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Richard Kohlström kommer och visar foton från resan till Peru,  

fortsättning på den avbrutna berättelsen med foton från 2019.  

Medlemsmöte  

Lördag den 9 oktober 2021  

kl 13.00-16.00  

på Ödsmåls Församlingshem. 

Vi kommer att diskutera vad vi har gjort under 2021, höstens aktiviteter 

och vad skall vi söka fondmedel för 2023. 

Bidrag som vi söker för 2022 är sökta för hela året.  
Det är viktigt att vi är många medlemmar som har önskemål om vilka 

aktiviteter vi ska söka bidrag för under 2023. 

 

Program: 

- Inledning 

- Rickard Kohlströms resa. 

- Höstens aktiviteter och vad skall vi söka fondmedel för 2023 

- Fikapaus (då vi bjuder på smörgåstårta samt dricka  

  och efteråt kaffe med kaka) 

- Avslutning 

 

Ta gärna med en anhörig eller vän till mötet! 

Din anmälan till medlemsmötet vill vi ha senast den 1 oktober 2021. 

Du kan anmäla dig till 

Dag Ekliden 076-7944756 eller 

Kay Lithander 0702759152 



 

 

Sida 2 KAPRIFOLEN 

Onsdag den 1 september  

åker vi till  

Wapnö Gård i Halland. 

Buss från  

Henån kl 9.00,  

Varekil 9.10,  

Myggenäs 9.25,  

Stenungsund 9.35,  

Stora-Höga 9.50.                   

Vi beräknar vara vid Wapnö kl 11.30 

 

Vi börjar med mjölkkarusellen den stänger kl 12.00. Vi fikar kl 12.15.  

Sen får vi en Guidad visning Kl. 13.00 som tar ca 1 tim.  

Vi äter lunch kl 14.30, Hemfärd kl 16.00. 

 

Kostnad 300 kr. Anmälan senast den 15 augusti  

betalning senast den 27 augusti 2021.  

Avgiften betalar du in till föreningens bankgiro 5756-4353 

Anmälan till Dag Ekliden 0304-47392 mobil: 076-7944756 eller  

Kay Lithander 0303-778190 mobil: 072-1596903  

Cafè-MS på Fregatten  

Torsdagen den 3 juni återupptogs  

Cafè-MS träffarna på Fregatten.  

Vi blev 18 glada personer.  

Cafè-MS har varit vilande under vintern 

och våren då det har varit begränsat till 

max 1 sittande person vid varje bord 

på Fregatten. 

Endagsresan till Wapnö Gård i Halland 

Wapnö Gård med eget kretslopp. I mer än 20 år har Wapnö utvecklat 

ett eget ekologiskt kretslopp på gården.  

God djuromsorg, smakupplevelser och hållbar miljö har länge varit 

självklarheter. Det är därför du inte hittar någon liknande gård  

i Sverige eller kanske ens i världen. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

KAPRIFOLEN Sida 3 

Akvarellmålargruppens utställning 

Akvarellmålarna hade utställning i maj månad på biblioteket i Fregatten. 

Hoppas att många av er gick dit för att se dessa vackra alster.  

Det är väldigt proffsiga målningar.  



Sida 4 KAPRIFOLEN 

Teaterresa till Göteborgs Operan         

Vi söker dig som har något att berätta 

Sidan 6 i Kaprifolen är en sida för medlemmar berättar.  

Vi är väldigt tacksamma om ni kan hjälpa oss att fylla den sidan med 

något som vi andra kan få ta del av. 

Ring eller SMSa Janet mob. 0738129087 eller maila.  

Janetolars@telia.com 

Vi söker dig som har något att  

berätta, om dig själv, din diagnos,  

semesterresa eller något annat du 

vill delge oss medlemmar 

Höstens teaterresa till Göteborg  

Göteborgs Stadsteater öppnade 

sin bokning den 3 juni endast 

för enstaka biljetter, gruppbok-

ningen är inte tillgänglig ännu.   

Göteborgs Operan öppnade den 

13 juni även där går det inte att 

boka för grupper ännu.  

Vi behöver hjälp från er medlemmar vilka aktiviteter vi skall söka bidrag 

till. Neurofonden och Radiohjälpen söker vi bidrag från i september 2021 

för hela året 2022. Max 4 ansökningar var från Neurofonden och Radio-

hjälpen. Teaterresor på våren och hösten kommer vi att fortsätta att söka 

för, Kaprifoldagen på våren behöver vi hjälp med vad ni önskar att vi ska 

göra. September månad varje år har vi en aktivitet vi söker till, den  

behöver vi hjälp från er medlemmar vad vi ska söka till. 

Aktiviteterna som vi söker till måste gå att genomföras med rullstol  

o rullator.  

Hjälp oss med ideér 

Förslagen lämnar du till Dag Ekliden 

tel 0304-47392  

mobil 076-7944756 eller  

mail: dagekliden@hotmail.com. 
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Kommunala funktionshinderfrågor  

Kommunala funktionshinderfrågor  

 

Till Neuro Kaprifols medlemmar i våra tre kommuner. 

Har ni frågor till er kommun som gäller funktionsfrågor kan ni ringa 

eller skicka mail till någon av våra medlemmar som är med i de 

kommunala råden.  

 

Stenungsunds KRF.  

Kay Lithander 0303-778190 mobil 072-1596903  

mail snickargarden@outlock.com  

Eva-Lena Skoog mobil 073-1425662 mail eva-lena.skog@telia.com   

 

Tjörn Rådet för funktionshinderfrågor. 

Bo Dahl 0304-674386 mobil 070-6258462  

mail:  bodahl62@gmail.com  

 

Orust KHR. 

Dag Ekliden 0304-47392 mobil 076-7944756  

mail dagekliden@hotmail.com  

Ingrid Haraldsson 0304-37190 mobil 073-6176174 

mail ingridbharaldsson@gmail.com 

Neuroförbundet och Kaprifol vill öka medlemsantalet  

Neuroförbundet och Neuro Kaprifol vill 

värva fler medlemmar så vi kan bli en  

starkare förening.                                                                                                           

 

Huvudmedlem med diagnos 360 kr om året.  

Stödmedlem 180 kr om året, en stödmedlem kan vare en  

familjemedlem, arbetskamrat, nära vän eller någon som vill vara med i 

vår förening hen för vara med på samma villkor som huvudmedlem.   

Som medlem bidrar man till vårt stöd till forskning och vår  

opinionsbildning.  

Så be gärna familj och vänner att bli medlemmar!  

Alla som blir medlemmar får:  

Diagnosinformation. Medlemstidning och nyhetsbrev. Råd och stöd från 

våra diagnosstödjare. Juridisk rådgivning via våra rättsombud.  

Erbjudande om att teckna olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning.  

Förmånliga medlemsrabatter. Träffa andra med liknande erfarenheter 

Möjlighet att delta i föreningens aktiviteter  

(kurser, seminarier, läger och resor) 

Lise Lidbäck 

Kaprifols styrelse 2020 

mailto:snickargarden@outlock.com
mailto:eva-lena.skog@telia.com
mailto:bodahl62@gmail.com
mailto:dagekliden@hotmail.com
mailto:ingridbharaldsson@gmail.com
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Hemsidan önskar foton och bilder från medlemmarna  

Då jag håller på med hemsidan också så vill jag 

be er om hjälp vad det gäller foton. Man får 

endast lägga ut ”egna” bilder på hemsidan så 

jag ber er ta foton på våra resor t.ex. byggna-

der där vi är;  

Operan, Lorensbergsteatern,  

Universeum, Akvarellmuseét och  

liknande. Skicka dom i så fall till min mail;  

Janetolars@telia.com  

Tack på förhand. Janet 

Egon Kempe Bingolotto-vinnare  

Söndag den 6 juni på Sveriges Nationaldag 

vann vår medlem Egon Kempe 50 000 kr på 

bilchansen i Bingolotto med Lotta Engberg. 

Han förklarade för henne att han har spelat 

bingolotto sen Lokets tid så han har betalt 

vinsten på bingolotter under alla de här 

åren. Egon spelar gärna på flera olika spel 

men inte på hästar som han poserar med på 

fotot. 

Akvarellgruppen 

Höstens målarcirkel börjar den 12 augusti 2021  

på Spekeröds bygdegård.  

Vårens cirkel blev inställd pga pandemin.  

Men nu börjar vi vår målning igen 

Fondansökningar till aktiviteter         

Bidrag till aktiviteter skall sökas senast i september månad från  

Neurofonden och Radiohjälpen för hela nästkommande året.  

Vi söker dig som har något att berätta 

Vi söker dig som har något att  

berätta, om dig själv, din diagnos,  

semesterresa eller något annat du 

vill delge oss medlemmar 

Sidan 6 i Kaprifolen är en sida för medlemmar berättar.  

Vi är väldigt tacksamma om ni kan hjälpa oss att fylla den sidan med 

något som vi andra kan få ta del av. 

Ring eller SMSa Janet mob. 0738129087 eller maila.  

Janetolars@telia.com 
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Information från                                                 Västra Götaland 

Kommunala råden för funktionshinderfrågor 

finns att komma till dem på  

rehabilitering, tillgång till  

minicrosser när man är där,  

så man har lättare för att ta sig 

till, t.ex. affären.                  

 

Styrelsemöte 2021-04-07 via 

Teams                                                                                               

Kansliet                                                                                                                                          

Ombudsmötet 2021                                                                                                                             

Under ombudsmötet kom det 

fram några synpunkter, som vi nu 

får ta till oss. När det gäller 

speedledger, så är det ett  

bokföringsprogram som förening-

en har använt sig av länge och 

fungerar bra, så det kommer 

fortsättas med.                                                                                   

Övrigt                                                                                                                                                

Eduard Piper tycker att styrelsen 

ska vara med på stiftarmötet på 

Valjeviken i augusti.  

Förslag kom upp om att ha en 

ordförandekonferens i Mölndal 

några veckor innan kongressen, 

så att frågor kan diskuteras 

 

 

 

Västra Götalands kansli 

Kansliet har ny öppettid: 

tisdag—torsdag  

kl. 9.30 -15.30 

Kanslist är Pamela Stolt  

Adress:  

Kappellevägen 1 A  

45144 Uddevalla  

Telefon: 079-3371008  

E-post:  

Va-gotaland@neuro.se 

   

Västra Götaland styrelsemöte 

2021-03-23 via Teams                                                                       

Kansliet                                                                                                                                           

Angående ombudsmötet så är 

det klart hur många suppleanter 

och ledamöter som ska väljas i 

år. Benny Johansson och Pamela 

Stolt ska höra med PJ Tjärnberg 

så det blir rätt inför mötet. När 

det ska sökas för extra stöd 

2021-Tema digitalisering, har det 

beslutats att det ska bli en  

konferenspuck, konferenskamera 

och headset.                                                                                  

Övrigt                                                                                                                                                  

Förslag om att bjuda in någon 

från Treklöverhemmet vid nästa 

planeringsmöte, och höra med 

dem om bl.a. vilken möjlighet det 

Styrelsemöte den 2021-06-01 

via teams  

Kansliet  

Det är dags att ansöka till Valje-

vikens stiftarmöte den 13 au-

gusti. 

Rapporter 

Projekt-Färdtjänst och hjälpme-

del Benny Johansson har skickat 

ut förfrågan om riktlinjer och 

avtal till 49 kommuner, och de 

flesta har svarat. Han ska mejla 

ut till medlemmarna om ett 

digitalt möte igen den 15 juni 

kl.18.00. 

Övrigt  

Det planeras en ombudskonfe-

rens mellan den 28-29/8 i Möln-

dal, där ombud träffas och dis-

kuterar frågor inför kongressen. 

Inför detta ska vi nämna att man 

ska vara förberedd och har läst 

pärmen.                                                                                                                      

I fortsättningen när ”kännedom 

av styrelsemöte” skickas ut till 

lokalföreningarna, ska nämnas 

att de också får deltaga om de 

vill. 

Tjörn Rådet för funktionshinderfrågor  

 

Köer till äldreboende  

I dagsläget har vi 9st i kö, 3st till äldrebo-

ende och 4st till demensboende. Behov 

av trygghetsboende finns. Pensionslägen-

heterna har kö idag på 159st 

.Nytt äldreboende Det som behövs idag 

är demensboende, hemtjänsten kommer 

att öka samt boende för yngre med 

demens. Ärendet har stoppats upp, 

hänger ihop med den lokala försörjnings-

planen. SPF är angelägna om att det 

byggs, hur kan vi som pensionärs 

organisation hjälpa till, ska vi samarbeta 

mellan föreningarna. 

Corona situationen  

12 mars 2020 stängde verksamheterna 

ner, Tjörns kommun fick kritik för att vi 

stängde ner så fort men i efterhand var 

det rätt beslut. I början saknades skydds-

utrustning men efter sommaren har allt 

fungerat fantastiskt bra. Vaccineringen 

fungerar bra.  

Detaljbudgeten Budget processen: KPR 

har tidigare lämnat in prioriterade mål, 

vad är viktigt. Detta kommer ske i höst 

för hela rådet. Lokala försörjningsplaner 

har tagits fram som gäller för hela kom-

munen, är ute på remiss idag. Detta ska 

även skickats till alla föreningar, sista 

dag är 6 september 2021. 

 

 

 

Stenungsunds KRF  

 

Stenungsunds kommun Kommunala rådet 

för funktionshindrade 2021-03-19 via 

Teams   

Information från Funktionshinderverksam-

heten                                                              

Verksamhetschef Anders Haag informerar.                                                                                    

Status Coronapandemin: Bra lagarbete 

inom funktionshinder. Endast två personer 

som är smittade i nuläget. Nästan alla 

omsorgstagare har fått andra dosen.                                    

Riksbyggen CW-Borgs väg                                                                                                                

Rådet fortsätter att följa utvecklingen 

kring byggnationen av trygghetsboende på 

CW-Borgs väg.                                                                                                                                                     

Kommunala rådet för funktionshindrade 

2021-05-28 via Teams                                              

Information från Funktionshinderverksam-

heten                                                                                

Ärendet bordläggs och följande punkter 

behandlas vid nästa sammanträde:                         

Riktat stöd från staten till de äldre. Hur 

har det använts?  Anhörigstöd. Övrigt.                   

Stenungsunds arena (simhallen)                                                                                                 

Driftansvarig Jon Nordqvist informerar.                                                                                           

Generell information simhallen: Arenan 

har 5-årsgaranti vilket innebär att verk-

samheten inte kan eller får göra större 

förändringar eller ombyggnationer. Dock 

ska kakelplattorna modifieras för att 

förhindra halkolyckor.                                                                           

Handikapparkering vid Nösnäsbadet                                                                                              

Richard Brown informerar. Bommen vid 

Nösnäsbadet sattes upp på grund av 

trafiksäkerhetsskäl. Det innebär att om 

man kör på gång och cykelväg så bryter 

man mot trafikföreskrifterna oavsett om 

man är funktionshindrad eller int 

Orust KHR  
är inställt till september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! 

Fullständiga protokoll 

från KRF-mötena hittar  

ni på respektive  

kommuns hemsida. 
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Café-MS  

Sommaruppehåll 

juli augusti 

2 september 

7 oktober 

4 november 

2 december 

 

 

 

Styrelsemöte  

25 augusti 

 

 

 

 

 

 

September 

Wapnö Gård 1 september  

Oktober 

Teaterresa 

Medlemsmöte 9 oktober 

November 

Julbord 

December 

Café-MS avslutning  

2 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa utskick till  

medlemmarna beräknas 

komma i oktober  

 

 

c/o  Kay Lithander  

Gössby 331 

444 93 Spekeröd 

Telefon: 070-2759152 

E-post: kaprifol@neuro.se 

Hemsida:  

www.neuro.se/kaprifol 

Nyhetstidning för  

Bankgiro : 5756-4353 

NEUROFÖRBUNDET Kaprifols styrelse 2021: 

Kay Lithander  (ordförande) 070-2759152  

Nils Sahlqvist  (v. ordf.) 070-8595889 

Olle Ahlstedt (sekreterare) 070-6556589  

Dag Ekliden  (kassör) 076-7944756  

Janet Rutgersson (ledamot) 073-8129087 

Eva-Lena Skoog (suppleant) 073-1425662 

Rune Olsson (suppleant) 070-3364846 

 

 

Kommande aktiviteter 2021 

kaprifol@neuro.se 

 
Vi välkomnar alla med någon  

neurologisk sjukdom. Man behöver 
inte tillhöra någon förening. Ta gärna 
med er en vän. Vi fikar och pratar om 

allting. Detta gör vi första 
torsdagen i månaden kl. 13.00  

på Café Fregatten 

 

Vi ses!  
Om ni har några frågor kontakta mig, 

Janet,  
 telefon: 0303-77 39 21 

 

http://www.neuroforbundet.se/kaprifol
http://www.neuroforbundet.se/kaprifol

