i
dessa klubbar far naturligtvis ocksa rabatt
hos oss)

Aktue ll a grannforeningar:

Jazzklubb Fasching. Kungsgatan 63

Jazzklubb S1'd. Ragsved. tel 654 19 90,
Barbro N-y-lander

Jazz i Österaker, tel 540 62A 36 (h), 540 63-5

83 (b) Lars Akesson

Sundbl'bergs Folkets Hus, tel 29 27 13,
Lennart Enuall

Haninge Jazzkafe, Ny'a Folkets Hus,
Handen-Terminalen 5, tel 501 240 01,
Hakan Skvtt

T\'resö Jazz & Blues, tel777 00 40, Urban
Loinder

Botkyrka lazzklubb Caffan. tel778 40 60.
Bengt Peters

Spanga Folkan" tel28 28 20, Kjell Fernstrom

Solna, tel27 67 02, Barbro Matsson

I-"-r-

Täby Jazz Caf6
Söndagar 18.30 - 21 .30

Föieningsgärden

Redaktör:
''PIJANO''

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
183 46 Täby

Björn Strandberg
Ellagårdsvägen 12

, ]83 
38 Täby

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258

-ry3 44 Täby

Bo Nerelius
Teknikervägen 17
186 32 Vallentuna

Anita Ekstrand
Fregattvägen 12 4lr
183 53 Täby

7685764 (bh

7687825 (b)

51 050320 (b)
6354330 (a)
6270036 (fx)

51170669 (b)
51173315 (a)
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