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INNEHÅLL  

Någon vit jul fick vi inte, men i januari kom både snön och kylan till 

oss. Nu fortsätter vi dock vårterminens program och har ett medlems-

möte om spasticitet, där vi får besök av Kristina Lindgren och Tone 

Hollowell från Neurologkliniken. Vidare har vi ett möte om tandhälsa, 

då tandläkare Birgitta Mossberg kommer till oss. Vi har också en café-

träff om medveten andning, där vi får besök av Anna Sundkvist Kräut-

ner.  

Mars månad är som vanligt också tiden för föreningens årsmöte och 

som traditionen bjuder är vi på Ruds Servicehus. 

Foto: Eva Eiler 

Ansvarig för utskick: 
Susanne Tågmark 
karlstad@ 
neuroforbundet.se 
 

Tips och idéer om ut-
skicket kan skickas till 
kansliet. 
 
Foto: Jan Alexandersson 
          Eva Eiler 
          Thorbjörn Eiler 
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    Hej igen där ute i vintermörkret! 

   Det sa bara ”schwish”, så var hela julen förbi och jag hann inte med. Som för 

   många andra kom sjukdom emellan och satte krokben för det mesta. Ljussta- 

   ken hann fram några veckor, men har nu krupit tillbaks i sin kartong och hop-

pas   pas kanske på bättre tider, precis som jag gör. 

 

    Vinterkyla och snö har infunnit sig till mångas glädje men även till andras fört-

    ret. Den här årstiden gör sig bäst genom fönstret numera, ”gôrgrannt” att se  

    på men för övrigt mest bara energikrävande på alla sätt, eller hur? Blotta tan- 

    ken på snöskottning, stora snöfyllda handikapparkeringsplatser, isiga och 

osandade gångunderlag, gör mig stelbent och rädd för att bryta armar och ben. 

 

Föreningslivet har sparkat igång efter juluppehållet och vi hoppas få se eller höra av er alla. Ibland är idélådan 

dåligt påfylld, så vi vill ha er hjälp att fylla på med tips och idéer om verksamheter, föreläsningar eller annat 

som ni skulle vilja ha. Allt är kanske inte möjligt, men mycket handlar som vanligt om ekonomi och pengar. 

Nog skulle det underlätta om vi kunde ”trolla med knäna”. Jag har försökt men utan resultat. – Snälla ni, 

hjälp mig/oss, om ni kan och vill!! Trams – javisst, men med glimten i ögat! Smilbanden måste underhållas! 

Minst tre gånger dagligen rekommenderas som normaldos, men överdosering är inte skadligt, bara vanebil-

dande! Om mungipornas strävan neråt, av vissa benämnt ”surmun”, har väl med jordens dragningskraft att 

göra, eller…? Hjälper någon slags träning tro? Tipsa gärna! 

 

Bland inplanerade föreläsningar och träffar kan ni som vanligt välja och vi vill gärna se er som deltagare. Ge-

nom att vara med riskerar man bara att lära sig mer. Att aktivt få ställa frågor och diskutera ger ökat innehåll 

och mening. Det är skillnad på att läsa om något än att aktivt delta, om man har möjlighet att välja. Kom 

ihåg, inga frågor och reflektioner är förbjudna, och utbytet blir förhoppningsvis ömsesidigt.                                                                                    

Jag har förberett tandläkaren på frågor om den ekonomiska biten, som är en stor fråga för många, kanske 

värre än skräcken för mötet med ”käftis” själv. 

 

Vi möter i många sammanhang på både politiker och tjänstemän i kommun och ibland även landstinget och 

är intresserade av att veta hur det fungerar ute i verkligheten med hemtjänst, färdtjänst, träningsmöjligheter, 

kort sagt den dagliga livsföringen och servicen. När man inte längre är ”ute i svängen” som tidigare behövs 

påfyllning, så att man kan fortsätta vara frågvis, besvärlig och hoppas på att bli lyssnad till – påverka heter det 

visst. Ofta känns det tröstlöst, men man får inte glömma bort, att droppen kan urholka stenen. Stora doser 

av uthållighet och tålamod behövs= är nödvändigt! 

 

Vi vill ha/tar gärna emot bidrag från er ute i förskingringen eller verkligheten kanske låter bättre. Välkomna 

med bidrag och tips, som ni vill dela med er. Det som är bra och fungerar för dig är kanske också bra för 

andra. Delad glädje är som bekant dubbel glädje. 

Strax drar det ihop sig till årsmöte (26/3) och vi har en hel del pappersarbete framför oss. Om du sitter i din 

lya och är sugen på att vara delaktig i vårt arbete, hör av dig till kansliet eller mig! 

Nu har det blivit nattsvart och jag bryter. Önskar er alla allt väl!! /Gunilla 
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Medlemsmöte om spasticitet 

 
Spasticitet innebär bland annat spända och stela muskler, som dessutom kan röra 

sig på ett svårt eller okontrollerbart sätt. Att inte behandla spasticitet kan försämra 

viktiga funktioner hos individen, möjligheter till rehabilitering minskar och därmed 

också livskvaliteten. neuroforbundet.se 

 

Vi får besök av Rehabiliteringsläkare Kristna Lindgren och sjukgymnast Tone  

Hollowell som pratar spasticitet med oss. 

 

Dag:  onsdagen den 17 februari 

Tid:  kl. 18.00-20.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Fika:  20 kr 

 
Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt.  

e-post karlstad@neuroforbundet.se senast måndag den 15 februari. 

Caféträff  om medveten andning: Andas bättre - må bättre! 

 
HUR vi andas de 25 000 andetagen vi tar på ett dygn är viktigt för att vi ska må bra. 

Många har en andning med stor förbättringspotential. En försämrad andning leder 

ofta till hälsoproblem såsom sömnproblem, låg energi, stress, oro. Genom att bli 

medveten om sin andning och lära kroppen att andas rätt kommer du också att må 

bättre. 

 

Andningsinstruktör Anna Sundkvist Kräutner, berättar mer om Medveten Andning 

och dess hälsosamma effekter.  

 

Dag:  onsdagen den 2 mars 

Tid:  kl. 14.00-16.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Fika:  Vi bjuder på kaffe 

 
Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt.  

e-post karlstad@neuroforbundet.se senast tisdagen den 1 mars. 

 

 

http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/symtom/spasticitet/
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Medlemsmöte om mun- och tandhälsa 
 

”Munnen har en betydande roll både medicinskt, socialt och psykologiskt. En frisk och 

fräsch mun betyder mycket för välbefinnande och livskvalitet. Förmågan att kunna tugga, 

svälja och uppleva smak är viktig för välmående. Välskötta tänder tillhör idag den sociala 

normen och en frisk munhåla utgör basen för en god nutrition. Munnens hälsa påverkar 

allmänhälsan. Samtidigt kan en nedsatt allmänhälsa och vissa typer av mediciner eller be-

handlingar påverka munnens hälsa negativt.” vardhandboken.se 

 

Du är välkommen att komma och lyssna på tandläkare Birgitta Mossberg, som pratar om 

hur du kan få, liksom söka hjälp för dina tänder - såväl vård som ekonomiskt stöd. 
 

Dag:  onsdagen den 16 mars 

Tid:  kl. 17.30-20.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Fika:  20 kr 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt.  

e-post karlstad@neuroforbundet.se senast måndag den 14 mars. 

 

Yogaskolan  
 

Februari månads caféträff handlade om yoga och vi fick besök av Hanna Staaf från Yoga-

skolan, som förklarade enkelt och intresseväckande om yoga och yogans betydelse för häl-

san. Hanna pratade såväl om yogans innersta kärna, som yogans dimensioner av kropp 

(rörelse), andning, tankar (kognitiva) och emotion (känsla) och om hur de olika dimensio-

nerna påverkar varandra. Är du intresserad av att prova på yoga - kontakta Hanna på Yoga-

skolan eller hör av dig till kansliet på tel. 054-18 92 54 

Susanne & Eva 

Örebro 9 december 
 

Vi bjöds in att delta i ett seminarium med workshop inför Socialstyrelsens kommande na-
tionella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. Där diskuterades också vad nya natio-
nella riktlinjer och patientlagen betyder för patienter och verksamhet - vad de nya riktlinjer-
na och den nya patientlagen kan betyda för neurologin på regional nivå. Är vi på väg mot 
en jämlik neurologi? 
 
Susanne & Eva 

Rapporter 
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Kallelse årsmöte Neuroförbundet Karlstad  med omnejd        

         

Dag:  torsdagen den  23 mars         

Tid:   kl. 17.30 - ca 21.00 

Plats:  Ruds servicehus, Vänortsg. 7  

  
Anmälan till kansliet tel. 054-18 92 54 senast torsdag 17 mars!  
  

Mars månad betyder som vanligt årsmöte i föreningen. Detta är styrelsens förslag på dagord-

ning: 

  

1. Val av ordförande för mötet 

2. Val av sekreterare för mötet 

3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll. 

4. Val av två rösträknare vid mötet 

5. Upprättande och justering av röstlängd 

6. Godkännande av dagordning 

7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat 

8. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår (2015) 

9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid 

10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av eventuella motioner 

12. Behandling av förslag till verksamhetsplan  

           13. Beslut om medlemsavgiftens storlek. 

           14. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret (2016) och preliminär budget för det därpå  

 följande verksamhetsåret (2017) 

          15. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret 

          16. Val av 

A. Ordförande för ett år 

B. Övriga ledamöter i styrelsen för två år, så att antalet är sex-åtta efter förrättat val 

C. Två suppleanter  i styrelsen för ett år 

D. Två revisorer för ett år 

E. Två revisorssuppleanter för ett år 

F. Ombud till ombudsmöte i länsförbund 

G. Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte 

 17. Övriga ärenden. 

  

Verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, verksamhetsplan och budgetar får du på plats eller 

hämtar på hemsidan på www.neuroforbundet.se/karlstad när handlingarna är klara. 

  

Som vanligt bjuds även på lite förtäring och underhållning! 

 

Välkommen! 

http://www.neuroforbundet.se/karlstad
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Neuroförbundet Karlstad med omnejd 50 år 
 

Det blev ett trevligt och uppskattat firande på Café Kupan 26/11 när vår förening fyllde 50 

år. Vi bjöds på god mat och bra underhållning av en skämtsam trubadur. En intressant hi-

storisk tillbakablick fick vi också av tidigare ordförandena Gunnar Byström och Lars Ols-

son. 

”Det startade som en förening för MS-sjuka, blev sedan NHR och är nu en lokalförening i 

Neuroförbundet. Jag har varit med i karlstadföreningen, i dess styrelse i snart 23 år och vill 

ge min bild av hur det var i början och utvecklingen. 

På 90-talet innan internet, var vi så viktiga då det inte var så lätt att få reda på fakta om våra 

neurologiska sjukdomar och vilka möjligheter det var att få hjälp. Min minnesbild är att det 

i början bara fanns en neurolog i länet och man fick vänta mycket länge på besök om man 

lyckats få remiss. 

Kunskapen om hur man kan stödja personer med bl.a. Parkinson, MS och stroke var be-

tydligt sämre än nu. Det var faktiskt så att när jag fick min MS 1981 ville inte läkaren berät-

ta det för mig då det inte fanns något man kunde göra. 

Vi arrangerade ett möte på föregångaren till CCC om MS -1997 tror jag det var - med en 

känd neurolog och NR-kliniken. Det blev fullsatt med ca 600 personer. Det blev det även 

något år senare i ett möte om neurologiska sjukdomar med vårt riksförbund, landstingets 

politiska ledning o NR-kliniken. Våra medlemmar kritiserade med all rätta att den hjälp vi 

kunde få var minimal. Vi ordnade möten på Ruds servicehus om olika sjukdomar med 

många deltagare.” 

Lars Olsson 

 

Adventsfika 
 
”När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla människor glädjas att fira få ad-

vent”. Onsdagen den 2/12-15  var det återigen dags för vårt traditionella adventsfika, där vi 

bjuder på kaffe el. te, hembakta lussekatter, pepparkakor och lite godis som hör till. Alla 

medlemmar i föreningen är välkomna och i år kunde vi glädjas åt att återse några ”nygamla 

ansikten”. Vi som kom fick en mycket trevlig stund tillsammans. 

Eva 

Rapporter 

Foto: Thorbjörn Eiler 

Foto: Thorbjörn Eiler 

Foto: Thorbjörn Eiler 

 

Hjälp oss att påverka! Kontakta oss om du är intresserad av att komma med och 
hjälpa till i föreningen. Skulle du kunna tänka dig att arbeta i styrelsen? Är du in-
tresserad av att hjälpa till med medlemsmöten eller kan du till och med tänka dig 
att fungera som en del av länsförbundet? Hör av dig till kansliet! 
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 Medlemsmöte om ALS 
 

Vi fick besök av Monica och Ann-Marie (?), som båda två ingår som kontaktsjuk-

sköterskor i ALS-teamet på CSK. De gav oss såväl en historisk tillbakablick, som en 

genomgång av symtom och behandlingar av sjukdomen.  ALS beskrevs första gång-

en på 1800-talet av den franske neurologen Jean-Martin Charcot. 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom 

som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Den är 

den allvarligaste sjukdomen i gruppen motorneuronsjukdomar. Oftast börjar sjuk-

domen med svaghet i en arm eller ett ben för att sedan under loppet av några måna-

der sprida sig till hela kroppen. I cirka 25 procent av fallen kommer istället de första 

symtomen från mun och svalg med påverkan på röst och sväljförmåga. Vanligaste 

debutålder är mellan 50-70 år och ca 200 personer/år insjuknar i Sverige, varav ca 

30-35 st i Värmland. 

Sjukdomen orsakar tilltagande kraftnedsättning följt av borttynande muskler och 

den vanligaste orsaken till att patienter avlider på grund av ALS är att andningsmus-

kulaturen gradvis försämras. Patienten kan känna sig trött och orkeslös med huvud-

värk och nedsatt koncentrationsförmåga som följd. Orsaken är att kroppen inte 

längre kan andas ut koldioxid som normalt, vilket leder till koldioxidnarkos och att 

medvetandet sänks. Genom en s.k. CPAP, som vanligtvis används vid sömnapné, 

kan syresättningen av blodet dock förbättras. Behandlingen innebär att man sover 

med en mask eller näskudde, som via en slang och en kompressor skapar ett lätt 

lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna. Redan vid misstanke om sjukdomen 

sätts också bromsmedicinen Rilutek in. 

Susanne 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen 
 

Stiftelsen ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldran-

de. Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen 

och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén.  
 

Stiftelsen beviljar inte bidrag till kostnader för rehabilitering, resor och läger för vuxna, tandvård, läkarvård, 

sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, tv, kyl o frys, bildäck, 

reparationer och service. Stiftelsen beviljar inte heller allmänt ekonomiskt stöd. 
 

Bidrag beviljas inte retroaktivt. 
 

Sista ansökningsdatum är 31 mars. Blankett och mer information finns på www.norrbacka-eugenia.se eller 

ring kansliet 054-18 92 54. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Neurolog
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neurodegenerativa_sjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skleros_(medicin)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nerv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nervcell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motorneuronsjukdom
http://www.norrbacka-eugenia.se/personer.html
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Träningen fortsätter på såväl Livskraft som KMTI: 
 

Egenträning på Livskraft tisdag f.m. och fredag f.m. då vi brukar vara där. 

På tisdag och torsdag f.m. är det även gruppträning på Livskraft kl. 10.00-10.45 

Gruppträning rullstolsgympa på KMTI på torsdagar kl. 15.00-15.45.  

 

Cogmed – ett webbaserat arbetsminnesträningsprogram. 

 
På caféträffen den 5/12 – 2015 var vi i Torsby på en föreläsning om Cogmed vilken hölls 

av Maria Österman, arbetsterapeut på Frykcenter. Många av våra medlemmar som har pro-

vat på programmet är nöjda med det och upplever ett förbättrat arbetsminne som i sin tur 

leder till en enklare vardag. 

Skulle Du vara intresserad av att få veta mer om detta eller kanske även kunna prova på 

programmet. Kontakta då kansliet på tel nr 054-18 92 54 alt skicka e-post till  

karlstad@neuroforbundet.se 
 
Eva 

 

 

ANHÖRIGCENTRUM – EN MÖTESPLATS 

Välkommen!  tisdagar kl. 12.00-16.00 

 

2/2 kl. 17.00-18.30  Telefon och surfplatta som hjälpmedel Hur du kan an
    vända din telefon eller surfplatta som ett kognitivt hjälpme-
    del. 

1/3 kl.  17.30-19.00 Sömn och återhämtning" Sömn och återhämtning när den 
    behövs som bäst" 

    Plats: Sessionssalen, Västra Torggatan 26  

22/3 kl. 17.00-18.30  Relationer Familjerådgivningen informerar om sin verksam
    het. Ibland kan det bli problem i relationen till din partner, 
    familjemedlem eller släkting. Hur går man då tillväga för att 
    få stöd och råd? 
 
19/4  kl. 14.00-15.30  Förflyttning Sjukgymnast och arbetsterapeut informerar 
    och ger enkla tips och råd angående förflyttning i hemmet. 
 

  Information ges av anhörigkonsulent Jonas Hallberg, tel: 054-5405488  

Anhörigcentrum, Västra Torggatan 16, 652 24 Karlstad 

http://livskraft.cc/
http://www.kmti.se/
mailto:karlstad@neuroforbundet.se
http://karlstad.se/Kalenderhandelser/2016/April/anhoristod/?d=2016-04-19
http://karlstad.se/Kalenderhandelser/2016/April/anhoristod/?d=2016-04-19
http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/anhoriga-och-frivilliga/
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Kondoleanser 
 

Ring endera direkt till Neuroförbudet Karlstad med omnejd på 054-18 92 54 och betala in valt belopp på  

Bg 5559-8213 eller till Handikappförbunden Värmland 054-18 04 65 och tala om att du vill att pengarna ska gå 

till lokalföreningen. Du kan också lämna minnesgåvor genom www.nhr.se/ge-gava/minnesgava/, men då går 

pengarna till Riksförbundet. 

Vi efterlyser än en gång kontaktmän till föreningen! 
Vi behöver, som vi tidigare har poängterat, kontaktpersoner ute i alla kommu-

ner, som ingår i vår lokalförening, personer som har öron och ögon öppna för 

våra frågor och vi saknar fortfarande några. Du som finns i Filipstad, Forsha-

ga eller Hagfors - hör av dig och kontakta oss. 

Vill du göra en god gärning? Hör av dig!  
Du kan ringa eller mejla, så att vi får kontakt: tel 054-18 92 54 alt. karl-

stad@neuroforbundet.se, eller ring ordförande Gunilla på tel. 070-371 10 13. 

 

Är du intresserad av ridterapi?  

 

Ridterapi tränar stabilitet, styrka, koordination och kroppskännedom. Vi 

har  en grupp hos ridterapeut Daliah Longrée, max 2 personer/tillfälle 

dagtid på lördagar numera, kl 11.00 alt. 12.00 med omstart i mars. 

Ring och anmäl att du vill komma på tel. 0765-76 64 84 

Verksamheten äger rum utomhus och personer som vill rida måste klara av 

att sitta på en häst som leds av en ledsagare. Upplägget blir anpassat efter 

gruppen.  

Hör av dig till kansliet på tel. 054-18 92 54 om intresse finns. Vi kanske 

måste ordna med fler grupper och kanske har du/ni särskilda önskemål. 

Daliah Longrée 

Foto: Jan Alexandersson 

CAFÉTRÄFFAR  
Vi träffas som vanligt den första onsdagen i varje månad om ni fortfarande är intresserade.  

Vårens kvarvarande datum blir då: 2/3, 6/4, 4/5 och 1/6 

 

Som vanligt införskaffar var och en det den vill ha att äta så fixar vi dryck,  

om inget annat uttrycks. 
 

Tid:  14.00 - ca 16.00, då ni kan komma och gå som ni vill. 

Plats: Samlingssalen, Norra Kyrkogatan 4 (om inget annat anges) 
 

Reumatikerföreningen står som ansvarig för träffar i Bibliotekscaféet den andra onsdagen 

i månaden, träffar som Neuroförbundets medlemmar också är mycket välkomna till. 

http://www.nhr.se/ge-gava/minnesgava/
mailto:karlstad@nhr.se
mailto:karlstad@nhr.se
C:/Users/Susanne/Documents/Utskick/Utskick nr 3 2013/Bilder/Ridterapi.png
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KANSLIET är 

bemannat som 

vanligt: mån, ons., 

tors., fre. tel. tid kl. 

10-12 och tis. tel. 

tid kl. 13-15 förut-

om den första ons. 

i mån. (café). Träf-

fas således säkrast 

f.m. utom tisdagar. 

Du kan dock ringa 

hela dagarna. När 

ingen är inne kan 

Du lämna ett med-

delande på tele-

fonsvararen. Du 

kan också ringa till 

Hkpf Karlstad på 

tel. 054-18 66 00. 

Medlems-nytt per e-post? 

Finns det fler som skulle vilja få utskick-

et via datorn? Naturligtvis kommer ni att 

kunna få Medlems-nytt via vanlig post 

om det är ett alternativ som fortfarande 

passar er bättre. Ni som däremot vill ha 

utskicket per e-post behöver bara skicka 

in er e-postadress till karlstad@nhr.se, så 

ordnar vi det.  

Anslagstavlan 

Medlemsavgift för 2016 
 Huvudmedlem      380:- (oförändrad) 

  med eller utan neurologisk sjukdom/skada  

  får tidningen ”Reflex” 
  
         Närståendemedlem    250:- (minskad) 

  får inte tidningen ”Reflex”      

  man behöver inte bo i samma hushåll för att  
 anses som närstående MEN man måste ha en 
 huvudmedlem som man knyter sitt medlemskap till      

Vill du annonsera i 

Neuroförbundet 

Karlstad m.o:s med-

lemsblad hör av dig 

till  vårt kansli: 

054-18 92 54  
Neuroförbundet Karlstad med omnejd, N:a Kyrkog. 4, 652 24 KARLSTAD 

tel.: 054-18 92 54  e-post: karlstad@neuroforbundet.se   

webb: www.neuroforbundet.se/karlstad 

Stöd din  

favoritförening - 

PRENUMERERA  

på Bingolotto och 

få 4 BL utan kostnad! 
Ring Folkspel Kundcenter tel. 

0771-440 440 eller gå in på 

https://www.folkspel.se 

En aktuell e-postadress behövs också 

för att kunna ta del av de mycket upp-

skattade nyhetsbrev som Riksförbun-

det skickar ut, liksom andra utskick 

från oss i lokalföreningen. 

Nästa utskick  

beräknas ske i  

april. 

Hör av dig till vårt 

kansli om du vill få 

något  infört! 

Gå in och se vad som sker på vår  

Facebook-sida och gilla gärna sidan! 

 

 

 

Internationella diagnosdagar 2016 

Epilepsidagen 2 feb 

Sällsynta dagen 29 feb 

Parkinsondagen 11 april 

Inkontinensdagen 6 maj 

Strokedagen 10 maj 

Ms-dagen 25 maj 

Als-dagen 21 juni 

Neurodagen 28 sep 

Cp-dagen 1 okt 

Funktionshinderdagen 3 dec  

/impulsen nr 1/2016 Restaurangchansen 2016 
 

Nu har årets häften kommit och ni 

kan köpa dem här hos oss på kansliet 

på Norra Kyrkog. 4. 

Ni som redan har beställt häften kan 

komma in och hämta beställda häften 

när kansliet är öppet. 

Skulle du vilja få hembesök av oss? 

Även  under år 2016 finns möjligheten kvar 

att få besök - i första hand för våra medlem-

mar boende i Karlstad. 

Vi tar med fikabröd och ett glatt humör! 

Låter detta som något för dig?  Ring i så fall 

till oss på kansliet tel. 054-18 92 54 och an-

mäl ditt intresse så bestämmer vi lämplig 

dag och tid tillsammans. 

Hälsningar 

Susanne och Eva på kansliet. 

mailto:karlstad@nhr.se
https://www.bingolotto.se/bingolotto/prenumeration/

