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Lördag den 20 maj åker vi på den traditionsenliga kaprifoldagen,  

i år är det till Havets Hus  Lysekil  

Havets Hus är ett saltvattensakvarium som visar hundratals olika arter 

från Gullmarsfjorden och Västerhavet. Akvariet erbjuder många  

spännande upplevelser. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter 

genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna.  

 

Vi åker med en handikappanpassad  

buss från  

Stenungstorg kl 10.00  

Myggenäs 10.10 

Varekil ca 10.25   

Henån ca 10.40  

för att sen åka färjan vid Skår och  

beräknas komma till Lysekil ca 11.30.  

När vi har kommit in på Havets Hus börjar vi med kaffe o fralla  

i kafeterian och sen tar vi och beskådar det som finns  

under havet. 

Kl. 14.30 äter vi lunch i restaurangen, det vi har att välja på är:   

 

¤ Husets fisk & skaldjurssoppa med räkor, aioli & smörstekt bröd. 

¤ Pocherad rimmad torskrygg med vitvinssås, räkor, ångade  

   grönsaker, kokt potatis 

¤ Ugnsbakad kycklingfilè, bearnaise, rödvinssås, potatisgratäng   

 

Till lunch serveras lättöl eller bubbelvatten och kaffe efter maten. 

Ni uppger er önskade maträtt vid anmälan. 

  

16.00 åker vi tillbaka efter en trevlig och intressant dag på  

Havets hus.  

För det betalar ni endast 100 kr och barn under 15 år gratis.  

Anmälan till Thomas Granlund 073-1575974 eller till  

Dag Ekliden 0304-47392  

senast den 12 maj och betalning senast den 19 maj  
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Reportage från Neuroförbundet Kaprifols årsmöte 2017 

 

 

 

Kaprifols årsmöte på Billströmska folkhögskola 

Den 4 februari var vi på Kaprifols årsmöte på Billströmska Folkhögskolan Tjörn.  

Nästan 30 personer vågade sig dit trots att vi fått snö på förmiddagen. Vi började 

med en fika i matsalen och efter det startade årsmötet som flöt på bra utan några 

kontroverser, sen var det skolans musikelever som underhöll med sång och musik. 

Efteråt var det en frågestund och efter det var det middagen som väntade,  

en mycket god fisksoppa med vitlöksbröd, sedan blåbärspaj till efterrätt. Väldigt gott. 

Text och foto: 

Dag Ekliden 

Musikskolan 
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Följ med oss till Phantom of the Opera 

Text och foton:  

Dag Ekliden 

Janet Rutgersson 

 

Café-MS firade 10 årsjubileum  

The Phantom of the opera på Göteborgsoperan 

Den 18 oktober 2017 åker vi till Göteborg för att se The Phantom of 

the opera. Vi har bokat 40 parkettbiljetter och 3 rullstolsplatser till den 

världskända musikalen, i regi av Tiina Puumatainen. 

Göteborgsoperan och Finlands nationalarena har gått samman för att 

skapa en ny, extravagant uppsättning av världens populäraste musikal.  

 

Vi åker med en handikappanpassad  

buss från:  

Henån 16.30 

Varekil 16.45 

Myggenäs 17.10 

Stenungsund 17.25 

Stora Höga 17.40 

 

Det subventionerade priset för buss och entrébiljett är 300 kr. 

Assistent och hjälpare till rullstol följer med utan kostnad. 

Föreställningen börjar kl. 19.00 och är 2 timmar och 45 min inklusive 

paus. 

 

Anmälan senast den 10 juli 2017 och betalning senast 28 juli 2017 

Du anmäler dig till  

Dag Ekliden tel: 0304-47392 eller till  

Thomas Granlund tel: 073-1575974 

Vi blev glädjande 31 personer på vårt 10-års-jubileum. Det bjöds på 

goda tårtor och kaffe. Men vi fick vänta i en halvtimme, pga. en mässa 

med massor av folk innan vi kunde sätta oss. 

Café-MS 10 år 
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Reportage från Lorensbergsteatern Macken 

Text och foton:  

Dag Ekliden 

Janet Rutgersson 

Torsdagen den 9 mars var vi 42 personer från Kaprifol på föreställningen Macken 

med Galenskaparna & After Shave. Det var en nostalgiafton med mycket skratt.  

Knut Agnreds hysteriska trummande gör så att Anders Eriksson (Roy) tappar masken 

och försöker att inte visa att han skrattar. Bara det är roligt...  

- Sicket fölk, som Roy suckar gång på gång. Slutet är också varmt och fint, när  

publiken står upp och sjunger ”Det ska va gött att leva” tillsammans med hela  

ensemblen framme vid scenkanten. Då är det ren kärlek i luften.  

Den 16 mars var konstnär Ingrid Draminsky på  

Spekeröds bygdegård, inbjuden av ABF Sydvästra  

Götaland och Kaprifols akvarellgrupp. ABF vill göra 

något i Stenungsund för att engagera fler att prova på 

att måla i akvarell, det var tredje gången som Ingrid 

besökte Spekeröds bygdegård och Kaprifols  

akvarellmålare.  

Det var en endagarskurs i hur man målar i akvarell 

med många olika målartekniker. 

Alla deltagarna var fullt fokuserade på den målarteknik  

som Ingrid visade, och vilka färger som det går bra att 

blanda och hur färgerna jobbar med varandra.  

Hon gav deltagarna en uppgift att måla ett stilleben, 

som var en hel uppsättning med olika föremål som 

man fick välja något eller några att måla av. Det var en 

lärorik dag som alla deltagare fick uppleva och vara 

med om, och som uppskattades av deltagarna.  

trumdåren 

Reportage från Ingrid Draminsky på Spekeröds Bygdegård 
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Vår förening har ett stort hjärta med plats för fler ! 

 

Huvudmedlem är den med diagnos och övriga är närståendemedlem.                                      

Som närståendemedlem har du samma tillgång att få vara med på allt som vår 

förening gör:  

Julbord, teater, rehabresor, (alla resor är alltid med handikappanpassad buss),  

målarkurs, medlemsmöten och andra möten.  

Allt till kraftigt rabatterade priser. Vårt mysiga Cafè-MS som är första torsdagen i 

varje månad träffas vi på Café Fregatten Stenungsund för en gemytlig samvaro. 

 

Huvudmedlem betalar 370 kr och 200 kr för närstående 

som kan vara en släkting, granne, arbetskamrat eller vem 

som vill vara med i föreningen. 

Prata med din granne eller bekant för att vara med i vår 

gemenskap, lycka till. 

Akvarellutställningen på Fregatten 

Januari månad 2017 har akvarellgruppen haft sin årliga utställning i  

bibliotekets 3 glasmontrar, där några av det som målats under vår och 

höstterminen 2016 visades för besökare.         

www.neuroforbundet.se/kaprifol 

Besök vår nya hemsida 

Nu är vår förenings hemsida helt annorlunda, den 

är enhetlig med övriga föreningars hemsidor.  

Där finner ni det som vi kommer att göra och det 

som har varit plus mycket, mycket mer, gå in och 

botanisera i vad som finns. 

                                      

http://www.neuroforbundet.se/kaprifol


Neuroförbundets konferens 2017 - Mölndal 
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Konferensen på Scandic hotell Mölndal    

Den 17-18 februari var Thomas Granlund och Dag Ekliden på Scandic hotell i Mölndal 

för en konferens av riksförbundet. Det var lokalföreningarna i Västra Götaland o Halland 

som var först ut att delta i de 6 konferenser som skall göras i hela landet före förbunds-

kongressen som är den 8-10 september 2017 i Solna. Fredagen började med informat-

ion om de frågeställningar som kommer att diskuteras under konferensen. 

 

Förslag på hur Neuroförbundet ska arbeta med samordnad opinionsbildning 

 

Nivå 1. Ta fram progressiva förslag, aktiv bevakning, aktivt reagerar, samverka med 

föreningslivet samt med andra förbund med neurologiska diagnoser. Områden som be-

rörs av Nivå 1 är: 

 

 Neurosjukvård 

 Rehabilitering 

 Forskning 

 Hjälpmedel  

 

Inom Nivå 1 ska Neuroförbundet först och främst fokusera på Neurosjukvården,  

eftersom det är enda området som vi vet att ingen annan kommer att agera inom om 

Neuroförbundet inte gör det. Sen kommer fokus på Rehabilitering, och så vidare.  

 

Nivå 2. Bevaka och informera Neuroförbundets föreningsliv och medlemmar.  

Områden som berörs av Nivå 2 är: 

 

 Arbetsmarknaden 

 LSS 

 Insatser och rättigheter inom Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken 

 Transport 

 Tillgänglighet 

 

Paraplyorganisation 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen föreslår inför kongressen att vi gör det möjligt att utveckla en para-

plyorganisation inom området neurologi. 

Syftet är att bevara förbundets hjärta och själ i form av kamratstöd och samtidigt kunna 

erbjuda fler medlemmar möjligheter att engagera sig i diagnosfrågor via diagnos-

föreningar och diagnosnätverk – parallellt med våra lokalföreningar och länsförbund. 

 Vi vill också göra det möjligt för hela diagnos- och symptomföreningar, som idag står 

utanför förbundet, att bli en del av Neuroförbundet med sina medlemmar. Genom att 

förbundet blir bättre på att erbjuda medlemmar fler möjligheter att engagera sig jämfört 

med idag – via nya arbetsformer grundat på diagnosfrågor kan vi nå nya grupper, fler 

medlemmar ansluter och vill engagera sig.  

 

Medlemskap 

Förslag på enhetliga medlemsavgifter från 2019 över hela landet oavsett vilken  

lokalförening man tillhör. Förslaget som förbundet har lagt fram är:  

Huvudmedlem 360 kr och närstående 180 kr.  

Förslag på att nuvarande benämningar – huvudmedlem respektive  

närståendemedlem byts ut från år 2019. 
 

Ordf. Lise Lidbäck 
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Information från                      Västra Götaland 

Kommunala råden för funktionshinderfrågor 

Kommunikationskurs 

Länsförbundet har planerat att  

anordna en kommunikationskurs 

för lokalföreningarna i Västra  

Götaland, datum är planerat till 

den 27 april och kursen ska hållas i 

HSO: S lokaler på Kapellevägen 

i Uddevalla, Håkan Sjunnesson ska 

hålla i kursen. 

Ombudsmöte 2017 

Västra Götalands Ombudsmöte är den 

8 april i HSO: S lokaler på  

Kapellevägen i Uddevalla, utskick till 

lokalföreningarna ska göras för  

anmälan om vilka ombud från före-

ningarna som kommer.  

Kongress 2017 

Styrelsen beslutade att Jan Karlsson 

och Pamela Stolt ska åka som  

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: 0522-19366  

E-post:  

Va-gotaland@neuroforbundet.se 
 
 
 

Rehab konferens 

Det är planerat att en rehab konferens 

ska hållas i HSO: S lokaler på Kapelle-

vägen i Uddavalla den 2 februari 

2017. 

observatörer till höstens förbunds- 

kongress i Solna.  

ABF-utb. För förtroendevalda 

Styrelsen fick förfrågan om det finns 

intresse att gå en utbildning som ABF 

har för förtroendevalda i april.  

Eventuellt ska Benny Johansson gå  

på den. 

Akvarellkurs 

Ännu är ingen akvarellkurs inplanerad, 

men det beslutades att Pamela ska 

höra med Ingrid Draminsky om hon är 

intresserad av att hålla en kurs till 

hösten. 

 

Eftersom det är kongress i september 

och resa till Kroatien i oktober, så 

passar november bäst att hålla  

akvarellkursen. 

Rådet för funktionshinderfrågor  

2017-02-09  

 

Socialnämnden: 

Hård belastning på våra äldreboende. 

Driftsform av Valåsen blir intraprenad. 

 

Kommunstyrelsen: 

Befolkningsutvecklingen på Tjörn, på 

5 år behövs det byggas 500 lägenhet-

er, under 2017 40 lägenheter. 

Nytt LSS boende i Kroksdal på norra 

Tjörn. Socialnämnden har beställt 

kostnader föräldreboende på norra 

Tjörn. 

 

Övriga ärende: 

Fråga till föreningarna om vad möten 

skall innehålla, presentationer? 

Tidigare förslag har varit: 

¤ Regionens tillgänglighetsbas 

¤ Brandsäkerhet i hemmet 

¤ Trafiksäkerhet 

¤ Polisen 

¤ Vad betyder Trygg och Säker  

kommun 

Nya förslag: 

¤ Vad har vi för olika boenden 

¤ Hur jobbar andra kommuner med 

Rådet för funktionshinderfrågor 

¤ Bjuda in allmänheten 

¤ Folkhälsosamordnare Ann Eriksson 

 

Stenungsunds KRF möte 2017-02-21 

 

Rådet diskuterar huruvida rådets 

namn, Kommunala rådet för funktions-

hindrade, bör ändras eller behållas. 

Vilka utmaningar har kommunen för att 

nå ”Stenungsund-det goda samhället” 

för funktionshindrade i alla åldrar och 

inriktningar ”Attraktiv och välkom-

nande, ekologisk och social hållbar 

utveckling” för funktionshindrade i alla 

åldrar? 

 

Grupp 1: Vänligare samhälle för funkt-

ionshindrade. Lokaler för föreningarna. 

Utomhusbadet är inte tillgänglighetsan-

passat. 

Övergångställen runt om i Stenungsund 

bör ses över och förses med hjälpme-

del för funktionshinder. 

 

Grupp 2: Tydlig bild av kontaktperson 

för tillgänglighetsfrågor som också bör 

närvara vid möten. Tillsyn över tillgäng-

lighetsfrågorna. 

 

Grupp 3: Mer hjälp till anhöriga från 

kommunens sida. Mer välutbildad 

personal. 

Tekniska lösningar och hjälpmedel. 

Lokaler skall vara generellt mer  

anpassade. 

 

Fråga angående två (2) handikapp-

platser utanför Fregatten.  

Information om detta vid nästa Råd. 

 

 

 

Orust KHR den 2017-03-07 

Per Linnèr - IT strateg 

Informerade om kommuns hemsida, 

hur man söker för att ta ut befolk-

ningsstatistik på Orust. Om det går att 

söka på en viss person i olika förvalt-

ningar, i nuläget går det inte utan man 

ringer till växeln och söker personen. 

Fråga om kallelse till sammanträdes-

dagar för hela året kan läggas ut på 

hemsidan (4 kallelser)  

Fria resor för pensionärer i Orust 

kommun kommer information om på 

nästa möte den 22 maj. 

Ann Christine Westberg  

MAS/T.f. verksamhetschef 

Information om beslut IVPA  

(I väntan på ambulans) 

Från den 2017-04-01 är sjuk- 

sköterskorna i hemsjukvården 

beredda att även utföra IVPA uppdrag 

och assistansuppdrag. 

IVPA innebär att om SOS alarm får ett 

larm och ambulansen har lång fram-

körningstid kan operatören kontakta 

sjuksköterska i den kommunala hem-

sjukvården och be hen åka till patien-

ten i väntan på att ambulans skall 

anlända. Sjuksköterskorna i den 

kommunala hemsjukvården är  

utrustade med akutvårds- 

läkemedel och akutvårdsutrustning 

samt är utbildade i akutvårdsinsatser. 

Sjuksköterskan som kommer först till 

platsen gör de första insatserna och 

förbereder patienten inför ambulans-

transport. Kommunens sjuksköterska 

kan larmas ut på samtliga prio-1 larm 

förutom larm där en hot och våldssitu-

ation kan misstänkas, kemolyckor, 

trafikolyckor och barn under 18 år. 

Smått och gott... 

OBS! 

Fullständiga protokoll 

från KRF-mötena hittar  

ni på respektive  

kommuns hemsida: 

 

Länsförbundet Västra Göta-

lands ombudsmöte är den 8 

april i HSO Center, Uddevalla. 

10 lokalföreningar tillhör 

Västra Götaland, från  

Kaprifol deltar Thomas  

Granlund, Dag Ekliden och  

Morgan Olsson.  

 

Höstens resa till Kroatien var 

fullbokad redan i början på 

februari, en kölista har gjorts 

ifall det blir några återbud. Att 

det är så många som åker 

med i år beror nog på att det 

är en flygresa.   

 

Kroatienresan 2016 genom-

fördes inte då det var för få 

som anmälde sig. Det var en 

bussresa med fyra resdagar. 

Hotell Biokovka 

mailto:Va-gotaland@neuroforbundet.se


 

Café-MS 2017 

6 april  

4 maj 

1 juni 

Sommaruppehåll  

juli och augusti 

7 september  

12 oktober  

2 november  

7 december 

 

 

 

Styrelsemöte 2017 

31 maj 

 

 

 

 

Maj 

Kaprifoldagen  

20/5 

September 

Endagskryssning 

13/9 

Medlemsmöte 

Oktober 

Teaterresa 

18/10 

December 

Julbord 

 

 

 

Nästa utskick till  

medlemmarna beräknas 

komma i augusti 2017.  

 

 

 

 

c/o  Thomas Granlund 

Briggen 1 

Telefon: 073-1575974 

E-post: kaprifol@nhr.se 

Hemsida:  

www.neuroforbundet.se/kaprifol 

Nyhetstidning för  

Bankgiro : 5756-4353 

NEUROFÖRBUNDET Kaprifols styrelse 2017: 

Thomas Granlund (ordförande) 073-1575974  

Kay Lithander (v. ordf.) 0303-77 81 90 

Stig Ericsson (sekreterare) 0303-884 94 

Dag Ekliden  (kassör) 0304-473 92  

Janet Rutgersson (ledamot) 0303-77 39  21 

Sven-Arne Nilsson (suppleant) 076-8030594 

Anne-Christine Skreberg (suppleant) 070-754 36 88 

Valberedning:  

Anne-Christine Skreberg  (sammankallande)  

070-754 36 88 

Marianne Lithander 0303-77 81 90 

Kommande aktiviteter 2017 

kaprifol@neuroforbundet.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

