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INNEHÅLL  

Årets Neurodag uppmärksammades med en mycket uppskattad 

föreläsning med Malin Schulz. Hösten vandrar vidare med stora 

steg och vi är snart i mitten av november. Den framflyttade café-

träffen närmar sig och vi får besök av Ywonne Skoglund som pre-

senterar sin idé om en spelgrupp. Vi fortsätter sedan med en film-

kväll, då höstmörkret lägger sig alltmer. Därefter följer december 

med vårt traditionella adventsfika och därpå en jultallrik på Skog-

halls Folkets Hus. I februari 2018 börjar vi året med en ny caféträff  

där en medlem berättar om Myelit. Vår förhoppning är sedan att 

kunna ha ett medlemsmöte med en dietist från Friskvården i 

Värmland.  

Foto: Yngve Ericsson 

Ansvarig för utskick: 
Susanne Tågmark 
karlstad@ 
neuroforbundet.se 
 

Tips och idéer om ut-
skicket kan skickas till 
kansliet. 
 

Foto: Jan Alexandersson 
          Eva Eiler 
          Yngve Ericsson 
          Susanne Tågmark    

Våra aktiviteter sker i samarbete med  

studieförbundet 
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          Hej igen alla Neuro-vänner! 
 

      Vad är det, som svischar förbi? Jo år 2017, som redan börjar sjunga på      

      sista versen! En bisarr känsla uppstår för min del. Hösten håller på att  

      skaka av de sista löven. Vi har nyss firat Alla Helgons Dag och samti-    

      digt lyser julgranar lite varstans– vi är ju bara i början av november  

      ännu! Stress eller hysteri? Jag vet inte!  
 

                           Inte konstigt, att många upplever jäkt och stress, när allt ska ske/pågå  

       Samtidigt. De enda som vrider händerna av förtjusning är väl de, som 

tillverkar och säljer blodtryckssänkande och lugnande mediciner av alla de slag – dvs. alla som 

kan göra sig förtjänster på andras olyckor. Ni, som bor norrut i vårt område, har kanske re-

dan fått lite vinterkänning, men här nära Vänern är det mest ”surt” och mycket blåsigt. Solen 

har dock visat sig och försäkrat, att den finns kvar!  
 

Utegymmet, i Wennbergsparken Karlstad, anpassat för funktionsnedsatta, är nu färdigställt 

efter lite försening. Invigning är planerad till den 15/11. Det sägs vara det första i Sverige, så 

kolla gärna och berätta om era erfarenheter. Handikappföreningarna Karlstad, där vår före-

ning ingår, står för projektet i tio år. Vi förstår, om ni tycker, att det är alltför friskt och utma-

nande just nu, men snart vänder det och går mot ljusare tider och då …, finns chansen kvar! 

Idag har vi, representanter för olika handikappföreningar, deltagit i ett möte med kommunens 

tjänstemän inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vi har återkommande träffar fyra gånger 

per år och en temadag, som är öppen för allmänheten. Önskvärt vore, att samarbetet vara lika 

bra med alla förvaltningar och att våra politiker visar sin närvaro, men än är det för tidigt, att 

sluta hoppas. 
 

Åter till vård o omsorg, nu satsas mycket på välfärdsteknologi, hjälpmedel, som möjliggör 

självständighet och kvarboende i egna hemmet, t.ex. en toalett, som spolar rent och torkar 

med varmluft, när man är klar. En ny duschkabin fanns också, som man kunde köra in i. Inti-

ma åtgärder vill många klara själva. På Resurscentrum finns en lägenhet med många smarta 

hjälpmedel att se och prova på, både stort som smått. Jag rekommenderar ett besök där – en 

bra inspirationskälla! Kolla öppet- och visningstider via kom.växeln 054/540 00 00. Kanske 

du kan få uppslag till julklappar också! 
 

Hoppas att vi ses på våra träffar inför julen.                                                                        

Jag önskar alla en lugn och fin Jul och Nyårshelg!! / Gunilla SE ordf.                                                                             
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Caféträff  med Ywonne Skoglund 
 

Spelar du något instrument, eller har du spelat tidigare? Ywonne tänker starta en grupp för 

dig som är intresserad av att ta upp ditt spelande tillsammans med andra. Även du som 

bara vill vara med - utan förkunskaper - och skapa tillsammans är välkommen. Ywonne 

kommer därför till oss och presenterar sig och sin idé. 
 

Dag:  onsdagen den 15 november 

Tid:  kl. 14.00-16.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  

senast måndag den 13 november. 

 

Aktiviteter 

 Filmkväll: ”Min så kallade pappa” 
 

Höstens film är en svensk dramafilm från 2014 i regi av Ulf Malmros: 

”Gravida Malin (Vera Vitali) har ingenstans att bo när hennes pojkvän Frank (Sverrir Gud-
nason) gör slut. Som sista utväg söker hon upp sin pappa Martin (Michael Nyqvist) trots att 
de aldrig har träffas. Han visar sig vara en arrogant och självupptagen skådespelare. Men 
innan Malin hinner berätta vem hon är drabbas Martin av en stroke. När han vaknar upp så 
minns han inte vem han är – än mindre att han aldrig har träffat sin dotter. Malin ser då sin 
chans att göra om honom till den pappa hon alltid saknat.” sv.wikipedia.org 
 

Dag:  onsdagen den 22 november 
Tid:  kl. 17.30-20.00 
Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Kostnad: Kaffe/dryck och popkorn 20 kr 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  

senast måndag den 20 november. 

Foto: Eva Eiler 

Adventsfika 
 

Nu börjar nedräkningen mot jul - kom och mys med oss och smaka på årets lussekatter!  

Vi bjuder - dig som är medlem - på kaffe, pepparkakor och kardemummaskorpor också. 
 

Dag:  onsdagen den 6 december 

Tid:  kl. 14.00-16.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  

senast måndag den 4 december. 

 

Vi bjuder på kaffe eller te, men 

önskas något särskilt som tilltugg 

får du införskaffa det på egen 

hand! 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Malmros
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vera_Vitali
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverrir_Gudnason
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverrir_Gudnason
https://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Nyqvist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Min_s%C3%A5_kallade_pappa


 

 

    Sidan  4                   MEDLEMS-NYTT / 2017 

Jultallrik på Skoghalls Folkets Hus 
 

Följ med oss och avnjut julens smaker! Vi äter en tallrik kall mat, en tallrik varm mat, dricker 

julmust, julöl eller bordsvatten och avslutar med kaffe. Buss nr 900 alt. 904 går direkt från 

busstationen i Karlstad till Skoghalls Folkets Hus (biblioteket), med bil en ca 9 km lång resa. 

Läs mer på skoghallsfolketshus.se! 
 

Dag:  torsdagen den 7 december 

Tid:  kl. 14.30-16.30 

Plats:  Skogåsv. 3, Skoghall 

Kostnad: Medlem 100 kr           Icke-medlem 200 kr   
 

Bindande anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt.  

e-post karlstad@neuroforbundet.se med betalning till BG 5559-8213 senast 4 dec.  

Behöver du specialkost kontakta kansliet! 

Caféträff  med Annika Grankvist 
 

Nu har vi än en gång glädjen att presentera en medlem som kommer till oss och berättar om 

sin diagnos, i det här fallet Myelit, en ovanlig sjukdom där besvären påminner en del om sjuk-

domen MS.  Kronisk myelit är ett allvarligt tillstånd som betyder att det är en kronisk inflam-

mation i ryggmärgen. Diagnosen ställs efter att andra, liknande sjukdomar har uteslutits. Svag-

het och påverkan av känseln förekommer nästan alltid och ibland även smärta. 1177.se 
 

Dag:  onsdagen den 7 februari 

Tid:  kl. 14.00-16.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  se-

nast tisdag 6 februari. 

Medlemsmöte 
 

Vår förhoppning är att kunna ha ett möte med en dietist från Friskvården i Värmland, men 

om det inte blir möjligt kanske vi kan titta på någon underhållande film istället. Hör av dig och 

hör efter hur det blir, eller gå in på hemsida eller Facebook och se efter! 

 

Dag:  onsdagen den 21 februari 

Tid:  kl. 17.30-20.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Kostnad: Kaffe/dryck & smörgås 30 kr 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  se-

nast måndag 19 februari. 

Vi bjuder på kaffe eller te, men 

önskas något särskilt som tilltugg 

får du införskaffa det på egen 

hand! 

OBS! Vi måste bli minst 12 perso-

ner för att det ska bli något, så 

vänta inte med att anmäla er! 

http://skoghallsfolketshus.se/om-folkets-hus/
https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Multipel-skleros--MS/
http://www.1177.se/Varmland/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-ar-kronisk-myelit/
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Foto: Eva Eiler 

Rapporter 

Caféträff  med Anna Gustafsson 6 september 
 

Anna kom till oss och berättade med mycket humor och självinsikt om sitt liv med diagno-

sen LGMD2i, en ärftlig muskelsjukdom där muskelfibrerna långsamt bryts ned och ersätts 

av bindväv och fett. Hon betonade vikten av att acceptera sin livssituation och samtidigt-

fortsätta leva sitt liv så ”vanligt” som möjligt, i Annas fall ett aktivt liv med barn och jobb 

på RUM - Riksförbundet Unga Musikanter. Hon arbetade också som journalist och hade i 

samband med fotografering för en artikel haft kontakt med Permobil angående ett uppdrag 

som modell för dem. Vi blev alla inspirerade av Anna och hennes historia. Kanske vill du 

komma till oss dela med dig av din historia? 
 

Susanne Tågmark 

Utflykt Brattforsheden 24 september 
 

Äntligen blev den av – vår sedan i våras planerade utflykt till Brattforsheden och kulturre-

servatet Krigsflygfält 16. Vi möttes upp av kontaktperson för stiftelsen Krigsflygfält 16 tilli-

ka officer, i den civila delen av flygvapnet, Jan-Erik Clerkestam. Han gav oss sedan en såväl 

geologisk som historisk och militärhistorisk genomgång om området. Vi började på den 

senaste istiden och om hur den format landskapet, för att sedan gå över till järnhanteringen 

vid hyttan i Brattfors och slutligen hamna i andra världskriget och Värmlands strategiska 

läge mot Norge, skälet till krigsflygfältets tillkomst från allra första början. Vi avsluta sedan 

med en fika i matsalsbaracken på området.  
 

Susanne Tågmark 

”Fysisk och mental hälsa vid neurologisk sjukdom” 27 september  
 

Malin Schulz, personlig tränare som lever med multipel skleros och som skriver under ru-

briken ”Må bra” i Reflex, kom till oss och fyllde en föreläsningssal på Karlstad CCC. Som 

instruktör och PT har Malin Schulz inspirerat många att komma igång och utveckla sin fy-

sik och hälsa. Hon håller också på och startar en egen Yogastudio i Sälen. Malin understry-

ker vikten av att komma igång och röra på sig utifrån sina egna förutsättningar och under 

föreläsningen fick vi också prova på lite sitt-gympa för att få lite ny energi. 
 

Susanne & Eva 

Neurodagen 2017 
 

Veckorna runt Neurodagen den 28 september blev hektiska i år. Vi inledde med att finnas 

på plats på Centralsjukhuset i Karlstad den 25/9 med ett informationsbord. Därefter hade 

vi en föreläsning med Malin Schulz på Karlstad CCC den 27/9 (läs mer ovan!). Vecka 40 

åkte vi till Torsby den 4/10 där vi fanns på plats vid entrén på Torsby sjukhus med infor-

mationsmaterial om föreningen. Dagen därpå fanns vi på Resurscentrum i Karlstad, där vi 

också kunde lyssna på Birgitta Mossberg (läs mer på s. 6!). Veckorna avslutades sedan med 

deltagande i en Må bra-mässa i Hagfors den 7/10. 
 

Susanne Tågmark 

 

Foto: Yngve Ericsson 

http://rum.se/
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Rapporter 

Caféträff  på Träffpunkt Resurscentrum. 
 

Vi har tidigare i vår lokal på Norra Kyrkogatan 4 haft besök av tandläkare Birgitta Mossberg, 

som då har föreläst om tandhälsa. Ett föredrag om hur man kan få, liksom söka hjälp för sina 

tänder – både för vård och ekonomiskt stöd. Då dessa föredrag varit mycket uppskattade så 

beslutades att fråga Birgitta om hon kunde tänka sig att göra en liknande föreläsning på Re-

surscentrum, vi fick ett positivt svar och hon kom till Resurscentrum torsdagen den 5 okto-

ber. 

Hon betonade att dagens tandvårdsstöd, och hur man kan få det, är mycket komplicerat för 

både vårdgivare och patienter. Birgitta ställer frågan: Hur är det då? 

– Ungefär var tionde svensk som skulle behöva tandvård avstår på grund av kostnaderna. En 

grupp som är särskilt utsatt är äldre. Både den allmänna hälsan och munhälsan blir i regel säm-

re med åren och behovet av tandvård ökar. 

– Staten satsar miljarder på tandvårdsstöd. Men en alltför stor del av pengarna används aldrig. 

Myndigheten Vårdanalys har slagit larm om att merparten av bidragen inte når ut till de äldre 

som har rätt till dem. 

– Exempelvis fick bara två av tio som har rätt till billigare tandvårdskostnader på grund av 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning det bidraget 2013, enligt Vårdanalys. 
  

Informationsvägar: 
www.tlv.se/tandvard                                             Landstinget i Värmland 
www.forsakringskassan.se/tandvard                             Patient & Medborgarservice/Tandvård 
www.socialstyrelsen.se/tandvard                                                     651 82 Karlstad                                                      
www.1177.se/varmland/om-1177/om-tandvarsstod                         054-61 50 00 

Eva Eiler 

 

Foto: Eva Eiler 

Föredrag om Narkolepsi med Johan Rådberg 18 oktober 
 

Vi fick besök av överläkare Johan Rådberg, neurologi- och rehabiliteringskliniken på CSK, 

som kom till oss och berättade om diagnosen Narkolepsi och om hur den orsakas av störning-

ar i hjärnans sömn och vakenhet. Debuten sker vanligtvis i tonåren, men kan dock ske även i 

hög ålder. Diagnosen ställs utifrån anamnes, diverse sömntester och ryggmärgsprov. Sjukdo-

men är emellertid tämligen ovanlig, ca 20-60 personer/100 000 invånare. De vanligaste besvä-

ren är onormal sömnighet och sömnattacker, som kan utlösas av starka känslouttryck, vilket 

t.ex. medför att den drabbade mer eller mindre kan bli rädd för att skratta. Sjukdomen är inte 

psykisk, men symtomen kan framkallas eller förvärras av stressade situationer. Viktigaste sättet 

att hålla sjukdomen stången är därför ett hälsofrämjande levnadssätt: livsstilsråd som vilopau-

ser, regelbundna sömnvanor och att undvika kaffe och kolhydratrika måltider före sänggåen-

det. Det finns för närvarande inget botemedel mot sjukdomen, men det finns effektiva läke-

medel mot sömnattackerna och många som lever med narkolepsi kan därför fungera bra i så-

väl arbete som vardagsliv. Många läkemedel är dock starkt beroendeframkallande. Tyvärr upp-

lever dock många med sjukdomen att kunskapen om sjukdomen är begränsad och de blir 

missförstådda av omgivningen, som istället uppfattar dem som lata snarare än som sjuka.  
 

Susanne Tågmark, Eva Eiler & Ann-Charlotte Rydberg 

 

http://www.tlv.se/tandvard
http://www.forsakringskassan.se/tandvard
http://www.socialstyrelsen.se/tandvard
http://www.1177.se/varmland/om-1177/om-tandvarsstod
http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/resurscentrum/program/
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CAFÉTRÄFFAR  
Vi träffas som vanligt den första onsdagen i varje månad om ni fortfarande är intresserade.  

OBS! gäller inte november då vi träffas den tredje onsdagen (15/11). 
 

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. 

Vi efterlyser än en gång kontaktmän till föreningen! 
 

Vi behöver, som vi tidigare har poängterat, kontaktpersoner ute i alla kommuner, som in-

går i vår lokalförening, personer som har öron och ögon öppna för våra frågor och vi sak-

nar fortfarande någon. Du som finns i Filipstad och Kil hör av dig och kontakta oss, för nu 

är det bara hos er vi saknar kontaktpersoner. 
 

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.  

karlstad@neuroforbundet.se, eller ring ordf. Gunilla på tel. 070-371 10 13. 

 

Träning 
 

Egenträning på Livskraft tisdag f.m. och fredag f.m. företrädesvis. På tisdag, onsdag & 

torsdag f.m. är det även gruppträning kl. 10.00-10.45 (funktionell träning, yoga och core-

träning) Se livskraft.cc/ för mer exakt schema! 
 

Rullstolsgymnastiken på KMTI fortsätter på torsdagar kl. 15.00-15.45 

Du som vill prova på, men som kanske inte har kommit dig för tidigare, kan få träna 5 

gånger kostnadsfritt och föreningen betalar. Ta bara kvitto och kom med dem till oss! 
 

2017 års Rehab-bad pågår v. 37 - v. 48 (Reumatikerföreningen) 

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.  

Gruppen ligger dock nere just nu under vintern! 
 

Ring och anmäl att du vill komma på tel. 076-576 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. 

Du kan kontakta Daliah genom att ringa eller SMS:a till 076-5766484 eller skicka e-post 

till karlstad.fysioterapi@gmail.com.  

Daliah Longrée 

Foto: Jan Alexandersson 

mailto:karlstad@nhr.se
http://livskraft.cc/
https://www.kmti.se/
https://karlstad.reumatikerforbundet.org/rorelseaktiviteter/
C:/Users/Susanne/Documents/Utskick/Utskick nr 3 2013/Bilder/Ridterapi.png
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14/11             Nordisk biblioteksvecka: Kura skymning 
Vi tänder levande ljus och läser ur Ulla-Lena Lundbergs bok Is, som hon fick Finlandia-priset för 

2012. Is porträtterar livet på en ö långt ute i havet på ett äkta och storslaget sätt. 

Fri entré 

 

21/11 Vladislav Savic: Nationalismens framfart – ett nytt 1930-tal idag? 
 Vi ser i dag hur hela världsordningen håller på att skakas om och nya allianser som håller på att 

bildas i en allt osäkrare politisk omvärld.  

 Är demokratibegreppet – så som vi formulerat det från 1945 och framåt hotat? Kan EU överleva 

den här utvecklingen? 

 Vladislav Savic, tidigare Sveriges radios korrespondent, ger en genomgång kring utvecklingen i 

Europa och delar av den övriga västvärlden. 

Fri entré 

 

 

Höstens kvarvarande bibliotekskvällar 2017 – tisdagar kl. 19.10 

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 Funktionsrätt Värmland på 054-18 04 65 och begär 

”kondoleanser” och tala om att du vill att pengarna ska gå till Neuros lokalförening.  

Du kan också lämna minnesgåvor genom www.neurogavan.se/gava/minnesgava/, men då 

går pengarna till Riksförbundet i Stockholm. 

 

 

 

 
 

 

Info. ges av Lennart Johansson 054-540 54 88 alt. Carin Wallman 054-540 55 14 

Caféverksamhet kommer att hållas på torsdagseftermiddagarna, vidare finns  

möjlighet att låna side-by-side-cykel och att träna på gym. 

Anhörigstöd, Rosenbadsgatan 2, 652 26 Karlstad  

Datum: 23 november 2017 
Tid: kl. 14:00 - 16:00 
Plats: Träffpunkt Resurscentrum 
Adress: Rosenbadsgatan 2 

Bildvisning och berättande 
Mats Grimfoot visar bilder och berättar om Svalbard  

Café med kaffe och kaka - kostnad 20 kr - Alla seniorer är välkomna! 

Neuroförbundet kommer byta till ett nytt medlems- och givarregister. Det gamla kontakt-

registret KomMed ersätts av ett system som heter NGO-PRO.  

NGO-PRO är ett modernare och mer flexibelt system med fler möjligheter och där fler 

hanteringar som idag görs manuellt kan automatiseras. Bytet gör att inga nya uppgifter för 

närvarande kan registreras i medlemsregistret. Nya medlemmar registreras så snart det nya 

registret är i funktion. 

 

http://www.karlstad.se/Uppleva-och-gora/Bibliotek/Kalender-Biblioteken-i-Karlstad/
http://www.karlstad.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Kultur-i-Bibliotekshuset/
http://www.neurogavan.se/gava/minnesgava/
http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/resurscentrum/program/
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KANSLIET är 

bemannat mån, 

ons, tors med tel 

tid kl. 10-12 och tis 

tel tid kl. 13-15 för-

utom den första 

ons i mån. (café). 

Träffas således 

säkrast f.m. utom 

tisdagar. Du kan 

dock ringa hela 

dagarna. När ing-

en är inne kan Du 

lämna ett medde-

lande på telefon-

svararen. Du kan 

också ringa till 

Hkpf Karlstad på 

tel. 054-18 66 00. 

Medlems-nytt per e-post? 

Vill du få utskicket via datorn? Natur-

ligtvis kommer ni att kunna få Med-

lems-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@ neuroforbun-

det.se, så ordnar vi det.  

 

En aktuell e-postadress behövs ock-

så för att kunna ta del av de mycket 

uppskattade nyhetsbrev som Riks-

förbundet skickar ut, liksom andra 

utskick från oss i lokalföreningen. 

Anslagstavlan 

Medlemsavgift       2018 
 Huvudmedlem                                        380:- 

  med eller utan neurologisk sjukdom/skada  

  får tidningen ”Reflex” 
  
         Närståendemedlem                           200:- 

  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  bg 5559-8213 

webb: neuroforbundet.se/karlstad 

Stöd din  

favoritförening -  

PRENUMERERA  
på Bingolotto! Just nu 

får du ett presentkort på Coop och en lott 

till uppesittarkvällen, värde 250 kronor som 

välkomstpremie.  Ring Folkspel på 

tel. 0771-440 440 el. gå in på bingolotto.se 

Nästa utskick  

beräknas ske i  

februari 2018. 

Hör av dig till vårt 

kansli om du vill få 

något infört! 

RESTAURANGCHANSEN 

2018/2019 
Det finns fortfarande 

några ex. av årets häfte 

och app kvar. Ring 

eller skicka e-post så 

lägger vi undan till er. 

Vill ni hellre beställa nästa års häfte kan ni 

göra det redan nu. Hör i så fall av er så läg-

ger vi undan ett sådant till er! 

Skulle du vilja få hembesök av oss? 

Även under år 2017 och 2018 finns möjligheten 

kvar att få besök - i första hand för våra med-

lemmar boende i Karlstad.  

Vi tar med fikabröd och ett glatt humör! 

Låter detta som något för dig?  Ring i så fall till 

oss på tel. 054-18 92 54 och anmäl ditt intresse 

så bestämmer vi lämplig dag och tid tillsam-

mans. 

Hälsn. Susanne och Eva på kansliet. 

Är du intresserad av prisvärda kompres-

sionsstrumpor? 

Vi funderar på att ta upp beställningar på 

strumpor från Markoma AB, ett företag 

som vi kom i kontakt med på Fotterapeu-

ternas årsstämma här i Karlstad. Företaget 

gav ett mycket seriöst intryck och några av 

produkterna de saluför har provats av ett 

flertal medlemmar i styrelsen med tillfreds-

ställande och komfortabelt resultat.  

Är det här något för dig? Hör av dig till 

kansliet, så förmedlar vi kontakt till ansva-

rig, vice ordförande Gunilla Johansson. 

BingoLottos 

Julkalender 
Årets Julkalender har en 

vinstplan med upp till 1 

miljon, direkt på skrapet.  

Kalendern kostar som vanligt 100 kr varav före-

ningen får 50 kr - är du intresserad? Hör av dig! 

Gå in och se vad som sker  

på vår Facebook-sida och  

gilla gärna sidan! 

mailto:karlstad@nhr.se
mailto:karlstad@nhr.se
https://www.bingolotto.se/bingolotto-prenumeration/?gclid=EAIaIQobChMI-eWBqoKJ1wIVBM-yCh3VzwypEAAYASAAEgJLv_D_BwE


 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

önskas  

alla medlemmar 

av 

 styrelse och personal. 


