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Aktiviteter för  hösten 2021

september - oktober - november



Bad och styrketräning 

Höstens första Bassängträning: lördag 4 september kl. 14.00
Höstens första Styrketräning: måndag 6 september kl. 11.00

         Från och med vecka 36 gäller preliminärt följande:
  

 Måndagar kl. 14.00-15.00  Styrketräning på Träningsverket, 
Idrottens Hus, Norrvalla. Träningstiden har vi tillsammans 
med Parkinson Skellefteå. (Detsamma gäller torsdags-träningen.)
                                                                                      

 Torsdagar kl. 11.00-12.00  Styrketräning på Träningsverket
Kostnad: 300 kr/år (medlems- och träningsavgift till Parasport) 
Kontaktperson: Anki Stenberg, tel. 070-556 83 31
      

 Lördagar  kl. 14.00-15.00 samling 13.30 Bad i lasarettets varma
bassäng. Max 7 medlemmar/grupp. Viktigt att du anmäler dig och 
likaså, avanmäler om du inte kan - så annan medlem får plats. 
Kontaktperson: Lars-Erik Hultin, tel. 073-814 00 17 
         
Tänk på! Fortsatt hålla avstånd och god handhygien!

         Stanna hemma om Du har sjukdomssymptom eller har 
         någon hemma som har en smittsam infektionssjukdom!

         
September

 Onsdag 8 september kl. 13.00  Fikaträff på Stig’s konditori
Medlem får 10 % rabatt. Vi fikar tillsammans, inom eller utomhus, 
på behörigt avstånd enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
Anmälan senast 7september till Månika Östlund, tel. 070-669 51 72

                                                                              
 Onsdag 22 september kl. 13.00  Medlemsmöte på Folkparken

Ulrika Olofsson samhällsutvecklare på ABF - berättar vad vår 
förening kan få hjälp med när det gäller studiecirklar, föreläsningar 
och kulturella evenemang genom ABF. 
Anmälan senast 20 september till Britt Ahlbäck, tel. 073-077 04 70
  

Oktober                                                                            
       

 Onsdag 6 oktober kl. 18.00  Middag på Verandan, Skellefteå
         Vi äter tillsammans på behörigt avstånd.

Anmälan senast 4 oktober till Månika Östlund, tel. 070-669 51 72



 Tisdag 19 oktober kl. 11.00-12.00 start Stol-yoga på Medlefors 
folkhögskola. Totalt 5 tisdagar t o m 16/11, samling kl. 10.45 
Samarr. med ABF Skellefteå.  Yogalärare: Charlotte Nästén. 
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 500 kr/person. PlusGiro 489 722-9
Anmälan senast 5 oktober till Anki Stenberg, tel. 070-556 83 31

   
 Onsdag 20 oktober kl. 13.00  Medlemsmöte på Folkparken 

Skellefteå med Mats Gustafsson. ”Hur kan vården bli bättre?” 
Mats har arbetat som distriktsläkare i Skelleftehamn - Ursviken i 35
år. Han pratar om utvecklingen av primärvården och sjukhusvården
under denna tid, tar upp förändringar i vårdens organisation, 
personalbemanning, den medicinska utvecklingen och förändringar
för patienter.
Därefter beskriver Mats hur vården för de allra äldsta kan 
förbättras, t ex. hemsjukvården, samverkan hälsocentral – sjukhus 
och kommun samt ger konkreta exempel på hur detta arbete sker i 
hans geografiska område.
Anmälan senast 18 oktober till Stellan Berglund, tel. 070-589 06 53

 Onsdag 27 oktober kl. 14.00  Ses vi på PMU-
Pingstkyrkans Second hand. Vi fikar och handlar
tillsammans. Tänk på hålla avstånd. Anmälan senast
25 oktober till Karin Bjuhr Mattsson, tel. 070-209 95 99 

 
November
     

 Onsdag 10 november kl. 12.00  Lunch på restaurang Mandel, 
Wood Hotel -  nya kulturhuset Sara. 
Anmälan senast obs! fredag 5 november  till Månika Östlund, 
tel. 070-669 51 72

 Gemensamt medlemsmöte med Parkinson Skellefteå och 
Strokeföreningen.  Lokal: Folkparken Skellefteå. 
Tema: Hur ser rehabilitering (t ex. hemrehab, dagrehab, 
neurorehab, samarbete med primärvård) och ansvarsfördelning 
mellan huvudmännen ut i Skellefteåområdet efter 
sjukhus/lasarettsvistelse?

         Läs mer i kommande mejlutskick och annons.  

 Välkomstmiddag för nya medlemmar  
Styrelsen kontaktar våra nya medlemmar och bjuder in till 
välkomstmiddag, då meddelas dag och tid.



  Skellefteå underlättar rehabilitering för medlemmar 
med neurologisk diagnos genom ett bidrag på max 500 kr/år. Skicka in 
förfrågan tillsammans med kvitto på din aktivitet till: Neuro Skellefteå 
(adress, se nedan)  Var noga med ange typ av aktivitet, ditt namn, 
telefon och kontot betalningen ska ske till. (Bidraget endast för dig som 
betalat medlemsavgift på 360 kr)

Rehabilitering – en aktivitet som förbättrar ditt mående, t ex 
styrketräning, ridning körsång, balansträning, en period på dagrehab 
eller Neurorehab.

Postadress: Neuro Skellefteå, Storgatan 50, 931 30 Skellefteå 

Hemsida: neuro.se/skelleftea     PlusGiro: 489 722-9                           

E-post: skelleftea@neuro.se    OBS! Lämna gärna din e-adress för att 
få information via e-post. Då sparar
föreningen både porto och papper.

                                                                                

Styrelsen
 

Ordförande: Stellan Berglund,  Tel. 070-589 06 53  

e-post: stellan.skelleftea@gmail.com                                                         

Kassör: Britt Ahlbäck,  Tel. 073-077 04 70   britt.ahlback@gmail.com      

Övriga ledamöter:

Karin Bjuhr Mattsson,  Tel. 070-209 95 99

Sara Åström,  Tel. 070-696 71 91                                                               

Månika Östlund, Tel. 070-669 51 72                                                           

Suppleanter: 

Agneta Frimodig. Tel. 070-693 68 49   agneta.frimodig@gmail.com 

Barry Rudholm. Tel. 070-325 43 96   barryrudholm@hotmail.com

Eva Wikberg. Tel. 073-060 70 69                                                                     
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Övriga aktiviteter du kanske är intresserad av?

 Pokémon GO
Ett gratis-spel för både barn och vuxna, att ladda ner i mobilen. Ett 
spel där vi samlas både utomhus och inomhus, för att fånga 
pokemons kring Nordanå-området. Är du intresserad att prova 
spela Pokémon Go? För mer information, kontakta: 
Karin Bjuhr Mattsson, tel. 070-200 95 99,  karin_bm@telia.com 
eller Anki Stenberg, tel. 070-556 83 31,  anki.stenberg@gmail.com 

                 
            

 Bowling
Populära återkommande träffar på Bowling-
kompaniet, där hjälpmedel finns.
Är du intresserad av att prova på bowling? 
För mer information, kontakta: 
Anki Stenberg, tel. 070-556 83 31, anki.stenberg@gmail.com  
   
 
                                                                                                           

 Boule
Är du intresserad av att prova spela boule? 
För mer information, kontakta:
Stellan Berglund, tel. 070-589 06 53, stellan.skelleftea@gmail.com
  

 Har du egna idéer och önskemål?
Kan t ex vara önskemål om att i studiecirkelform, träffa andra med 
samma diagnos för dela med sig om tips och erfarenheter eller 
kanske du vill gå en datakurs? Hör då gärna av dig till ordförande 
Stellan Berglund, tel 070-589 06 53 som tacksamt tar emot förslag.

Du är även varmt välkommen på vårt Medlemsmöte, onsdag den 
22 september kl. 13.00 på Folkparken Skellefteå.  
Ulrika Olofsson, samhällsutvecklare på ABF, berättar då vad vår 
förening kan få hjälp med när det gäller studiecirklar, föreläsningar 
och kulturella evenemang genom ABF. Vad skulle du vilja göra i 
vår förening? Kanske du har förslag på föreläsare eller något ämne
du vill veta mer om? Ulrika tar tacksamt emot idéer och önskemål. 
Anmälan senast 20 september till Britt Ahlbäck, Tel. 073-077 04 70
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