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Lägenhet på Teneriffa – att låna!  
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 2023,
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. Du beställer själv din flygresa 
och övriga kringtjänster.

Sista ansökningsdag för lån av lägenheten är 1 oktober.
Gå in på vår hemsida eller kontakta kansliet för ansökningsblankett och 
mer information: 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 
gäster med rörelsenedsättning. 
Lägenhetshotellet ligger 
trevligt, endast cirka 400  meter 
från strandpromenaden i  
Los Cristianos. 

TIPS FRÅN KANSLIET

Hilda Henrikssons Fond
Fonden ger bidrag i första hand till personer som har MS eller CP, men 
även annan neurologisk diagnos godtas (ej neuropsykiatrisk diagnos som 
ADHD eller Autism).

Sökande skall vara bosatt i Göteborg med omnejd och vara  
ekonomiskt behövande. Endast mindre belopp delas ut.

Sista ansökan för hösten är 15 oktober

Ansökningsblankett finns på Neuroförbundet Göteborgs hemsida:  
www.neuro.se/goteborg

Frågor om fonden besvaras av Caroline Persson på tel: 031-711 38 04, eller 
e-post: kompassen.gbg@neuro.se

15 
oktober

DAGAR ATT UPPMÄRKSAMMA -  SEPTEMBER 2022

4/9 Svampens dag 

25/9 Äpplets dag
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ORD FRÅN ORDFÖRANDEN

Vi är jätteglada för den fina 
sommar många av våra med-
lemmar fått uppleva på D&J 
Strannegården. Det har nästan 
varit fullbelagt under samtli-
ga av våra öppna veckor och 
många gäster har badat ofta i 
den nyrenoverade poolen. Våra 
duktiga fysioterapeuter har 
erbjudit rolig träning i form av 
vattengympa och andra aktivi-
teter. Särskilt kul var det att vi 
kunde erbjuda segling i anpas-
sade segelbåtar tillsammans 
med Seglarklubben Kaparen 
i Gottskär under våra sport & 
träningsveckor. 

Nytt för i år är att Dolores 
stuga också blivit tillgänglig 
att boka för gäster. Makarna 
Dolores och John Johansson 
byggde det charmiga lilla hu-
set som sommarstuga och det 
blev deras fösta hus på tom-
ten. För att hedra minnet av 
våra donatorer, som skänkte 
 Strannegården till oss 1968, har 
vi namngett våra två stugor 
efter dem. Dolores stuga som 
tidigare kallades Sköterske-

bostaden har blivit fantastiskt 
fint renoverad med nytt bad-
rum och kök. Den är renove-
rad i gammal stil och har viss 
anpassning så att den nu kan 
användas av gäster med lättare 
funktionsnedsättningar. Johns 
stuga som tidigare kallades 
Lill stugan är byggd långt sena-
re och är dessutom tillbyggd 
med ett stort anpassat badrum 
vilket gör att den är fullt an-
passad för gäster som använ-
der rullstol. 

Jag vill också passa på att 
framföra ett stort tack till per-
sonalen som under Katarinas 
ledning gjort sommaren så fin 
för våra gäster!

Det känns roligt att vi nu får 
starta höstens verksamhet i ett 
modernt fint kansli på Gruv-
gatan 8 i ”Södra Änggården”. 

Vi har ett fullspäckat program 
av aktiviteter framför oss.  
Anmäl er till NEURO-dagarnas 
intressanta föreläsningar på 
Dalheimers Hus 27 – 29 sep-

tember. Vi hoppas också att 
du vill vara med och fira för-
eningens 70-årsjubileum. Det 
blir stor fest på Radisson Blu 
Scandinavia Hotel den 8 okto-
ber med levande musik och 
under hållning. 

Avslutningsvis vill jag nämna 
att Neuroförbundet samlas till 
digital extra kongress som in-
leds 5 september. Kongressen 
är sista steget i den organisa-
tionsöversyn som startades 
upp på förra kongressen 2021. 
Målet är att besluta om orga-
nisatoriska förändringar som 
gör att vi kan bli ett moderna-
re och starkare NEURO inför 
framtiden. Aktuella frågor är 
former för medlemskap, orga-
nisation och demokrati. Mer 
information om vad som blir 
beslutat kommer under hös-
ten. 

Hoppas att ni alla haft en skön 
sommar.

Kent Andersson

DIAGNOSDAGAR - SEPTEMBER 2022

7/9  Duchenne muskeldystrofi dagen
  På Facebook hittar du Patientföreningen DBMD

12/9  Migrändagen
  Hemsidan www.huvudvarksforbundet.se 

22/9 Narkolepsidagen
  Hemsidan https://www.narkolepsiforeningen.se/

25/9  Ataxi dagen

30/9  Limb-girdle muskeldystrofi dagen (LGMD) 

Hej allesammans!
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Välkommen till årets Neurodagar  
27 - 29 september

Möt forskare och specialister på neurologiska sjukdomar
Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Tisdag 27 september kl. 18.00 – 20.30 

Muskeldystrofier hos vuxna: Bakgrund och sjukdomsmekanismer, nytt om 
diagnostik, behandling och forskning. 
Föreläsare: Christopher Lindberg Överläkare, Docent, Neuromuskulärt Centrum SU och Sara 
Nordström Vårdenhetsöverläkare, Neuromuskulärt Centrum SU

Onsdag 28 september kl. 17.45 – 20.00

Polyneuropati: Varianter, orsaker, utredning, behandling och framtiden. 
Föreläsare: Andreas Arvidsson, Neurolog, Skånes Universitetssjukhus

Torsdag 29 september kl. 17.30 – 21.00

MS-multipel skleros: Ta del av senaste nytt om behandling och uppföljning.  
Sjukdomsmodifierande behandling av MS: Uppnådda mål och fortsatt utveckling. 
Föreläsare: Jan Lycke, Professor SU 
Förbättring av diagnostik och bättre metoder att utvärdera behandling vid MS.  
Föreläsare: Sofia Sandgren, Neurolog SU 
Aktuell forskning om biomarkörer i ryggvätskan som diagnostiska och prognostiska  
redskap vid MS.  
Föreläsare: Igal Rosenstein, Neurolog SU

Samtliga dagar insläpp och registrering från kl. 17.00

Anmäl dig senast 15 september

Du anmäler dig via en länk på vår hemsida: www.neuro.se/goteborg
För mer information samt hjälp med anmälan, kontakta kansliet 031-711 38 04
Telefontid: mån - tors kl. 10.00 - 15.00, lunchstängt kl. 12.00 - 13.00.
Avgift inklusive förtäring: Medlem i Neuroförbundet - ingen avift. Ej medlem - 100 kr/dag

Program finns på vår hemsida, eller ring/maila kansliet. Betalningen görs till plusgiro  
1 21 30-1 samtidigt som anmälan. Märk din betalning med det/de datum du önskar 
deltaga, samt namnen på samtliga du betalar för, med för och efternamn.

DAGARNA 2022

Jan Lycke

Sofia Sandgren

Igal Rosenstein

Andreas Arvidsson

Sara Nordström

Christopher Lindberg
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Neuroförbundet Göteborg fyller70 år

Välkommen på Jubileumsfest!

Lördag 8 oktober kl. 17.30 
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Vi börjar kvällen med välkomstdrink som följs av en 3-rätters middag.
Utöver god mat och dryck bjuder kvällen på förstklassig underhållning, 

en & annan överraskning och självklart dans till levande musik.

Toastmaster för festen är ingen mindre än Loke Nyberg, 
känd från vår Youtube-serie Fredagshörnan.

Kvällens värdar är Ordförande Kent Andersson och 
Verksamhetschef Madeleine Kyllerfeldt

Pris för medlem 350 kr och 750 kr för icke medlemmar/assistenter 
Klädsel - Kavaj

Anmäl dig senast 11 september på vår hemsida www.neuro.se/goteborg

Begränsat antal platser - reservlista kommer att finnas.

Önskas övernattning går det bra att boka på egen hand och betalas av var och en. 
Använd kod NF1234 när du bokar ditt rum via www.radissonhotels.com

Hjärtligt välkommen!
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IDROTTSAKTIVITETER

Social aktivitet och träning 
på samma gång

Träning för dig med rörelsenedsätt-
ning. 
Rullstolsdans ger träning i hela 
kroppen utan att slita på muskler 
och leder. 
Träningen ger dig bättre kropps-
kontroll, styrka och balans. 
Utöver den fysiska träningen får du 
även en social samvaro och musik-
glädje.

Dag & Tid: Start 5 sep. 
Måndagar kl. 17.00-19.00 
15 tillfällen per termin
Plats: Pjäshallen, B-hallen 
Övre Kaserngården 8, Kviberg 
Anmälan: Via hemsidan  
www.neuro.se/goteborg 

Du hittar anmälningsformuläret 
under ”Vår verksamhet” - 
Idrottsaktiviteter
 
Avgift: 250 kr/termin för 
medlemmar i Neuroförbundet 
Göteborg.  
Icke medlemmar och medföljande 
assistenter betalar 450 kr/termin
Betalas till föreningens plusgiro  
1 21 30-1 i samband med anmälan.
Märk betalningen ”Rullstolsdans”

Föreningens rehabiliterande idrottsaktiviteter
Om pandemin tillåter kommer idrotterna att starta i vecka 36.  Allt hänger på hur smittspridning och 

restriktioner utvecklar sig. Håll i, håll ut och håll tummarna!

Rullstolsdans NMD-Badet

Vattengympa i varmvatten-
bassäng för dig med neuro-
muskulär diagnos

Rehabiliterande träning leds av en 
fysioterapeut och det finns även 
hjälpare med för dig som behöver. 
Träningen hjälper kroppen att 
bibehålla funktioner utan att slita 
på muskulaturen.

Ventilationen kommer att 
renoveras under sommaren. 
Tyvärr kan vi därför i skrivande 
stund inte informera om när 
badet kommer att öppna igen.

Troligen under september månad.

För vidare information kontakta 
Michael Ahlberg på telefon 
0709 66 51 52.

Rehabbassäng 
Högsbo

Egenträning för dig som har 
ett program utformat av 
sjukgymnast/fysioterapeut 

Du måste kunna genomföra 
programmet på egen hand eller 
med din assistent. Det finns ingen 
instruktör närvarande under 
träningen, endast badvakt. 

Dag & tid: Start 9 September 
Fredagar  kl. 10.00-10.45 &  
kl. 10.45-11.30. 
14 tillfällen per termin
Plats: Högsbo Sjukhus
Anmälan: Till Madeleine på 
kansliet via tel. 031-711 38 04 eller 
via e-post: 
madeleine.gbg@neuro.se
Avgift: Terminskort 500 kr  för 
medlemmar i Neuroförbundet 
Göteborg. Betalas till föreningens 
plusgiro 1 21 30-1 när du fått din 
plats bekräftad. 
Märk betalningen ”Högsbo”

Ett fåtal drop-in platser finns varje 
vecka.  
Anmäl dig via länk på vår hemsida 
www.neuro.se/goteborg.

Avgift för drop-in är 50 kr/gång 
för medlemmar i Neuroförbundet 
Göteborg. Betalas till föreningens 
plusgiro 1 21 30-1. Går även att 
betala med swish på plats.  
Märk betalningen ”Högsbo”

Före alla aktiviteter i bassäng 
måste du tvätta dig i direkt  
anslutning till aktiviteten!

Påminnelse
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IDROTTSAKTIVITETER

Felicia Sparrström

MS-Gympan
Gruppträning speciellt 
 anpassad för dig som har en 
MS-diagnos 

Träningen är av rehabiliterande 
karaktär och syftar till att bibehålla 
och förbättra funktion och rörelse.
Anpassad PT-träning i grupp.  
Max 15 deltagare per tillfälle.
Träningen är utifrån dina 
förutsättningar och mål. 
Ledare är Felicia Sparrström som 
är utbildad personlig tränare och 
kostrådgivare via The Academy. 
Du tränar på din egen nivå. 
Felicia kommer att hjälpa dig att 
hitta vad som känns lagom. Det 
kommer att bli en inspirerande 
träning, ett nöje förenat med 
nytta. 

Terminstart: 7 september
Dag & tid: Onsdagar kl. 13.30 – 
14.30
Plats: Fitness 24 Seven 
i Olskroken, Hökegatan 30

Anmälan: Via formulär på 
hemsidan, 
www.neuro.se/goteborg. 
Du hittar formuläret under ”Vår 
verksamhet” - Idrottsaktiviteter

Avgift: 250 kr/termin. Avgiften 
skall betalas in till plusgiro 
1 21 30-1 i samband med din 
anmälan. Märk din betalning med 
”MS-Gympan” 

NYHET! 
Fredagsgympa!
Gruppträning speciellt 
 anpassad för dig.

Träning för Neuroförbundets 
medlemmar oavsett diagnos.
Genom att samarbeta med 
Livsanda Assistans AB och 
Optimal Assistans AB kan vi nu 
erbjuda gympa för alla på prov.
Det är anpassad PT-träning i 
grupp med max 15 deltagare per 
tillfälle. Träningen utformas 
efter dina förutsättningar och 
mål. Felicia Sparrström leder 
även dessa träningspass. Hon är 
utbildad personlig tränare via The 
Academy. 

Terminstart: 9 september
Dag & tid: Fredagar kl. 13.30 – 
14.30
Plats: Fitness 24 Seven 
i Olskroken, Hökegatan 30

Anmälan: Via formulär på 
hemsidan, 
www.neuro.se/goteborg. 
Du hittar formuläret under ”Vår 
verksamhet” - Idrottsaktiviteter

STRANNEGÅRDEN

Var och en tar med kräftor (eller annat ätbart) samt 
det du vill dricka. Vi fixar dukning, bröd, tillbehör, 
underhållning och fika. Vill du sova över tar du med 
dig sängkläder och handduk. Frukost ingår.  
Begränsat antal platser. 

Kom vid 14-tiden om du vill bada i poolen, spela boule 
en stund eller bada bastu innan kräftskivan. 

Pris: Enbart kräftskiva 150 kr.

Kräftskiva med övernattning: 300 kr.

Anmälan: Till Madeleine på kansliet senast den  
18 september, via e-post madeleine.gbg@neuro.se eller 
på telefon 031 - 711 38 04.

Kräftknytis på Strannegården
Lördagen den 24 september kl. 16.00
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ÖVRIGA AKTIVITETER

Borgen,  
lokalgruppen i 
Kungälv

Denna sektion är till för medlem-
mar boende i och omkring Kungälv

Medlemmarna träffas flera gånger 
per år och man tar då upp aktuella 
ämnen och har social gemenskap.

Dag och tid: Onsdagar kl 13.30 
14/9, 19/10, 16/11 och 14/12

Plats: Equmeniakyrkan,  
Utmarksvägen 3, Kungälv.

Lena Larsson tel. 0702-71 50 55 
och Lars-Gunnar Andersson   
tel. 0767-98 12 67 hälsar nya och 
 gamla deltagare välkomna.

ALS-träffar

Vänder sig till dig som har  
diagnosen ALS eller är anhörig

ALS-forum är ett unikt forum som 
under många år träffats för att tala 
med någon i samma situation, få 
värdefulla tips eller information 
med sig. 

Dag & tid: Torsdag kl. 13.30 - 15.30

Kommande datum:  1/9, 6/10, 3/11 
och 1/12

Platsen:
LaSSe Brukarstödscenter

Anmälan: Senast 2 dagar innan 
respektive träff tel. 031-84 18 50, 
eller via 
e-post: brev@lassekoop.se

Intresseförfrågan

Finns det något intresse av att fortsätta vårt MS-Café  
första tisdagen i varje månad?

Önskas i så fall något specifikt tema?

Anmäl intresse till Madeleine på kansliet tel. 031 - 711 38 04 eller via 
e-post: madeleine.gbg@neuro.se

Trivselpromena-
der på dagtid i 
Slottsskogen

I höst fortsätter vi vår promenad-
grupp i Slottsskogen. Anmäl dig till 
promenadgruppen och följ med 
när det passar dig. 

Vi går i lugn takt med eller utan 
hjälpmedel och avslutar med trevlig 
fika. Vid dåligt väder ställer vi in. 
Vi kommer att promenera i de 
områden som är tillgängliga för  alla. 

Dag och tid: Första tillfället är 
tisdagen den 30 augusti kl. 11.00 
Därefter går vi varannan tisdag.

13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 & 22/11

Plats: Vi träffas vid ingången 
Vegagatan, glasskiosken. Där tar 
jag, Margaretha Sahlin, emot.

Välkommen! 

Avgift: Ingen!
Anmälan: Anmäl dig via formulär 
på vår hemsida eller till kansliet 
på telefon 031-711 38 04

Formuläret hittar du lättast via 
vår kalender på hemsidan. 

Fortsatta kontakter har du under 
hösten med Margaretha Sahlin  
telefon 0709-81 54 63.
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BUSSRESA

VANDALORUM hösten 2022

Att konstintresset är stort hos oss medlemmar vet 
vi och nu ordnar vi en höstresa till Vandalorum, ett 
museum för konst och design. Museet ligger i utkan-
ten av Värnamo och där finns flera utställningshallar 
i markplan. 

Rekommendationen är att man bör ha minst två timmar för att 
hinna se utställningarna.  

Resan från Göteborg till Värnamo tar ca två timmar med buss 
och vi räknar med att åka vid åtta-tiden. Väl framme börjar vi 
med kaffe, smörgås och kaka på Apladalens vackra café. Därifrån  
har vi bara fem minuter till Vandalorum. 

Förutom konst och design är Vandalorum också känt för att ha en bra lunchrestaurang, Syltan, som utsågs till 
årets kulturrestaurang 2018. I restaurangen lagas och bakas allt från grunden av närproducerade, ekologiska  
råvaror och de är KRAV-certifierade. Där äter vi vår lunch vid ett-tiden.

En av de tillfälliga utställningarna när vi kommer dit är 2022 års Bruno Mathsson-pristagaren, formgivaren och 
inredningsarkitekten Pierre Sindre. Bruno Mathsson-priset delas ut årligen sedan 1984 och är det största design-
priset i Norden. Fler tillfälliga och intressanta fasta utställningar kommer ge oss många olika intryck.

En kopp kaffe innan vi åker till Göteborg 15.45 så vi kan vara hemma till 18.00.

Hoppas vi blir många som åker med!
Gunilla & Madeleine

När: Fredag den 28 oktober 2022
Pris: 450:- för medlemmar och 750:- för icke medlemmar.
Betalas till föreningens plusgiro 1 21 30-1 när du fått din plats bekräftad. Märk betalningen ”Dagsresa”

Anmälan till: Madeleine på kansliet, tel 031- 711 38 04 eller e-post: madeleine.gbg@neuro.se
Nya medlemmar har förtur.

Exakta tider och avreseplats kommer i nästa nummer av kontakten.

Foto: John Neland

STRANNEGÅRDEN

Midsommar firande 2022
Det har blivit en härlig tradition att fira midsommar på Strannegården. 
De gäster som vistades på Strannegården under premiärveckan firade tillsammans med tillresta dagsgäster. Det blev ett rejält 
gäng som åt sill, färskpotatis och annat gott, sjöng allsång och mumsade jordgubbsbakelser. 
Vi var alla överens om att vi ses igen nästa år.          Vid tangenterna

Katarina Bäverstrand
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STRANNEGÅRDEN

Poolinvigningen den 29 maj
Det har blivit en skön tradition att vädergudarna är med oss när vi har akti-
vitet på Strannegården. Så även denna gång! 

Vi var 26 personer som var med när Kent Andersson klippte det blågula 
bandet till vår nyrenoverade pool. Poolen har fått ny fin beläggning och 
ett tak i sex sektioner som kan skjutas undan soliga och varma dagar. 

Några medlemmar provbadade och var mycket nöjda. 

Vi avnjöt laxbakelser med ”hemmarökt” lax och kaffe med ”badringar” 
(minidonuts). Tack vare det vackra vädret kunde vi sitta ute och äta. 
Framåt eftermiddagen tackade vi varandra för en härlig dag och Katarina 
önskade välkommen åter under sommarveckorna.

Vid tangenterna
Katarina Bäverstrand
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RESEREPORTAGE

På Nordiska Akvarellmuseet fick 
vi lite hjärngympa när vi besök-
te den fantastiska utställningen 
med verk av René Magritte (levde 
1898–1967). 

Denne belgiske konstnär har ett 
härligt bildspråk i kombination 
med lite underfundiga texter som 
får oss att tappa lite av förnuftet. 
Ett äpple som inte är ett äpple och 
en pipa som inte är en pipa…

Han var själv nyfiken och ville 
få betraktaren att inte bara tit-
ta utan även fundera på vad det 
egentligen var han såg. En av sur-
realismens mästare som alltid (?) 
gick välklädd i kostym och målade 
fredsduvor bland lätta fjädermoln.

På Restaurang Vatten åt vi en god 
lunch och Cathrina lyckades med 
konststycket att få med sig ett 
hemligt recept på en supergod  
glutenfri chokladkaka. Receptet 
var för storkök, kanske kan vi 
testa att baka den till något möte 
framöver.

Mätta och belåtna åkte vi vidare 
till Runes Rhododendronpark på 
norra delen av Tjörn. En fantas-
tisk anläggning med slingrande 
gångar i en ”skog” av stora rhodo-
dendron. Bara ett fåtal blommade 
när vi var där men prakten var 
ändå fantastisk. Det var som att 
rulla/gå i tunnlar. En liten damm 
mitt i kändes som en grotta, en 
rofylld plats. Längst upp i parken 
fanns ett fint växthus och en ute-
plats där vi drack kaffe och åt glass 
i solen. Som alltid ville flera besö-
ka ”hemlighuset” före avfärd. Och 
vilken upplevelse de fick! 

Rune har byggt ett lyxigt hus med 
toalett som har alla moderna 
funktioner för dem som kan behö-
va lite extra support, bara dasset 
är värt ett besök!

Tack till alla som hängde med till 
Tjörn. Tyvärr fick inte alla som 
ville plats den här gången men nu 
när pandemin förhoppningsvis 
försvinner bort för gott hoppas vi 
kunna åka fler och oftare.

Gunilla Hållander-Andersson

* * * * *

I Nästa nummer av Kontakten 
kommer du att kunna läsa om re-
san ”Vättern runt på 3 dagar”.

Här ett litet smakprov:

Längst med Sjövägen norrut 
kunde vi se bokskogar och skogar 
med lärkträd (barrträd som fäller 
sina barr på vintern). Vi passerade 
Pers sten, en jättelik rund sten 
som enligt sägnen ska ha kastats 
ända från Tiveden av jätten Per 
som hoppades träffa en kyrka nära 
Omberg för att få tyst på klock-
ringningen. Stenen ligger alldeles 
vid vägkantan och är cirka 6 meter 
i diameter.

Den 22 maj rullade bussen till Tjörn 

Det här är inget äpple. Sant får man väl erkänna!

Den alltid välklädde Magritte

Kanske Sveriges flottaste uppvärmda utomhus-
toalett!
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Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
Gruvgata 8, vån 4 
421 30 Västra Frölunda

Kansliet
Adress Gruvgatan 8, vån 4
 421 30 Västra Frölunda
Telefon 031-711 38 04
E-post info.gbg@neuro.se
Hemsida neuro.se/goteborg
Plusgiro 1 21 30-1
Bankgiro 5416-5840
Swish 123 237 30 66
Öppettider Mån-tors, kl. 10–15
Telefontid Kl. 10–12, 13–15
 

Kanslipersonal
Madeleine Kyllerfeldt 
Caroline Persson 
Teresé Antonsson
Ann-Christin Östlund
 

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

Kontakten & Hemsidan
Ann-Christin Östlund
E-post                kontakten.gbg@neuro.se

Annonser & material  
Kontakta kansliet

Tryckeri At Event Sweden AB

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

Neuroförbundet Borgen
Lokalavdelning i Kungälv
Lena Larsson 0702-70 50 55
Lars-Gunnar Andersson 0767-98 12 67
 

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

Styrelsen 2022
Ordförande Kent Andersson 0708-88 03 10 
Vice ordförande Sara Ekström 
Kassör Michael Ahlberg 0709-66 51 52  
Ledamot Tor Farbrot
 Lars Blomqvist 0768-52 15 43  
 Mattias Lärk 0736-26 56 06
 Margaretha Sahlin 0709-81 54 63

Suppleanter Erik Dahlström  
 Hedvig Mannius  

Adjungerad sekreterare Madeleine Kyllerfeldt  
 

Valberedningen Sara Ekström
 Madeleine Kyllerfeldt
 Margareta Svensson

Kontaktpersoner för olika diagnoser
(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 
 
CP Daniel Lindstrand
Migrän Gunnel Mikaelsson 0702-31 77 14 
MS Mattias Gustavsson 
Myositer Lena Hellman 031-15 26 89 
Narkolepsi Lois Bisjö 0709-26 18 80
NMD Eva Östholm 
Parkinson Roar Vik 0734-33 16 66
Polyneuropati (CIDP) Mikael Fognäs mikael.fognas@neuro.se
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
 
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 
 

För övriga kontaktuppgifter, kontakta kansliet

För dig som inte redan är  
medlem i Neuroförbundet

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

Årsavgiften 2022 är 360 kr för medlem med eller utan 
neurologisk diagnos. För anhörig/närstående till 
fullbetalande medlem är avgiften 180 kr. 
Vid frågor kontakta kansliet tel 031-711 38 04 
eller e-post: info.gbg@neuro.se 

Bli medlem via www.neuro.se. Om du blir medlem i 
september-december gäller avgiften för nästkommande år. 

Stötta gärna
Muskelfonden
Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för  
Neuromuskulära Sjukdomar, tel 0736-72 08 24 
Plusgiro: 90 08 39-2 Swish: 9008392

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings  
Forsknings & Byggnadsfonder 
Vill du skänka en gåva till vår lokala MS-forskning
Plusgiro: 1 21 30-1


