
 
 

 

Välkommen till vårens program 2021 

Neuro Örebro och Norra länsdelen 

 
Vi har under 1 år levt med Corona-Pandemin och en återgång till normalt liv 

känns avlägset. Ändå vill vi med beaktande av Folkhälsomyndighetens krav 

planera för en, om än begränsad, verksamhet. 

 

 

Tisdag den 27 april kl. 14.00-15.30 

Stora Holmen. Vi möts vid ingången. Ta med kaffekorg. 

 

OBS ändrat resedatum!! 

2–7 augusti Valjeviken 

Om alla är vaccinerade – busstransporter är tillåtna kan vi göra vår traditionella 

resa till Valjeviken. 

Vi startar på måndagen kl.8.00 från Haga centrum och är åter  

lördagen ca. 20.00. 

Kostnad: 2 500: - 

Anmälan om deltagande senast den 31 maj till Birgitta Lindahl  

tel: 070-533 77 25. 

 

Torsdag 20 maj kl. 14.00-16.00 

Vi möts på torget i det vackra Nora för vandring i staden samt besöker en 

uteservering. 

 

Tisdag 1 juni kl. 14.00-15.30 

Vandring i omgivningarna. Föreningen bjuder på kaffe och dopp. 

Karlslunds motionscentral, Gäddestavägen 3, Buss 7 

 

 

Söndag den 13 juni kl.11.00 

Blomsterprakt i Garphyttans nationalpark. En av länets äldsta skyddade 

naturskyddsområde, med rik flora och kulturhistoria. 

Samling vid reservatets parkering. Föreningen bjuder därefter på lunch vid 

Lekhyttans kök och kiosk. 

Anmälan senast 4/6 till Birgitta Lindahl tel: 070-533 77 25. 

 

 



Till samtliga arrangemang måste alla klar sin transport på egen hand, gäller ej 

Valjeviken. Vid regn ställs vandringarna in. 

 

 

INFORMATION 

 

Yogan startar 15 mars kl. 15.00 på Hälsobro. Pga. Corona är deltagarantalet 

begränsat till 4 deltagare plus ledare.Vi startar gärna fler grupper. 

Anmäl er till Birgitta Lindahl tel: 070-533 77 25. 

 

Hälsobro -”mer än ett gym”.  

Erbjuder träning i Coronasäkrad miljö. 

Glöm inte att medlemmar i Neuro Örebro har 10 % på träningsavgifter. 

Adress: Manillagatan 10, Örebro 

Tel: 019-14 05 10 

Hemsida: www.halsobro.se 

 

Medlemskap var med och sprid information om föreningen. Som medlem 

bidrar du till Forskning. Medlemsavgiften är 30: -/ månad för huvudmedlem och 

15: -/månad för anhörigmedlem. Avgiften betalas via autogiro. 

 

Du som har dator men inte uppgivit E-postadress. Gör detta snarast så kan vi 

påminna om våra aktiviteter. Meddela detta till, orebro-lan@neuro.se informera 

även om ditt namn och adress så E-posten registreras på rätt person. 

 

Styrelsekontakter 

Birgitta Lindahl, ordf.        070-533 77 25  

Kerstin Lundell vice ordf.  070-589 49 18 

Lotta Ågren Kassör            070-217 08 56 

http://www.halsobro.se/
mailto:orebro-lan@neuro.se

