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Kcira Jano-medlemmar och alla andra jazzvcinner!

är satt den plötsligt, ordför-
andeklubban, i min hand.

Jag som i flera år tänkt dra mig
tillbaka från styrelsen efter sju år som

suppleant och diversearbetare med bä-

rande av stolar som specialitet. Efter
årsmötet 2003 då jag valdes till vice ord-
förande insågjag att det här härliga
gänget inte går att lämna så lätt. Och

när nu Stig Lind6n och Åke Arell, efter
många års fantastiska insatser, ville ta
det lite lugnare, tänkte jag att nu får det

vara nog med avgångar.

Givetvis tycker jag också att det

ska bli roligt och spännande att hjälpa
till att fora ett 25-ärigt arv vidare. Min
period rivstartar ju med ett jubileum. En
festkommitt6 inom styelsen har, sedan i
höstas, arbetat intensivt med att forbe-
reda enheldagjazz.

Att lägga märke till är att vi denna

dag i mycket återvänder till klubbens

ursprungliga tanke att framför alit ge de

lokala banden en möjlighet att göra sina

toner hörda. Kanske har vi försummat
dem lite när vi kom till stora, fina Täby
Park Hotel, som fullt lorståeligt utifrån
sina aff,irsintressen gäma ser att vi sat-

sar på kända band och solister.

Ett annat dåligt samvete finns både

lokalt och i hela landet, frågan tas bl.a
upp årligen p ä den s.k jazzriksdagen, är
vad vi ska göra för att locka ungdomen
tlll jazzklubbama både som utövare och
publik. Ett steg i vår ungdomssatsning
är att vi jubileumsdagen ordnar en täv-
ling ftir unga musikanter. Vi {tirsöker
också få ett allt bredare kontaktnät
bland de olika skolornas musiklärare,
och hoppas att de uppmuntrar sina

elever att titta inpäTäby jazzkafö, g:r-
etvis fri entr6 {tir dem.

Ska vi titta lite framåt har vi, för-
utom ungdomen och de lokala banden,
mycket annat att tänka på. Inte minst
tycker vi att det är roligt om ni, kära pu-
blik och medlelnmar, framfor era s1,n-

punkter både på programsättningen och
kringarrangemangen. Det gör ni redan i
många fall, och tycker ni att inget hän-
der: på oss igen! Själv harjag varit en

mer eller mindre flitig besökare på klub-
ben under hela dess tillvaro, men en av
fiirdelarna med att sitta i styrelsen har
varit att min närvaro blivit mycket mer
regelbunden. Därmed har jag fått höra
en mängd jättebra musiker som jag ald-
rig hört talas om. Jag rekommenderar
därför alla, särskilt de som ändå köper

abomemangskorl, att titta h och lyssna
även på band som spelar i en stil du tror
dig inte tycka om. Du kommer att häpna.

Åtminstone tyckte jag det mången
söndag, då jag kvällstrött tog mig från
det !ärran Vallentuna till jazzkaf5et och

återvände hem som en ny människa,
nästan längtande till jobbet måndag
morgon.

Innan ni börjar bläddra i dagens

nummer med både historik och jubile-
umsprogram vill jag passa på att, på

dagens styrelses vagnar, tacka alla som
på olika sätt bidragit till klubbens 25-

åriga existens både som funktionärer
och lika viktigt som publik. Ingen nämnd

och ingen glömd brukar det heta, men
tar mig ändå friheten attlyfta fram allas

vår Bosse Nerelius. Vad vore JANO
utan honom?

Slutligen också ett tack till våra
stora och små sponsorer, några nämnda
men ingen glömd: Täby kommun, Sven-

ska j azzriksforbundet, Medborgarskolan
i Täby och Täby Park Hotel med Ingela
Lindberger och hennes härliga personal.

Ha nu en skön och vilsam påskhelg

och varmt välkomna den 18 april!

Per Kiellberg

Det blev
ordförandeskifte
vid årsmötet den

29 februari. Stig
Linden (th) fick

blommor och

överlcimnade
klubban till

Per Kjellberg.
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Ordföranden
iJANO
Magnu§SChooström 1979

Jan Äberg 1979-82^ 1983-84
Kerstin Wallerman 1982-83,

Calle Zac,ltrisson r I 9 8 G*8 9

BirgittaÅndrö 1989-9fi ,

BirgittaWikaader 199l1AAl
Stiglindön 2001-04 . '

Perr§rellberg från2004
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T I r^rzvänner tvcker att vi blir

V yrgr. fo.',rar.ie dag. lcke desto

7 mindre Ningas vi inse, att tiden
går. Ochnu i dagarna fyllervår ärorika

ftirening25!
I vad som framstår som ett avlägset

lorflutet i en ganska arurorlunda värld,
började en skara entusiaster samlas och
prata affårer. Vi var övervintrade skol-
batdsjazzarc, en och annan inflyttad
landsortsbo med dansbanepraktik,
några musiklärare och musikstuderande,
ganska många unga gymnasister. Ge-
mensamt var att vi alla satt i varsin lokal
och spelade jazz. Spelningama var för-
svinnande få, och vi var så till den grad

okända att vi till kort tid fore inte ens

vetat om varandras existens.
Det var en ung energisk man, se-

nare bas for musikskolan i Älvsjö, som
hade samlat ihop oss. Hans namn var
Magnus Schenström. Året var 1978 och

tiden var början av augusti. Vi samman-

strålade i källarvåningen i Magnus hus

på Hjortvägen i Ensta, nära vattentor-
net. Magnus hade musiken i centrum av

sitt liv och hade inrett en musikstudio i
källaren. Där satt vi och bekantade oss

med varandra. Vi representerade tio
grupper, som spelade b ebop, ftadjazz,

swing och mainstream. Vi hade många

erfarenheter och id6er att utbyta, och vi
ställde frågan: Borde vi göra något till-
sammans? Svaretvarja.

Vi tyckte att vi borde skapa en

scen, där vi kunde framträda regelbun-

det och helst ganska ofta. Ettjazzkafl,
som vi skulle hjälpas åt att driva, och

som skulle ge oss etthemma-forum. En

arbetsgrupp bildades med uppgift att

inventera lämpliga lokaler. Vi misstänkte

också att det kunde finnas ärru fler
jazzmuslkanter i grannskapet, som skulle
kunna vara intresserade. Och vi ville
gäma ha med alla andra jazzv anner i
trakten, även de som inte spelade själva.
Alla måste samlas och dra åt samma hå11,

resonerade vi.
I stället ftir att bara smyga igång

med kaf6verksamheten beslutade vi att

ordna ett så stort och spektakulärt eve-
nemang som möjligt, så att vi kunde nå
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ut till alla tänkbara intressenter. En
jazzfestival vore det rätta. Tanken var
faktiskt lite djärv. Vi, lokala fritidsmusik-
anter, skulle vara dragplåstretpå en

festival? Festivalerhade man i Emma-
boda och Kristianstad, men i hela
storstockholmsområdet fanns ingen,
utom de ärliga jazzdagarna på Fasching.
Och på festivaler hade man lysande

proffsmusiker.

OK, vi kallar det Jazzfest, savi.
J azzfest i T äby. Trombonisten Carl
Hyberg ritade ett programblad med en

dekorativ teckning av en kornett och
med fräsig futuratypografi . Bokstaven
"1" i"Jazzfest i Täby" platsade inte i
designen, så det blev "Jazzfest Täby".
Lokal: Tibble Teater. Den 25 februari
1979 ägde Jazzfesten rum, med tolv
grupper (två nya hade tillkommit under
forberedelsearbetet) från Täby och
Vallentuna. Det kom 600 betalande åhö-
rare. Vår lycka var nästan lika stor som
vår florvåning!

I det tjusiga programbladet fanns
en kupong man kunde Szlla i om man
ville vara med och bilda en jazzförerirg.
Vi fick in enhel binge med ifzlldaku-
ponger, och i mars samlade vi de intres-
serade till ett stormöte i Näsbydals-
skolans aula. Alla frck tala om hur de

ville ha fiireningen, vad vi borde göra
och hur. En grupp valdes att skriva ett
stadgeftirslag och utlysa ett konstitu-
erande möte. Magnus Schenström fick
uppdraget att skriva handlingsprogram
och upprätta kontakt med Täby kom-
mun, som vid den hiir tiden höII sig med
en j azz -intr e ss erad kultursekreterare.

Den22 april hölls konstituerande
möte i Viggbysalen i Viggbyholm. Jazz-

klubb Nordost fick sin forsta styrelse,
med Magnus som ordftirande, och vi
hade ett litet jam. I maj ordnade vi kaf6-
kvällpå forsök i Viggbysalen, for att se

om det fungerade praktiskt. Den 2 sep-

tember startade vi den reguljära jazzkafö-

verksamheten, med grtppen J azz

Friends som fiirsta band.

Sedan har vi körtjazzkaföeti ollka
lokaler varje söndag under terminema.
Vi fortsatte ganska länge attordna jazz-

fester i Tibble Teater, en gång per år,

vanligen tidigt på våren. När vi gjorde
vår tiondejazzfest firade vi lite på
scenen, med blommor och besök av
Inger Koch från kultumämnden. När vi
f,zllde femton stod vi som värdar ftir
Svenska Jazzriksftirbundets kongress,
dens.kJazznksdagen, som då, 1994,

hölls i Täby Park Hotel. Vi gjorde ett litet
jubileumshäfte med mycket bilder, och
lät j azzr lksdagsl e damötema hurra for
oss (dom hurrade nog inte, men vi fick
en applåd, när vi öppnade riksdagen

den22april).
Nu, när vi fyller 25, tänkte vi göra

en mindre Jazzfest igen. Vi vet, att vi
fortfarande har minga j aznnusikanter
bland våra medlemmar, och nu är tiden
kommen for dem att visa upp sig. Det
blir musik i Rotundan på två scener.

J azzfestensöndag I 8 april börjar
redan kl 14.00 med en tävling ftir unga
musikanter (under25 är). Fyra grupper

uppträder, ddrefter kommer våra lokala
jazzgrupper upp på scen, en efter en.

Dagen avslutas med Sonora* Täby
Storband med gästartistema Kjell
Öhman och Hayati Kat6.

Entr6avgiftenblir 60 kronor ftir alla,
ungdomar under 20 och musiklärare med
elever i sällskap gratis.

Bo Nerelius, strindig sekreterare

"Vad vore JANO
utan honom?"

Detfrågar nye

ordföranden Per
Kjellberg i sin

"ledare" på
vdnstersidan.

Bo Nerelius var
en av initiativta-
garna 1979, och

har sedan dess

varit en klippa i
Jazzklubb

Nordost.



"Blomman" var med från börian:

Någraminnen från en banioist
et var 50-talet. Spelade klari-
nett i ett skolj azzband . La av

efter några år då det inte gick att kombi-

nera spelandet med studier. 20 år senare

önskade sig hustrun ett piano' Går bra,

sa jag, men då vill jag köPa en banjo.

Gjorde så det, och 1978 startades Blom-

mans Dixieland Bandmedmig själv och

min gamla pianist från skoljazzbandet'

Men vi behövde fler musikanter.

Året därpå fickj ag reda p ä att et jazz-

klubb skulle dra igång i Täby. Man vi1le

ha kontakt med de musikanter som

fanns i omgivningen. Bland annat fiir att

se om det fanns orkestrar som ville spela

pä jazzklubben. Bosse Nerelius, som

redan då var en drivande Person där,

glorde så en sammanställning av an-

mälda musikanter och vilkentyp av )azz
man spelade. Den listan var guld värd

lormig.
Efter ett tag var vi sex man i orkes-

tern, menvi saknade entrummis. Råkade

ringa Janne Åberg, som också var med i
jazzklubbens styrelse, och frågade ho-

nom om han kände någon dixieland-

trummis. Varför inte prova mig, var hans

svarl Bandet var komPlett - trumPet,

sopransax, trombon, Piano, bas, banjo

ochtrummor.
Nu gällde det att börja rePa På all-

var. Flera av oss var väl lite ringrostiga,

men efter hand började det låta ganska

hyfsat. Replokal var mest hemma hos

mig, och vi drömde väl alla om att någon

gång få uppträda offentligt. Den dagen

kom - vi fick en spelning i Vallentuna

cenrum. Lite nervöst var det, och vår

repeftoar var vä1 inte större än att det

räckte till en timme. En hundring per

skalle fick vi, och en av killarna sa att

den måste han rama in som minne från

sitt första gage.

Blommans Dixieland Band på vallentuna Jazzkafe den 4 december 1981.

På bilden syns./r,v Bengt Jansson, Blomman sirilv, wendela Miller Lars Thorell

och Anders Wrsön. Martin Wul.ff ör sleymd'

Men nu hägrade Jazzklubb Nord-

ost, som förutom jazzkaföet i Täby även

startade en filial i Ekebyskolan i Vallen-

tuna. Dit rråste vi, och den 20 mars 198 I

var det så dags. M delade kvällen med

ett annat band, Old Timers, och även

det bandet hade visst kopplingar till
Vallentuna. Det var inte utan att man

kände sig lite stolt att få uppträda inför
hemmapubliken med ett eget jazzband.

Men det skulle bli mer av den sorten.

FOTO:
ÅKEARELL

"Blomman" startade

sitt Dixieland Band
redan 1978. Bandet
har varit en åter-
kontmande gcist på
jazzknföerna. Hans

eget instrument cir

banjo.

Då jag bläddrar i mitt arkiv så dyker

det upp en hel del minnen från våra ftir-

sta år. Ett är en inbjudan från Jano till en

jazzfestder. l3 mars 1983 i Tibble teater

med 18 olika orkestrar. Naturligtvis ville
vi i Blommans vara med, så en anmälan

skickades in. Vi kom attbli första orkes-

tem ut på scenen, och framför oss fanns

en stor entusiastisk jazzpublik. Vilken
höjdare, vilket minne. Synd att dessa

jazzfester dog ut efter n ägra ät. De var

verkligen något att se fram emot'

Nåväl. Blommans Dixieland Band,

som i dag består av helt andra musikan-

ter än då det begav sig, har redan firat

sitt 25-årsjubileum. Det var mycket tack

vare Jazzklubb Nordost som bandet

kunde bildas. Det har blivit många roliga

och trevliga minnen från våra spelningar

både i Sverige och utomlands.

Till sist. Ett storl grattis till25-
årsjubilaren Jazzklubb N ordost !

Sven-Eric " Blomman " Blom
Kapellmästare i

Blommans Dixieland Band

en som tycker att dixieland-

lazz ar kul att lyssna På är

välkommen ti1l restaurang Louis, som

ligger i Söderhallarna vid Medborgar-

platsen. Där spelar "Blommans" varje

onsdag. Fri entrÖl

Mer om Blommans Dixieland Band

finns på hemsidan www.trigonreklam.
se/dixie.html

))

Det var mvcket
tack vare'Jazz-
tutiUU l{ordost

som bandet
kunde bildas.
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finns på scen eller bara lyssnar. Alla i
salongen sitter där på fritiden om man

inte är recensent förstås. För den som

spelar gäller ofta arbetstid. De tvek-
samma kan finna vägledning i"Stock-
holms kommunstyrelses utredningsfrir-
slag rörande samlings- och studie-
lokaler bihang nr 90/197 1". Där finns
foljande definition av fritid som torde

gälla än idag:

Ett dygn kan delas i dels arbetstid och
dels arbetsfri tid. En självklarhet som
emellertid bör påpekas är att arbetsfri
tid, som kan sägas vara ett kvantitativt
begrepp för fritid, består av obligatorier
som sömn och måltider, och en kvali-
ficerad fritid. Med kvalificerad fritid
avses den tid som av individen fritt kan
anslås till aktiviteter som inte är nöd-
vändiga för livets uppehälle.

Den kvalitativa fritid som van-
ligtvis står till buds är begränsade
tidsintervaller som är uppbundna,
begränsade och beroende av obliga-
torier som arbete, sömn och måltider.
Det som styr den arbetsfria tidens
inplacering under en tidsperiod,
exempelvis ett dygn, är arbetstidens
förläggning.

Tä gärna kontakt med nån av dom
som arrangerarTaby Jazzkafö. Där görs

allt arbete på fritid. Många anser den

aktiviteten vara alldeles nödvändig för
livets uppehälle. En del roterar förresten
mellan scen och salong och kan liksom
inte bestämma sej.

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får 10% rabatt på noter och tillbehör
och 1 50Ä rtbatt när du köper instrument
eller likvärdig utrustning.
(Eibjudandet kan ej kombineras med andra ertjudanden.)

Gitarrer * BIås
* Hemkeyboarci * Tillbehör

Det tjänar HI#!HT
du på. Arkaden, Täby C. A8-,758 99 11

Hos oss
får du råd.

Blommorna kommer från

Ellagårdsvägen 40, 1 87 45 Täby. Tel 08-792 29 20, Fax 08-768 38 50

Öppet mån-fre 10 18, lör 10-16, rön 11*16l

'/ gvrvYut{ +,' *$ rv{,wb{uutv ?yout
Jazzcaft Karby Gård
Jazz i trivsam miljö på Karby gårds konst-
centrum i Ttib1,. Berytorpsvägen, bussarna
610 och 611.
Vi öppnar 19.30 och spelar 20.00 22.00.
Entr6 80 kr, studerande 40 kr.

Göran Lindelörv gitarr, Nils Wäckl6n kon-
trabas, Nils Danell trummor med gtister:
Tors 22 april Gunnar Bergsten barytonsax

Mer info på sajten www.goranLindelow.cctm

Blue Diesel Jazz
i gamla dieselverkstaden i Sickla avslutar sin

vårsäsong fredag I6 april med Nils Land-
gren och husbandet Solid lazz Quartet.
Lokalen öppnar 18.00, musiken börjar
19.00. Entr6 120 kr.

Jazzklwbb Syd
Tisdag 27 april 19.30. Rune Stålspets
sextett med Nisse Sandström. JAM
Tisdag 11 maj 19.30. Med anledning av

Ellington-veckan Ellingtonz ett gäng som
leds av Jan Adefelt. JAM
Lokal är Vår Teater i Farsta Centrum.

Haninge Jazzklubb
Måndag 19 april Folkets Hus. Jazz-
klubbens husband med Mathias Algotsson.
Trio med en svängig gästsolrst.

Tisdag ll maj Folkets Hus. Contemp-
orary Bebop Quintet, ett stjärnband som

bjuder på högklassisk tidlös bebop.

lazzcaföerta i Folkets 1fus, Handen-
terminalen 5, startar 19.30.

Jazzens Vrinner i lVorrtelje
Torsdag 22 april Restaurang Havspiren.
Fyris Jazzband med Peo Österholm på kor-
nett. Ett välkänt band lrån Uppsala som
spelar gamla standards.
Torsdag 6 maj Havspiren..Dr Rulles Wash-

board Band är en ny upplevelse för Norr-
täljes jazzpublik. Bandet spelar gladjazz.
Torsdag 20 maj Havspiren. Susanne Otter-
bring Kvintett med Roger Nordling sax,

Erik Ojala bas, Daniel Olsson dr, Mattias
Åström p.

Mer info på sajten www.norrteljejazzclub.se

Tyresö Jazz & Blues
Onsdag 14 april 19.30 Johan Setterlind
med Mathias Algotssons Trio.

Lo kal : F ör enings går den.
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Tiugofem är medtrummo[
Hur många artister som förnöit publike, på Tc)by Jazzkafe

under de gångna åren vet vi inte, men det måste varaJlera tusen!

De flesta jazzstilqf grupperingar; musikinstrument, arrAngemang mm

har förekommit på scenen. De medverkande ltar representerat hela

skqlan från glada amqtörer till fullblodsprffi Hcir foljer ett urvql
av artister som varit hos oss och som kanske vcicker trevliga minnen!

För .första gången i lcronologisk ordning.

UlfAdåker, Peter Gullin,
Lars Erstrand, Hacke
Björksten, Claes Jansson,,

Monica Borrfors, Cyndee
Peters, Christer Krokstedt,

Christer Krokstedt cir mttsiklcirare i
Täby med egetjazzkafö.

Fredrik Nor6n, Nisse Sand-

ström, Berndt Egerbladh,
Ulf Johansson-Werre,
"Wild" Bill Davidson, Emil
Iwring, Thore Swanerud,

Kjell )hman, hcir med Jörgen Smeby på
Ttiby Jazzkffi i mars 1999.

Lars Sjösten, Red Mitchell,
Svante Thuresson, James

Moody, Hay ati Kafe, B ernt
Rosengren, Roffe Berg,

En miistares instrument. Lars Erstrand
besölte JANO för första gången 1981.

JAZZFOTO:AKE ARELL

Barney Kessel, Jan Lund-
gren, Kenneth Arnström,
Hector Bingert, Monica
Z etterlund, P eter A sp lund,
Johan Hör16n, Esbjörn
Svensson ,Lrna Nyberg,

Jesper Thilo cir en av de riktigt stora
j azztenoristerna. Har varit professio-
nell jazzmusiker i snart 50 år. Kom till
Tciby Jazzkafe senast i september 2002.

Johan Setterlind, Bosse Bro-
berg, Kjell Öhman, Charlie
Norman, Viktoria Tolstoy,

Sonya Hedenbratt, Svend

Asmussen, Bengt Hallberg,
PiJano 3/04

Andreas Pettersson spelar koncentrerat i september 2000.



trom boner och tru m petel'...

Eddie Daniels på.fazzkaföet i mars 2001.

Buddy de Franco, Monica
Dominique, Jesper Thilo, Ulf
Wakenius, Gunnar Lidberg,
Lill Lindfors, Gugge Hedre-
nius, "Lill-Babs" Svensson,

Eh la-bas Jazz Band cir trots det exotiska namnet en orkester med lokal
.förankring. Trogna grister hos JAI',[O sedan klubbens begynnelse. Hrir på Triby
Jazzkafö i mars 1994.

Osten Warnerbring, Eskii
Columbus, Rigmor Gustafs-
son, Roger Pontare, Ronnie
Gardiner, Sören Rydgren,

Scott Hamilton gc)stade oss i

Sören Rydgren blev juniormristare på
dragspel vid I I års ålder. Hctr besökt
JAIVO tre gånger

Nils Landgren, Putte Wick-
man, Arne Domn6rus,
Georgie Fame, Magnus
Lindgren, Scott Hamilton,

Jbbruari 1998.

Mdngsidiga, erfurna Ann Kristin
Hedmark började sin sångkarricir i
Skellefteå och har de senaste åren
samarbetat med bl.a Berndt Egerbladh.

Eddie Daniels, Karin Ham-
mar, Hasse Kahn, Andreas
Pettersson, Ann Kristin Hed-
mark. Plus JANOs husband
under många år - Tommy
Larsson, Jan Ottosson och
Ingemar Biörkman.

Husbandet finns i bakgrttnden vid de

upp s katt ade j ams e s s io nkv ci I I arna.Ijanuari l99B kom Georgie Fame.

Många av vära artister är har ej nämnda men därfor ej glömda!
PiJano 3/04



Vårjammet
l\ f itton jammare plus vårt eminenta Huskomp stod for

I V -usite" den29 februari. Vi hörde Olle Nilsson tp, Nils
Andersson flh, Bengt Lindblad flltb,Kay Welander cllts/
bars, Lars Dahlgren ss, Björn Järvheden, Mikael Kristoff-
ersson as, Willem Bleeker ts, Lars Kristoffersson ts, Ingvar

Palm, Ame Forsell, Erik Fallope g, Bo Nerelius b, Mikael
Andersson, Göran Järvstrand, Mårten Nilsson, Eie Peine-

rud, BerthVinghammar dr och Lisbet Bäse voc.

Vi noterade särskilt att Ingvar Palm rest hela vägen

från Sandviken enbart for att vara med på jammet!

Unge Willem Bleeker sänkte jammarnas medelålder

rejält med sina 14 år. Nästa jam blir preliminärt i november.

Så här hittar du oss
Från Stockholm city (17 km).
Med bil: Följ s§ltar mot motorväg E 1 8 till Norrtälj e eller E 4

nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

E 1 S - folj motorvägen norrut mot Norrtälj e . Ta av vid
avfarten Täby §rkby/Viggbyholm. Sväng vänster och

fortsätt överjärnvägen, därefter forsta vänster igen vid
Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid Statoil bensinstation

sväng höger och ftilj Kemistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - lolj motorvägen norrut motArlanda/Sundsvall. Tag av

avfart till E I 8 nomrt mot Norrtälj e. Se f;irdbeskrivning E 1 8.

Med allmrinna kommunikationer: Ta tunnelbana eller buss

till station Tekniska högskolan. Därifrån avgår Roslags-

banan mot Täby regelbundet under hela dagen. Ta linjen
mot Österskär och kliv av på station "Galoppf?i1tet". Sedan

loljer du Kemistvägen till hotellet (ca 10 minuters prome-

nad).

Nya styrelsen
. . Ordfiirande

Per Kjellberg, Violvägen 6, 186 34 Vallentuna
Telefon:08-51172867

e-post: per.kj ellberg@kb. se

Viceordftirande
Hans Ling, HjulstaTorg l, 163 35 Spånga

Telefon: 08-7602205
e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt, Täbyvä gen258, I 87 50 Täby

Telefon:08-510503 20

e-post: margit.annerstedt@swipnet. se

Sekreterare/Orkesterbokare
Bo Nerelius, Teknikvägen 17 ,186 32 Vallentuna

Telefon/fax: 08 - 51 1 706 69

Öwigaledamöter
Nils Andersson, Birgit Litzell, Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Hayati Kaf6, Mats Blomberg,

Inger Lind6n, Hans Åberg

JANOs adress är Täbyvägen 258,

187 50 Täby. Telefon 08 - 510 503 20

Postgiro 19 25 83-3. Hemsida wwwjano.nu

En av fordelarna med att vara medlem i JANO är

giveMs rabatten på entr6avgiften till Täby Jazzkafö.

S amt forstå s att fa P iJ an o hem i brevlådan.

Som JANO-medlem får du ocksårabattnär du

besöker andra SJR-anslutna klubbar i Stockholms-
området - det finns ett tiotal.
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