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Neuroförbundet Göteborgs medlemmar (i första hand du med ms-diagnos),  
kan ansöka om att låna den andelslägenhet på hotell Mar y Sol, som Greta  
Bernhardsson donerade till en av våra stiftelser. 

Du kan ansöka om att låna lägenheten under en tvåveckorsperiod år 2021, vecka 6 
och 7 eller 8 och 9. Lägenheten är en ”Studio” avsedd för 1-2 personer och du som 
söker kan ta med dig en person. Man beställer själv sin flygresa och övriga  
kringtjänster.

Sista ansökningsdag för lån av lägenheten är 1 oktober.

Kontakta Kansliet eller gå in på hemsidan för ansökningsblankett och mer info: 

Tel. 031-711 38 04  
E-post: info.gbg@neuro.se  
Hemsida: www.neuro.se/goteborg     Välkomna!

Mar y Sol är en välutrustad rehabiliteringsanläggning som sedan länge är 
populär bland rörelsehindrade gäster. Lägenhetshotellet ligger trevligt,  

endast cirka 400 meter från strandpromenaden i Los Cristianos. 

Kansliet har semesterstängt
 

fr.o.m. 18 juni, kl 12.00
och öppnar igen måndag 3 augusti

Styrelsen & vi på kansliet önskar alla våra  
medlemmar en riktigt skön sommar!
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i Slottsskogen, Göteborg!

Ta med dina nära och kära, vänner och bekanta, eller vem du vill. 
Alla kan vara med och samla in pengar till forskning 

och rehabilitering inom Neurologi.
 

Det kommer finnas fika att köpa, lotteri och poängpromenad

DATUM: Lördag 29 augusti, kl. 13.00 

PLATS: Slottsskogen, samling vid stora dammen,  
ingång från Margretebergsgatan.

OBS! Om Corona-situationen kvarstår kommer promenaden att bli virtuell.  
Det innebär att alla går sin egen promenad på valfri plats och att vi inte kan  

samlas i Slottsskogen med fika och poängpromenad.  
Kontrollera gärna med kansliet eller se hemsida för aktuell information.

 
Över en halv miljon människor i Sverige lever med neuro-
logiska diagnoser som t ex Stroke, MS, Parkinson, Epilepsi 
och neuromuskulära sjukdomar. 

Allt du behöver göra är att anmäla dig och komma till 
Neuroförbundets partytält vid samlingsplatsen. Där väljer 
du ett eller flera av de färgband som symboliserar Neuro- 
förbundets diagnoser och startar därefter den 1,8 km 
långa promenaden.

För mer information,  
mejla oss på info@neuropromenaden.se 
eller gå med i vår Facebookgrupp  
www.facebook.com/neuropromenaden 

Anmälan: På www.neuropromenaden.se eller skanna QR 
koden nedan.  
Du kan även ringa kansliet på tel. 031-711 38 04.

Avgift: Allt vi förväntar oss är att deltagarna vänligen ger 
en gåva till Neurofonden i samband med anmälan. Alla 
intäkter går till att finansiera stödjande insatser och forsk-
ning om neurologiska diagnoser. Beloppet bestämmer du 
själv. 
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AKTIVITETER

World MS Day 
Vår årliga föreläsning med professor Oluf Andersson 
Tid: Flyttad till torsdag 1 oktober  
Plats:             Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12

 Polyneuropati 
Föreläsare Anders Larsson, överläkare

Tid: Flyttad till måndag 28 september 
Plats: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 

Så mycket mer än ALS 
Kim Kanefur berättar sin historia om hur det är att leva som 
anhörig till någon med ALS.

Tid: Flyttad till måndag 21 september 
Plats: Scandic Hotell Opalen

Planerade föreläsningar
På grund av covid-19:s spridning har våra större 
föreläsningar skjutits fram. Följande datum gäller tills 
vidare.

Oluf Andersen, professor emeritus på institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet  
och förtroendeläkare för Neuroförbundet Göteborg.

Välkommen på picknick 
med tipspromenad 
Strannegården, Onsala
 Det händer en del på Strannegården under somma-
ren. Kom och se! Här kan vi umgås och ha trevligt på  
corona-säkert avstånd. Vi har gott om plats utomhus, 
även under tak vid dåligt väder.

Beställ en picknick-korg för 50 kr/person. Den inne- 
håller matig smörgås, dricka, kaffe, kaffebröd och frukt.

Tipspromenad!

Tid:  Lördag 15 augusti kl. 12:00 – 15:00
Anmälan:  Till kansliet på tel. 031-711 38 04 eller  
  info.gbg@neuro.se
Avgift:  50 kr/person, betalas på plats.

OBS! Begränsat antal platser.

Virtuell Café-träff MS
Tid: Tisdag den 16 juni kl. 18.00 
Anmälan: Till Sara via mail: 
 ekstroemsara@gmail.com

Zumba på nätet 
Hitta tider under aktiviteter på vår hemsida   
neuro.se/goteborg och följ länken.
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AKTIVITETER

Lilla Amundöns bad 2020 

Lilla Amundöns bad är för personer med funktions- 
variationer och deras familjer. Badet ligger i Askim 
i södra Göteborg och här finns både ett friluftsbad 
och en varmvatten-bassäng. 
 
För tillträde till badet behöver du något av följande: 

• Ett väl synligt funktionshinder
• Aktuellt intyg från läkare/sjukgymnast
• Färdtjänstintyg eller handikapptillstånd och  

legitimation
• Aktuellt bassängintyg/recept på fysisk aktivitet från 

vården
 
På området finns en 25 meters tempererad saltvatten-
bassäng som är ca 32 grader och ett friluftsbad, båda 
utrustade med hjälpmedel för att komma ner i badet. 
Det finns även tillgång till solsängar, plaskbassäng, lek-    
saker, värdefack, hjälpare från Ågrenska stiftelsen, m.m.  
I huvudbyggnaden finns omklädningsrum, café/restau-
rang, mm.

Badet öppnar 1 juni: Göteborgs stads friskvårds- 
anläggningar kommer att vara öppna i sommar och 
det kommer att vidtas åtgärder för att minska smitt-
spridningen. Vid personalbrist kan öppettiderna änd-
ras, gruppträningspass ställas in eller en anläggning  
stängas. 

Avgift: För tillträde till badet behöver du en personlig 
bricka som du köper på plats. Nyckelförsäljning sker 
vardagar 9-18 och lördag-söndag 9-16. Brickan kostar 
100 kr för personer som bor i Göteborg och 350 kr för 
de som bor utanför Göteborgs kommun.

Varmvattenbassängen på Lilla Amundön.  
Foto: David Eng

NOTISER

Högsbo Rehab-bassäng
 
Egenträning
 
Planerad start: Fredag 11 september
Mer information kommer i nästa Kontakten.

Startdatum i höst för  
föreningens återkommande 
aktiviteter 
Under förutsättning att coronasituationen förändrats

Borgen,  
lokalgruppen i Kungälv 
Välkomna hälsar Inger Larsson tel. 0303-211 128 
och Lars-Gunnar Andersson tel. 0705-94 45 72 
Startar:  Onsdag 19 augusti, kl 13.30 
Plats:  Equmeniakyrkan, Kungälv 
 

MS-Café 
 
Startar:   Tisdag 8 september, kl. 18.00 - 20.00 
Plats:  Föreningslokalen på Arkitektgatan 2 
 

MS-gympan 
 
Startar:  Onsdag 2 september, kl.18.15 - 19.30  
Plats:  Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
 Vita Stråket 13, plan 2  
Avgift:  250 kr/termin för medlem 

NMD-badet  
Vid frågor kontakta Michael Ahlberg tel. 0709-66 51 52 
 Startar:  Måndag 24 augusti, kl.17.30  
Plats:  Sahlgrenska Reumatologen,  
 Gröna stråket 14 
Avgift:  300 kr/termin för medlem

Rullstolsdansen          
 
Startar:           Tisdag 1 september, kl. 18.00-20.00 
Plats:  Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12,  
 Hultbergssalen.  
Avgift:  150 kr för medlem, 450 kr icke medlem 
 

Anmälan görs till kansliet på telefon 031-711 38 04 
före terminstart. Avgift ska betalas in i samband med  
anmälan till plusgiro 1 21 30-1
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AKTUELLT

Det händer saker på Strannegården...

 Du som någon gång varit på Strannegården vet att 
det är en underbar plats. Utsikten är hänförande och 
atmosfären genuint trevlig. Här har många medlem-
mar tillbringat en eller flera sköna semesterveck-
or med sol, bad, träning, aktiviteter och gemenskap.

Under åren har vi, efter varje gästs vistelse, bett om 
åsikter och synpunkter på verksamheten och på faci-
liteterna. En del saker har vi kunnat fixa direkt men 
annat har fått stå tillbaka. Nu i sommar, när vi på 
grund av coronaviruset, inte kan ha öppet för gäster 
som vanligt, passar vi på att åtgärda en del  projekt. 

Först på listan står gästernas säkerhet. Vi förbättrar  
bl a brandskyddet i paviljongen. Det blir också lite om-
fördelning med ett nytt gästrum och en varm över-
raskning som vi berättar mer om längre fram. Snick-
are och målare kommer att jobba flitigt i sommar.

Strannegården har en stor trädgård. Nästan en park. 
Den behöver skötsel och underhåll även när inga 
gäster vistas här. Vi fixar just nu gräset efter vild-
svinsbesök så att robotklipparen kan göra sitt jobb.

Om du vill vara med och hjälpa till med något kan 
du höra av dig via Strannegårdens facebooksida. 
Där kan du också följa med på en del av vad vi gör.
              
          D&J Strannegården

Text och foto: Katarina Bäverstrand

Mötet genomfördes via videolänk och några  
medlemmar deltog. Styrelsen fanns till stor del 
med på plats. Årsmötet hanterade i vanlig ord-
ning de punkter som fanns på dagordningen och 
här kommer en sammanställning av de beslut som  
fattades utöver sedvanliga formalia. 

• Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom och 
godkändes.

• Den ekonomiska redovisningen och revisionen för 
2019 föredrogs och godkändes. Värt att notera är att 
styrelsen har tagit med den förändrade situation som 
föreningen står inför till följd av Coronapandemin. 

• Inga motioner hade inkommit. 

• Genomgång av planeringen för Strannegårdens fram-
tid. Dessa planer kommer att publiceras i Kontakten 
längre fram för dem som inte kunde delta i årsmötet. 

• Verksamhetsplan, budget och styrelsens arvoden be-
handlades. Budgeten har justerats för att bättre passa 
de utmaningar som Coronapandemin orsakar. Styrel-
sens arvoden är oförändrade men en summa har av-
satts för att täcka de extra kostnader som förtroende-
valda kan komma att få i samband med sina uppdrag. 
Exempelvis reseersättningar.

• Styrelsens sammansättning för år 2020 är följande:

◊ Ordförande   Tor Farbrot 

◊ Ledamöter för 2 år Kent Andersson  
    Michael Ahlberg 

    Martin Rådberg  

◊ Ledamöter för 1 år Runa Zetterman
    Lars Blomqvist 
    Patrik Brandby 

◊ Suppleanter för 1 år Erik Dahlström 
    Margaretha Sahlin

◊ Revisorer för 1 år  Charlotte Severin  
    Agne Lundberg 

◊ Revisorssuppleanter  Margaretha Andersson 
    Margareta Svensson 

◊ Adjungerad läkare Oluf Andersen 

◊ Studieorganisatör  Kansliet

Kansliets utvärdering av mötet via videolänk visar att även 
om det är besvärligt med ny teknik så har mötet ändå kun-
nat genomföras utan större problem. Vi tackar alla deltaga-
re för visat intresse och hoppas att vi snart kan återse alla 
medlemmar IRL. 

Arbete pågår.

Det våras på  
Strannegården.

Många flanörer passerar 
nere vid vattnet. 

Göken gal  
och har vårkänslor.

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET
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MIDSOMMAR

Midsommarfirandet på Strannegår-
den är inställt  i år på grund av smitt-
risken med Covid-19. Förhoppnings-
vis kommer vi kunna fira midsommar 
nästa sommar.  Här kommer trots 
allt, lite fakta om midsommar som 
kan vara roligt att känna till och re-
cept på en god midsommartårta. 

Varför firar vi midsommar?
Midsommarfirandet är en tradi-
tion från Norra Europa. I Sveri-
ge började midsommar firas på 
300-talet och innan år 1953 firade vi 
alltid midsommar den 23 juni. Da-
tumet ändrades och sen dess firar 
vi midsommar på fredag i vecka 25 
som infaller mellan den 20-26 juni. 

Tidigare firades själva midsomar-
afton   för vårens växtlighet. Det 
var en brytpunkt i arbetsåret och 
midsommarnatten ansågs vara full 
av magi och övernaturliga väsen. 
 
Midsommardagen  var ursprung-
ligen en kyrklig högtid för den 
heliga Johannes döparens födelse-
dag.  Midsommar heter i Finland 
Juhannus, på Island Jónsmessa, 
i Danmark och Norge Sankthans 

Vi kommer inte att ha midsommarfest  
på Strannegården i år

Traditionen med majstång härstammar förmodligen från Tyskland och kom till  
Sverige under medeltiden. Foto: Richard Söderholm 

Såhär gör du 

Vispa ägg och socker ljust och pösigt. 

Sikta ner mjöl blandat med bakpulver. 
Rör ner  nötterna och blanda till en 
slät smet.

Häll smeten i en smörad form cirka 
20-22 centimeter i diameter. Grädda i 
ugn, 175 grader i cirka 20 minuter.  

Låt kakan svalna och ta ur den ur 
formen. Dela den i två lika tjocka 
bottnar. 

Vispa grädden tjock. Mosa en tredje-
del av jordgubbarna. Blanda knappt 
hälften av den vispade grädden med 
de mosade  jord gubbarna. Rör ner 
sylten och citronskal. 

Bred jordgubbsgrädden på en botten 
och lägg den andra över. Bred ut 
grädden och  garnera med jord- 
gubbarna.

En klasisk midsommartårta med 
grädde och jordgubbar.  

Foto: pixabay.com

Ingredienser
 8 bitar  

Tårtbotten: 
2 ägg 
1 1/2 dl socker 
1 1/2 dl mjöl 
1 tsk bakpulver
 1 dl hackade hasselnötter

Fyllning/garnering: 
4 dl vispgrädde 
500 g jordgubbar 
2 msk jordgubbssylt 
1 tsk rivet citronskal 

Den godaste jordgubbstårtan 

och i vissa engelskspråkiga om-
råden för Saint John’s Day. På 
svenska betyder midsommar ’mitt 
i sommaren’, och ordet fanns re-
dan i fornsvenskan (miþsumar). 

Nuförtiden firar många mid- 
sommar för att sommaren är här 
men det är sällan  midsommarafton 

är årets längsta dag. Sommarsol- 
ståndet infaller den 21 juni  varje 
år och endast vart sjunde år på 
midsommarafton, (p.g.a. skott-
år kan sommarsolståndet även  
inträffa den 20 juni).

Text: Rita Rak



POSTTIDNING  B
Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
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411 16 Göteborg

Kansliet
Postadress Södra Larmgatan 1
 411 16 Göteborg
Besöksadress Arkitektgatan 2
Telefon 031-711 38 04
E-post info.gbg@neuro.se
Hemsida neuro.se/goteborg
Plusgiro 1 21 30-1
Bankgiro 5416-5840
Swish 1232373066
Öppettider Mån-tors, kl. 10–15
Telefontid Kl. 10–12, 13–15
 

Kanslipersonal
Madeleine Kyllerfeldt Mån - tors 
Caroline Persson Mån - tors 
Terese Antonsson Mån - tors
Rita Rak Mån - tors
 

Kompassen
Caroline Persson Mån - tors
E-post kompassen.gbg@neuro.se
 

Strannegården
Adress Jojos väg 33
 439 31 Onsala
Telefon  031-774 01 83
 

Neuroförbundet Borgen
Lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson 0303-21 11 28
Lars-Gunnar Andersson 0705-94 45 72
 

Neuroförbundet 
Västra Götaland
Adress Kapellevägen 1 A 
 451 44 Uddevalla
Telefon 0793-37 10 08
E-post va-gotaland@neuro.se
 

Förbundskansliet
Besöksadress Neuroförbundet
 Ågatan 12 C
 172 62 Sundbyberg 
Postadress Box 4086 
 171 04  Solna 
Telefon 08-677 70 10,  
E-post info@neuro.se
Hemsida www.neuro.se

Styrelsen 2020
Ordförande Tor Farbrot Kansliet
Vice ordförande Runa Zetterman 031-87 20 74
Kassör Kent Andersson 0708-88 03 10  
Ledamot Michael Ahlberg 0709-66 51 52
 Martin Rådberg 076-134 51 70
 Lars Blomqvist Kansliet 
 Patrik Brandby Kansliet

Suppleanter Erik Dahlström Kansliet 
 Margaretha Sahlin Kansliet 

Adjungerad sekreterare Madeleine Kyllerfeldt Kansliet 
 

Valberedningen Sara Ekström
 Madeleine Kyllerfeldt
 Margareta Svensson. 
 Kontakta kansliet för telefonnr.
 
Kontaktpersoner för olika diagnoser
(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 

ALS Eva de Coursey 031-711 38 04 
CP Daniel Lindstrand 031-711 38 04 
MG Margaretha Andersson 031-711 38 04 
MS Mattias Gustavsson 031-711 38 04 
Myositer Lena Hellman 031-15 26 89 
Narkolepsi Lois Bisjö 0709-26 18 80
NMD Eva de Coursey 031-711 38 04 
Polyneuropati Mikael Fognäs mikael.fognas@neuro.se
Parkinson Roar Vik 0734-33 16 66
SMA Lars Blomqvist 0768-52 15 43 
Spasmodisk dysfoni Gunilla Koch 0739-55 45 80
 

MS, övriga språk 
Spanska, Italienska, Engelska samt alla språk från tidigare Jugoslavien
Kontaktperson Desirée Chalmers 031-711 38 04
 

Kontakten
Redaktör Rita Rak, kansliet 031-711 38 09
E-post kontakten.gbg@neuro.se
Annonser & bidrag Kontakta Rita på kansliet
 Sista inlämningsdag för material till 
 Kontakten: 5:e i varje månad!
 
Tryckeri Grafisk Support Dahlberg AB

Bli medlem i Neuroförbundet 
Göteborg och ta del av allt vi har att 
erbjuda! 

Årsavgiften 2020 är 360 kr för 
medlem med eller utan neurologisk 
diagnos. För anhörig/närstående 
till fullbetalande medlem är 
avgiften 180 kr. 

Kontakta kansliet tel 031-711 38 04 
eller e-post: info.gbg@neuro.se 
 
Plusgiro för avgiften är 1170-0. Om 
du blir medlem i september-decem-
ber gäller avgiften för nästkomman-
de år.

 

Muskelfonden
Insamlingsstiftelsen Forskningsfon-
den för Neuromuskulära Sjukdomar. 
Plusgiro: 90 08 39-2

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings 
Forsknings & Byggnadsfonder. 
Plusgiro: 1 21 30-1

Du som inte redan är medlem i Neuroförbundet


