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Höst 2020 
 
Bästa medlem 
 
Sommarn har som alla vet inte varit normal. Aktiviteter har blivit inställda och vi har 
inte fått träffas på normalt sätt. 
 
Vår tidning pigan hoppas vi kan påminna om att vi finns och kanske pigga upp lite. 
Styrelsen önskar alla en så bra sensommar och höst som vi kan ha och ha förtröstan.  
 
Planeringen av aktiviteter under 2021 är igång men det är i nuläget ingen som vet 
hur länge alla olika former av restriktioner ska pågå. Det finns vissa lättnader i hur vi 
ska kunna nyttja lokalerna på Ringstorp. Styrelsen kommer att beakta möjligheten att 
återvända i de bekanta lokalerna på ett så ansvarsfullt sätt som det är möjligt.  
 
I bakgrunden arbetar Samhällsgruppen med dels protesten mot den månatliga avgift 
för kommunalt utdelade hjälpmedel, där själva avgiften strider mot tre paragrafer i 
Kommunallagen. Läget är följande att kommunen har en otroligt låg profil samt att 
inga kravbrev eller liknande utgår för de som valt att inte betala de 65 kronorna. 
 
En liknande kampanj kommer nu att genomföras mot Region Skåne som varje år 
önskar 500 kr av de som nyttjar elektriska rullstolar eller elskooter. Avgiften strider 
även den mot tre paragrafer i Kommunallagen.  
Färdiga dokument för alla protester kan erhållas av sekreteraren och protester kan 
genomföras oavsett om avgiften är betald eller inte.  
 
Tanken är att först få rätt i sak och sedan i andra hand kräva tillbaka alla års avgifter 
då inga avtal om avgifter eller hyra har ingåtts mellan parterna. 
 
Delar av vår grupp kommer utöver detta att bevaka stadens nybyggnation för att på 
så sätt påverka tillgängligheten i en positiv riktning. Vi efterfrågar även vakande ögon 
och öron samt engagemang utanför Helsingborg i samma typ av ärende.  
 
En ensam klagande går ofta nog att förbise men när vi tillsammans bemöter 
problemen så ökar möjligheterna att nå de resultat som gagnar oss alla. 
 
Styrelsen 
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Grillning på Vikingstrand, Helsingborg 

Tisdagen den 4 augusti träffades 22 st. matglada medlemmar på Vikingstrandsbadet 

för att äta hamburgare och umgås utomhus med varandra. 

Det var den kände grillaren Pierre Öxell som stod för grillningen. Han har meriter som 

Svensk och Sydamerikansk mästare i grillning 2018. 

Alla njöt av det fina vädret och att få möjlighet att träffas utomhus och ”hygge” sig 

med de goda hamburgarna. Maten var rikligt tilltagen, så ingen behövde åka hem 

och vara hungrig. Kvällen avslutades med kaffe och kaka. 

 
 
 
 

AKTIVITETER UNDER 2020 
 

MÅ BRA DAGAR PÅ VALJEVIKEN, SÖLVESBORG 
Måndag 7/9 2020 till onsdag 9/9. Pris 1.200 kr per person. Enkelrum tillägg på 500 
kr. Busstur a la Janne, förplägnad så att ingen kommer att känner hunger samt en 
massa kul händelser under dessa tre dagar. 
BINDANDE ANMÄLAN TILL LEIF LOSELL på tel. 042-122451. SENAST 7/8. 
 

BUSSRESA JOHANNAMUSEET 
Torsdagen 1 oktober kl. 9:00-18:30 Endags tur. Pris 350 kr per medlem. Bindande 
anmälan. Se separat programinformation ned på sidan 3. 
BINDANDE ANMÄLAN TILL LEIF LOSELL på tel. 042-122451. SENAST 9/9. 
 

SILLAFESTEN 
Lördagen 10/10 kl.13:00 Pris 150 kr. Stora salen Kurirgatan. Bindande anmälan. 
BINDANDE ANMÄLAN TILL LEIF LOSELL på tel. 042-122451. SENAST 31/9. 
 

HELSINGBORGS STADSTEATER 
Söndagen 18/10 kl.16:00. Evigt ung, se sidan 3 för innehåll. Pris 100 kr per person. 
BINANDE ANMÄLAN TILL Angelina Nilsson 070-4387640 SENAST 11/10. 
 

MEDLEMSMÖTE 
Onsdagen 18/11 kl.16:00-18:00. Utan kostnad som vanligt. Stora salen Kurirgatan. 
BINANDE ANMÄLAN TILL LEIF LOSELL på tel. 042-122451. SENAST 11/1 
 

JULFEST PÅ RINGSTORP, HELSINGBORG 
Lördagen 12/12 kl.13:00 Pris 200 kr per medlem. Bindande anmälan. 
BINDANDE ANMÄLAN TILL LEIF LOSELL på tel. 042-122451. SENAST 24/11. 
 
 
 

**************** 
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Bussresan till Minnenas museum ändrat till Tolånga och 
Johannamuseet. 

 
Minnenas museum är stängt, därav ändrat program.  
Avresa från parkeringen i Billesholm kl. 9:00 från Bjuvs kiosk kl. 9:15 och från 
Kurirgatan i Helsingborg kl. 9:45 i buss med handikapplift. 
 
Vi beger oss på vackra höstvägar till Tolånga 17 som är en trevlig restaurang på 
landet utanför Sjöbo. Här blir det en god kötträtt från något av gårdens 
egenproducerat kött. Vi avslutar måltiden med kaffe och en liten kaka. 
 
Bussresan fortsätter sen på vackra vägar över Romeleåsen varefter vi kommer till 
Johannamuseet. Museet startades av Manfred Almkvist och drivs idag av hans son 
som kommer att guida oss runt i museet. Därefter får vi tid att själva gå runt och se 
på allting som finns i detta museum. Här finns gamla telefoner, en smedja, cyklar, 
positivspel, bilar och mycket, mycket mer. 
 
Vi avslutar besöket på Johannamuseet med kaffe och goda kakor. 
 
Så vänder vi tillbaka till Helsingborg, Bjuv och Billesholm med beräknad ankomst till 
kl.17:45-18:30. 
 
 
 

Helsingborgs stadsteater. Evigt ung 
 
 
Genre: Komedi med energi för många. 
Publik: Livserfarna optimister med glimten i ögat. 
Upplev därför: Den är rolig, varm och full av rock’n’roll! 
 
Året är 2050 och Helsingborgs stadsteater har byggts om till ett omsorgsboende för 
att få plats med stadens åldrande befolkning. Teaterns skådespelare, som numera 
bor här, närmar sig de 90 och den jämngrå vardagen bryts bara när vårdpersonalen 
stämmer upp i någon enstaka Gullan Bornemark-visa. För det är väl sånt gamla 
gillar? 

En dag får seniorerna nog. Med musiken de älskar gör de revolt mot den aningslösa 
personalen. Men framför allt gör de upp med självaste döden. För även om det är ett 
helvete att bli gammal, där verkligheten blir en snårig djungel och den tidigare så 
spänstiga kroppen kroknar, kan man i hjärtat fortfarande känna sig som 25. 

Evigt ung är en musikteaterföreställning full av rock’n’roll, humor och mänsklig värme 
om åldrandet och om att längta efter kärlek, sex och party när andra tycker att du 
borde stanna hemma framför tv:n. När du, din ålder till trots, vill spela huvudrollen i 
ditt eget liv. 
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Info från Neuro Skåne 
 
 
Välkommen på Neurodagar 1-2 oktober på Valjeviken tillsammans med Neuro 
Blekinge och Neuro Skåne! 
 
Neuroföreningarna i Blekinge och Skåne inbjuder dig som är neurologisk 
patient/anhörig eller dig som arbetar med neurologisk rehabilitering till Neurodagar på 
Valjeviken. 
 
Programmet har som tema rehabilitering och hjälpmedel och utgår i sitt upplägg bl.a 
från Neurorapporten 2020. Det blir ett omväxlande program med flera prominenta 
talare men också möjligheter till gemenskap och samtal. 
 
Tid: 1-2 oktober. Dagtid 9:00-16:00 respektive 9:00-15:00. Du kan välja att komma 
båda dagarna eller bara en dag. Du kan också välja övernattning i anpassade rum 
med helpension och festmåltid/musikalisk föreläsning till starkt subventionerade 
priser. 
 
Plats: Valjeviken folkhögskola och rehabilitering, Herrgårdsvägen 97, Sölvesborg 
 
Transport: Neuro erbjuder resa med handikappanpassad buss från Malmö, 
Karlskrona, Ystad, Kristianstad, Ängelholm, Helsingborg, Lund samt Olofström för 
endast 100 kr tur och retur. Vi informerar om hållplatstid vid din anmälan. Bussresa 
ska betalas vid anmälan till Vårt Bg: 346-5010 eller Swish: 1233482106 Neuro 
Skåne. Bet. ej tillbaka vid ev. avbokning. 
 
Kostnad per person för deltagande dagtid: 100 kr/per dag inkl. välkomstkaffe, lunch 
och eftermiddagskaffe. 
 
Kostnad per person för deltagande 2 dagar med helpension/övernattning och 
festmåltid torsdag kväll: 480 kr. gäller del i dubbelrum. För enkelrum gäller 680 kr 
med helpension. Betalas till Valjeviken på plats. 
 
Anmälan, senast 30 augusti, till ditt kansli: 
 
Neuro Blekinge, C/O Carina Mattisson, Hallvägen 8, 37277 Backaryd, Telefon: 
070/5956740, blekinge@neuro.se 
 
Neuro Skåne, Götagatan 15, 281 50, Hässleholm, 0763-261762, 044-128710, 
skane@neuro.se 
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Styrelsen för Neuro Västra Skåne, vald vid årsmötet 2020. 
 

Ordförande Mariette Karlsson, mariette_karlsson61@hotmail.com, 0729-114579 
Kassör Bodil Strömberg, bodil.stromberg50@gmail.com, 070-2047157 
Sekreterare Jonny Bengtsson, jb_night@hotmail.com, 0720-519875, 0723-187010 
Ledamot Göran Öxell, goran@prokonsult.se, 0708-920602 
Ledamot Leif Losell, leiflosell82@gmail.com, 0704-765102 
Ledamot Michael Kjeldal Olsen, michaelkjeldalolsen@gmail.com, 0708-155611 
Ledamot Angelina Nilsson, andjelina.nilsson@hotmail.com, 042-15 58 99, 070-
4387640 
Suppleant Lena Eliasson, lena.47.eliasson@gmail.com, 042-204148, 0733-122546 
Suppleant Christel Piltoft, krizztel@hotmail.com, 0723-226898 
 
Studieorganisatör Rut Nilsson, runibi@gmail.com, 0733-827788 
 
Valberedning sammankallande Pia Svensson , 042-143233, 0739-975826 
 
 
 
 
 
Vi önskar alla medlemmar en trevlig höst. 
 
 
Ansvarig utgivare och redaktör  
 
Michael Kjeldal Olsen 
michaelkjeldalolsen@gmail.com 
 
 


