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Neuro Uppsala-Knivsta vill ha in  
synpunkter på hur färdtjänsten fungerar  

i Uppsala kommun. Håller den tiden,  
hur fungerar bemötandet? 

Nästa år kommer vi att bjuda in till ett 
möte med politiker och tjänstemän  

för att diskutera dessa frågor. 

E-mail: uppsala-knivsta@neuro.se 

 
OBS! Den som har klagomål på en särskild resa 
man gjort med färdtjänsten, kan höra av sig till 
Giovanni Pilichi, kvalitetsansvarig på  
Färdtjänsten, tel. 018-727 56 60,  
e-mail: giovanni.pilichi@uppsala.se 

TITTA HIT! Är du intresserad av att sitta i  
Neuro Uppsala-Knivstas styrelse eller  

engagera dig på annat sätt i  
Neuro Uppsala-Knivsta nästa år? 

Kontakta valberedningen!  
Hälsningar  

Katrin Strandh Kotka 
katrinstrandh@hotmail.com 

mailto:giovanni.pilichi@uppsala.se


 

 

Nu är det inte många dagar 
kvar till jul. En glädjens hög-
tid för många men ensamhet 
och tristess för andra. Året 
har på många sätt varit tungt. 
 
Under merparten av året har 
Ukrainas befolkning varit ut-
satta för fasansfulla övergrepp. 
Det råder ingen tvekan om att 
det är ett flagrant brott mot kri-
gets lagar och konventioner.  
Jag lider med Ukrainas befolk-
ning och även om jag inte ser 
en lösning i närtid så hoppas 
på en snar och varaktig fred. 
 
Våld i nära relation är ett feno-
men som inte tycks minska. 
Jag tror mig veta att utlands-
födda och personer med en 
funktionsnedsättning tillhör risk-
gruppen. 
 
Neuro är partipolitiskt obunden. 
Trots detta kan jag inte avhålla 
mig från att komma med några 
synpunkter. Före valet hade vi 
en regering som var så svag att 
den måste regera med stöd av 
andra. Efter valet blev det rege-
ringsskifte. Jag upplever att 
den nya regeringen är lika svag 
som den förra. Jag ser med 
viss oro fram mot vad som 
kommer att hända under denna 
mandatperiod. Hur blir det med 

funktionshinderfrågorna? Hur 
valet kommer att påverka reg-
ionen och kommunala nämnder 
och förvaltningar vet jag inte. 
Men här har vi flera intressepo-
litiska frågor som både vårt 
länsförbund och vi måste be-
vaka. 
 
Under de senaste 2,5 åren har 
vi varit mer eller mindre isole-
rade på grund av Covid-19. 
Även om smittorisken har avta-
git så kommer den nog att fin-
nas kvar under lång tid. Det är i 
alla fall glädjande att utbrotten 
inte är lika allvarliga och att vi 

kan släppa på restriktionerna 
och träffas fysiskt.  
 
Neuro Uppsala-Knivsta har 
under denna höst haft flera 
olika medlemsaktiviteter som ni 
kan läsa om i Löven: Neuroda-
gen om hjälpmedel, cirkel i rull-
stolsdans, körsång, träning 
med Rehab Resurs och en av-
slutande julfest i Bergsbrunna 
bygdegård.  
 
Det var också glädjande att så 
många dök upp på vår med-
lemsträff och lämnade förslag 
på vad vi skulle kunna ha för 
aktiviteter under 2023. Vi kom-
mer som vanligt att skicka ut 
information om vad som hän-
der i föreningen. Alla är hjärtligt 
välkomna att höra av sig till oss 
med förslag och idéer. Jag 
hoppas att vi träffas under nå-
gon av våra kommande aktivi-
teter nästa år! 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla 
medlemmar för detta år och 
önskar er en riktigt  

God Jul och  
ett Gott Nytt År! 
Hans Richter, ordförande 
Neuro Uppsala-Knivsta 
ordforande.uppsala-
knivsta@neuro.se  
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Ordförande har ordet 
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”Hur blir det med  
funktionshinder-

frågorna? Hur kom-
mer valet att på-
verka regionen  
och kommunala 

nämnder ” 

Ölprovning nästa år i vår? 
Finns det ett intresse att delta i ölprovning på Uppsala Brygghus i Boländerna som är 
tillgängligt? Minimiantal är 10 personer, kostnad 520 kr per person för ca tre timmar. 
Ingår avsmakning av 16 ölsorter och en matig smörgås samt rundvisning. För att få 

ihop en grupp kan man även fråga de som inte är medlemmar eftersom  
deltagaravgiften inte subventioneras av föreningen. 

För mer information, kontakta Johan Willén, johan_willen@hotmail.com 



 

 

Den 29 september hade 
Neuro-Uppsala-Knivsta en 
konferens om hjälpmedel 
som förskrivs av kommunen, 
som t.ex. rullatorer, rullstolar, 
mm. Det som rör syn, hörsel 
och hjälpmedel för barn upp 
till 21 år hör till regionen lik-
som även ortopedtekniska 
hjälpmedel.  
 
Inbjuden föreläsare var Ola 
Hansson, hjälpmedelsansvarig i 
Uppsala kommun. Kommunala 
hjälpmedel ligger under Äldre-
nämnden i Uppsala kommun 
och därför var Eva Christiernin, 
ordförande för denna nämnd, 
inbjuden att säga några inle-
dande ord.  
 
Efter detta var det Hans Rich-
ter, ordförande för Neuro Upp-
sala-Knivsta som redogjorde för 
årets Neurorapport. Den base-
rades på Neuroförbundets en-
kät som skickats ut till alla med-
lemmar. Det har stått om det på 
Neuros hemsida och i tidningen 
Reflex. Enkäten visade att det 
är stora skillnader mellan olika 
delar av landet. Cirka hälften 
som tillfrågats tyckte att för-
skrivningen av hjälpmedel fun-
gerat ganska bra men att in-
formationen kunde ha varit 
bättre samt även möjligheten 
att själv kunna påverka. 
 
I de flesta regioner i landet har 
man en gemensam policy kring 
hjälpmedel men i Uppsala län 
skiljer det sig mellan kommu-
nerna. Förskrivningen av hjälp-
medel i Uppsala kommun är 
t.ex. kostnadsfri vilket inte är 

fallet i de andra kommunerna i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
länet. Eva Christiernin nämnde 
att det kan komma att ändras 
på sikt så att det i hela Region 
Uppsala ska gälla samma reg-
ler och att det blir en gemen-
sam politisk styrning. Det är 
Hjälpmedel Uppsala län, HUL 
som tillhandahåller hjälpmedlen 
och också som reparerar dem 
vid behov.  
 
”Hjälpmedel som idag ligger 
inom kommunen är t.ex. rolla-
tor, rullstol, duschstol, förhöj-
ning och/eller armstöd till toa-
lettstolar och hjälpmedel för 
minne, tid och planering.” 
 
Hur gör man för att få ett 
hjälpmedel förskrivet? 
För att få ett hjälpmedel behö-
ver man träffa en förskrivare 
som gör en bedömning. Det 
kan antingen vara en arbets-
terapeut, sjukgymnast/
fysioterapeut eller en sjukskö-
terska. När man träffas går man 
igenom vilka behov som finns, 
eller om det behöver göras nå-
gon annan typ av anpassning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur får man kontakt med en 
förskrivare?  
Det enklaste sättet är att ringa 
till kommunens växel, 018-727 
00 00  och be att få bli kopplad 
till en sådan. Annars kanske 
man redan har en kontakt inom 
sjukvården. Förskrivaren ska 
sedan göra en uppföljning av 
hur hjälpmedlet fungerar. Det är 
ett lån och ska lämnas tillbaka 
om behovet inte längre finns.  
 
Kan jag överklaga om jag blir 
nekad att få ett hjälpmedel? 
Eftersom hjälpmedelsförskriv-
ningen ligger inom Hälso- och 
sjukvårdslagen kan man inte 
överklaga ett beslut, däremot 
kan man byta förskrivare för att 
få en annan bedömning. 
 
Ibland kanske man inte får det 
hjälpmedel som man tycker att 
man behöver och väljer då att 
köpa det i handeln. Nackdelen 
med detta är att man inte får 
det anpassat och om det går 
sönder kan man inte få det la-
gat genom HUL.  
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Hans Richter och Eva Christiernin 



 

 

Grundregeln är att det för-
skrivs hjälpmedel för att 
klara det dagliga livet i den 
ordinarie bostaden, det 
skrivs inte ut för fritidsboen-
det.  
Detta ifrågasätts ibland men 
det är för att det blir för dyrt för 
kommunen att skriva ut dubbla 
hjälpmedel. Enklare hjälpme-
del som t.ex. bestick får man 

själv bekosta.  

Varje kommun i länet har politi-
ker som bestämmer riktlinjerna 
för hur förskrivningen går till 
och eventuella kostnader.  
 
Vad gör man om hjälpmedlet 
behöver repareras? 
Man ska kontakta sin förskri-
vare om hjälpmedlet behöver 

lagas. Förskrivaren skickar en 
arbetsorder till en hjälpmedels-
tekniker som kan komma hem 
och laga hjälpmedlet. Tyvärr 
kan det vara svårt under hel-
ger att få detta gjort utan det 
sker under vardagar. Det finns 
en jourverksamhet som gör 
insatser för att lösa akuta situ-
ationer där hjälpmedel är in-
blandade. Det kan handla om 
att en elrullstol har slutat fun-
gera när man är ut och åker 
eller t.ex. att en personlyft inte 
går att sänka från högt läge. 
 
Jourverksamheten lagar inte 
hjälpmedlen och har inte till-
gång till reservdelar. Behöver 
ditt hjälpmedel lagas kontaktar 
du din förskrivare.  

 
Vid behov av att lösa akuta 
situationer kontakta  
Jourverksamhet-Recover AB, 
som har jour dygnet runt.  
Telefon: 077-110 35 00 
 
A-C Nyqvist 
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”Allt färre får tillgång till livsviktiga hjälpmedel” 

Neurorapporten 2022 undersöker tillgången till hjälpmedel ur ett använ-
darperspektiv. Rapporten bygger på resultaten från vår senaste medlems-
undersökning.  

Utifrån de svar som riksförbundet har fått från medlemmarna kan man konstatera att tillgången till 

hjälpmedel är ojämlik över landet och dra följande slutsatser: 

Hjälpmedelsförsörjningen är alltför restriktiv idag gå närmare fyrtio procent av enkätens svarande 
saknar något eller några hjälpmedel. Det är många som saknar hjälpmedel för basala behov såsom 
förflyttningshjälpmedel och hjälpmedel i hemmet. Dessutom är det fler och fler som själv köper 

hjälpmedel. 

Patientens delaktighet och rätt till information bör stärkas eftersom många upplever att de inte har 

kunnat påverka valet av hjälpmedel så mycket som de hade önskat. 

Tillgången till fritidshjälpmedel är mycket begränsad i alla regioner. Drygt tio procent av de svarande 

anser att de har fått tillräcklig information om fritidshjälpmedel. 

Det finns stora skillnader över landet vad gäller hjälpmedelsavgifter och avgiftssy-
stemen ser olika ut, vilket bidrar till en ojämlik tillgång till hjälpmedel. Drygt tjugo 
procent av de svarande uppger att de någon gång har avstått från att skaffa hjälp-

medel eftersom de inte hade råd med det. 

Ladda ner Neurorapporten 2022 från Neuroförbundets hemsida 
 https://neuro.se/om-oss/saa-tycker-vi/neurorapporten/   

eller kontakta Neuro Uppsala-Knivsta så skickar vi en papperskopia. 
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Ola Hansson 

https://neuro.se/om-oss/saa-tycker-vi/neurorapporten/
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Kursen i rullstolsdans har nu 
hållit på i ett år på Fyrishov 
genom samarbete med Upp-
sala Handikappidrott och Stu-
diefrämjandet.   
 
Eva Källkvist som har stor erfa-
renhet av dans har varit ledare. 
Under hösten har man träffas 
ett tiotal gånger och hade lörda-
gen den 3 december en prova-
på dag som var öppen för alla 
intresserade.  
 
På frågan om varför det är bra 
att dansa rullstolsdans, är det 
flera som sagt att man tränar 
upp konditionen och motori-
ken men framför allt har man 
roligt tillsammans till musik!  
 
Kursen kommer att fortsätta på 
Fyrishov 2023 och då i en lokal 
med ett bättre golv som är an-
passat för dans. Det är viktigt 
att kunna glida fram när man 
ska snurra runt med sin 

danspartner. 

 

 

 

 

 

 

En annan mycket omtyckt 
aktivitet under hösten har 
varit träning med Rehab Re-
surs varje vecka . 
 
Det är under flera år som Neuro 
Uppsala-Knivsta samarbetat 
med Rehab Resurs och kunnat 
erbjuda medlemmarna möjlighet 
att träna med en utbildad fysio-
terapeut.  
 
Denna termin gjorde man det 
över zoom. Ledaren visade rö-
relserna på skärmen så att 
både sittande och stående 
skulle kunna göra dem och se-
dan avslutades varje gång med 

en avspänningsövning.   

 

 

 

 

 

 

En efterfrågad aktivitet har 
under hösten varit cirkeln i 
körsång som också är ett 
samarbete med Studiefräm-
jandet. 
 
Det är andra året som cirkeln i 
körsång träffas med ledaren 
Iréne. Alla är välkomna att 
sjunga även om man inte har 
körvana sedan tidigare. Man 
kommer överens tillsammans 
om vilka sånger man vill sjunga. 
Varje gång inleds också med att 
träna rösten vilket även är bra 
för andningen.  
 
Men det viktigaste är att man 
har roligt tillsammans och se-
dan kan det kanske bli ett 
mindre uppträdande där man 
får träna på att sjunga inför 
publik. Kören kommer att fort-
sätta nästa år och det finns 
plats för fler deltagare. 
 
A-C Nyqvist 
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Cirklar hösten 2022 i Neuro Uppsala-Knivsta 
Missa inte dessa möjligheter till träning nästa år! 
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Julfest med mat och underhållning på bygdegård 
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Neuro Uppsala-Knivsta hade 
hyrt Bergsbrunna bygdegård   
för att  ha julfest den 26/11.  
 
Det var många som kom på 
julfesten för det var extra roligt 
att kunna träffas igen efter två 
års pandemi. Katering togs från 
”Johanna och Mat” och det  
smakade mycket gott, tyckte de 
flesta. De som ville, hade med 
sig en julklapp att byta med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Det var en fin julstämning i hu-
set som var pyntat med juldeko-
rationer så att det blev riktigt 
trivsamt. 
 
Hans Richter informerade om 
riksförbundets insamlingskam-
panj ”Neurotomten” då man kan  
skänka en julgåva  som går till 
Neuros verksamhet. Det går att 
swisha eller sätta in på bg. In-
formation finns på Neuroför-
bundets hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Föreningen har i samarbete 
med Studiefrämjandet haft en 
studiecirkel i körsång i några 
terminer. Några av deltagarna 
uppträdde och sjöng julsånger 
tillsammans med ledaren Irene 
som kompade på gitarr. 
 
A-C Nyqvist 
 
 
 
 
 
 

                      Bergsbrunna bygdegård 
 
 
 

Bergsbrunna Bygdegård är en av landets 1400 bygdegårdar anslutna till Bygde-
gårdarnas Riksförbund. En allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av 
en ideell styrelse. Gården har två lokaler avsedda för uthyrning till privatpersoner, 
föreningar och företag.  
 
Huset stod klart 1930 och hade byggts med 
frivilla insatser av de som bodde i området. 
2008 blev Kamratgården medlemsförening i 
Bygdegårdarnas Riksförbund och några år 
senare tillgänglighetsanpassades entrén med 
en handikappramp, borttagning av trösklar 
och nytt golv i tamburen. 

Bygdegårdsföreningarna i Sverige har cirka      
10 000 ideellt arbetande funktionärer.   (Källa: Bygdegårdarnas Riksförbund) 
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Funktionsrätt Uppsala kom-
mun, FUK, är en paraplyorga-
nisation för ett trettiotal funk-
tionshinderföreningar i Upp-
sala kommun. Syftet är att ar-
beta för att förbättra villkoren 
för personer med funktions-
nedsättningar i dialog med 
beslutsfattare i kommunen. 
Den 29 november hade man 
ett extra årsmöte då de före-
ningar som är medlemmar 
skickade ett ombud för att 
rösta fram den nya verksam-
hetsinriktningen för nästa år. 

 
Verksamhetsinriktning 2023 
-Fokusera på att nystarta före-
ningsverksamheten (individ be-
roende) som lidit under pande-
min 
  
-Fokusera på att bygga upp håll-
barhet och robusta strukturer 

inom Funktionsrätt Uppsala för 
att stärka rörelsen i sin helhet. 
 
 -Under pandemin så har dom 
noterat en minskning av antalet 
verksamma 
  
Dom ska satsa på: 
1 Stärkt fokus på allas rättigheter 
2 Möjligheten att kommunicera 
sina rättigheter 
3 Fleras möjligheter till självbe-
stämmande och inflytande 
En satsning skall också göras på 
att rekrytera fler medlemmar. 
Detta ska uppnås genom att för-
eningen har anställt en ny med-
arbetare och ännu en är på väg 
in denna vecka. Föreningarna 
behöver stöd för att komma 
igång med arbetet framöver, 
därav dessa nyanställda 
  
Dom ser också att många är 
drabbade men tyvärr är få av 

dessa är medlemmar. Så dom 
vill öka/ändra detta, men vet att 
det kommer ta tid. Enkla arbets-
sätt ska hittas! 
  
Dom har också noterat att vissa 
enstaka medlemmar är väldigt 
insatta och intresserade men att 
när dessa slutar försvinner deras 
kunskap och engagemang så 
dom vill ha flera som har en 
”baskunskap och ett engage-
mang”. Man inser att det är ett 
stort arbete 
framöver men 
ett viktigt så-
dant och i rätt 
riktning.  
 
Idag har Funk- 
tionsrätt Upp-
sala  32 med-
lemsföreningar, två är nya i år. 
Conny Nilsson, styrelseledamot 
Neuro Uppsala-Knivsta 

Funktionsrätt Uppsala kommuns verksamhet 2023 
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Det intressepolitiska påverkansarbete som Funktionsrätt Uppsala kommun bedriver står på en stabil 
grund. Under de senaste åren har samarbetsorganet byggt upp en verksamhet som kontinuerligt söker 
att diskutera och belysa förbättringsmöjligheter i arbetet med funktionsrättsfrågor inom Uppsala kommun. 
Arbetet kommer fortsätta att utvecklas och förbättras under 2023 med fokus på att stötta och samarbeta 
med politiken när en ny mandatperiod startar samt se till att funktionsrättsperspektivet inte glöms bort när 

tider av ekonomisk svårighet tar vid.  

 
Under 2022 introducerade Funktionsrätt en intressepolitisk plattform där man samlat frågor som är cen-
trala och gemensamma för hela funktionsrättsrörelsen och förde samtal med kommunens politiska partier 
utifrån underlaget. Kärnan i plattformen är bredden och variationen inom begreppen ”tillgänglighet” och 
”delaktighet”. Under 2023 ska plattformen följas upp och arbetas med 
aktivt.  
 
Ett antal olika forum finns där Funktionsrätt systematisk arbetar med 
Uppsala kommun. Exempel på dessa är kommunens Funktionsrättsråd 
och LSS-råd. Utöver dessa exempel agerar Funktionsrätt Uppsala kom-
mun remissinstans och ger synpunkter på styrdokument och vägledning-
ar när expertisen efterfrågas. 

Läs mer på https://hsouppsalakommun.se  
Kungsgatan 64, Funktionshinderföreningarnas kanslier 

Verksamhetsplan 2023 för FUK   

https://hsouppsalakommun.se
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Länsförbundet för Neuro i Uppsala län är en ideell och partipolitiskt obunden organisation. Vi arbetar 
för att förbättra livssituationen för människor med neurologiska sjukdomar eller skador och för deras 
anhöriga och närstående. 
 
Vilka vi är 
Länsförbundet består av fyra lokala föreningar. Det är de lokala föreningarna som ordnar mest aktivite-
ter för sina medlemmar. De fyra föreningarna är Enköping-Håbo, Nord-Uppland, Uppsala-Knivsta 
och Östhammar. För att söka deras hemsidor, gå in på Neuro Uppsala läns hemsida: 

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/uppsala-laensfoerbund/ 

Neuro Rehab C-län, som tidigare arbetade med rehabiliteringsfrågor för hela Uppsala län, har under 
året integrerats i länsförbundet. Från och med 2023 kommer istället länsförbundet att arbeta för an-
passad och tillgänglig rehabilitering och för bättre möjligheter till egenträning. 
 
Vad vi gör 
Länsförbundet verkar för bland annat samordning och ökad information mellan föreningarna i hela lä-
net, och ordnar ibland aktiviteter tillsammans med föreningarna. En viktig uppgift för länsförbundet är 
påverkansarbete mot Region Uppsala. Vi har under hösten haft inledande kontakter med representan-
ter från regionen och vi arbetar också tillsammans med Funktionsrätt Uppsala län (FUL) i de frågorna. 
 
I början på nästa år skickar vi ut en enkät till alla medlemmar i länet, med frågor om hur vård och stöd i 
regionen fungerar. Vi hoppas att ni hjälper oss med syn-
punkter då, inför vårt fortsatta påverkansarbete. 
 
Ekonomiskt stöd till medlemmar   
Tack vare medlemskassan har vi möjlighet  
att lämna bidrag till de medlemmar som mest  
behöver ekonomiskt stöd. 
                        forts nästa sida  
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https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/uppsala-laensfoerbund/


 

 

Bidrag kan sökas för olika typer av rehabilitering eller rekreation  
Några exempel är: 
· Avgift för träning på gym eller i bassäng, max en årsavgift 
· Hyra av redskap, max en årsavgift 
· Egenavgift för hjälpmedel 
· Egenavgift för kurser 
· Kostnader för träning på rehabiliteringscenter inom och utom Sverige. 
 
Mer information om hur du söker finns på vår hemsida www.neuro.se/uppsala-lan. Har du frågor om 
Medlemskassan så kontakta oss på e-post uppsala-lan@neuro.se eller på 070 - 517 56 30 (Per-Åke 
Moberg, kassör) 
 
Var med du också 
Känner du att du är intresserad av att veta mer? Kanske har du någon kompis som vill bli medlem, 
eller kanske har du själv möjlighet att bidra till vårt arbete? Du är varmt välkommen att kontakta oss. 
Tipsa gärna!  
 
Man går med i någon av föreningarna Enköping-Håbo, Nord-Uppland, Uppsala-Knivsta eller Östham-
mar och kan då vara med på medlemsaktiviteterna som ordnas där. Alla medlemmar i de lokala före-
ningarna ingår också i Neuro Uppsala län. Vi välkomnar alla som vill engagera sig i länsförbundet på 
något vis! 
 
Som medlem i Neuro kan du också få stöd och råd om du eller någon närstående har en neurologisk 

diagnos, eller tips om exempelvis hjälpmedel eller rehabilitering i din kommun. 

Yvonne Andersson Werne 

Ordförande Neuro Uppsala län, ordf.uppsala-lan@neuro.se 
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Neuro Uppsala läns styrelsekonferens den 20 oktober 

De olika Neuroföreningarna i Uppsala län hade en gemensam styrelsekonferens på Scandic Nord 
under hösten. Syftet  var att lära känna varandra bättre genom att presentera respektive förening men 
också att diskutera hur man ska kunna arbeta tillsammans kring gemensamma frågor, som att t.ex. 
påverka rehabiliteringen i regionen. PJ Tjärnberg kom från Neuroförbundet och informerade om vad 
som händer där. Man har bl.a. haft en extra kongress och tagit olika beslut om förbundets framtida 

sätt att arbeta på. 

Ytterligare ett sätt för att öka samarbetet är att före-
ningarna i Neuro Uppsala län regelbundet har med 
information i tidningen Löven som Neuro Uppsala-

Knivsta är ansvarig utgivare för. 

Höstterminen avslutades med  ett gemensamt julbord 
på ”Johanna och Mat” i Uppsala, dit styrelserna var 
inbjudna, något som varit en tradition i flera år då man 
har turats om att träffas över ett julbord i någon av de 

olika kommunerna i Uppsala län. 
Här visar  Yvonne Andersson Werne Neuros verksamhetsår 
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Eftersom det av fem ledamöter i styrelsen, var tre helt nya i år så tänkte vi att det var ett bra tillfälle 
att presentera oss på Neuropromenaden. Vi fanns tillgängliga vid två tillfällen vid biblioteket. Tyvärr 
så var det ingen medlem som dök upp, men den nya styrelsen fick då en chans att lära känna 

varandra lite bättre. Mycket trevligt! 

-Vi hade ett medlemsmöte som avslutning på Neuropromenaden där vi bjöd in fysioterapeut Janne 
Bohlin som var intresserad av att vara gymvärd på gymmet på Kryddgården. 
-I somras hade vi besök från Neuro Östhammar som gjorde en utflykt till Enköping och som avslu-
tades med fika och en trevlig pratstund på Sommarro. 
-Vi deltog på Trädgårdsdagen där vi lockade med en liten tävling och lite ”give away” saker samt 
delade ut information om Neuro. Många stannade och frågade vilka vi var och vad vi gjorde. Det 
var många som hade anhöriga och någon hade nyss fått en diagnos. 
-På Neurodagen hade vi en diagnosstödjare samt en fysioterapeut som föreläsare. 
-Så har vi haft polisen på besök som talade om hur vi bäst kan skydda oss mot bedrägerier. Ett -
mycket uppskattat och välbesökt möte. 
-Vi gjorde några försök att ha måndagsträffar där vi kunde träffas, prata, fika och spela lite spel. 
Tyvärr var det ingen respons, men skam den som ger sig, vi provar i vår igen! 
-Vattengympa har vi haft under hela hösten. 
-Så kom vi äntligen igång med gymmet under hösten tisdagar mellan kl.10.00-13.00 utan fysiotera-
peut och onsdagar mellan kl.12.00-15.00 med fysioterapeut. En mycket uppskattad aktivitet. 
-På julmarknaden visade vi att vi finns och bjöd på peppakakor och skumtomtar. 
 
Under år 2023 hoppas vi på att kunna fortsätta med gymmet och badet. Vi kommer naturligtvis att 
medverka på Neuropromenaden och Neurodagen även nästa år. Vi jobbar också med temat livs-
kvalitet så lite tankar på några längre resor finns med i planeringen. 
Åsa Strandberg 

God Jul och Gott Nytt År  
önskar  

styrelsen Neuro Enköping-Håbo 
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Träning på gymmet på tisdagar under hösten Julmarknad första advent med  
Funktionsrätt Enköping och Lions 

Neuro Enköping-Håbo 
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I föreningen har vi varje år återkommande aktiviteter som är mycket uppskattade. I höstas åt vi 
surströmming och/eller smörgåstårta på Hornsbergsgården i Skärplinge, det är en trevlig lokal. 
Anslutningen av medlemmar har varit god efter pandemin. Vi 
kommer också att äta julbord på Restaurang Kungsådran i Älv-
karleby där vi varit flera gånger tidigare.  
 
I Tierp finns en rehab-bassäng, 34 grader, som drivs av  
Landstingssevice där olika föreningar har möjlighet att hyra in 
sig vissa tider för att träna. Det är flera funktionshinderförening-
ar som har avtal och det är ett antal Neuromedlemmar i Nord-
uppland som regelbundet tränar vattengymnastik där. Detta är 
mycket bra för muskler och leder 
 
Tidigare har man kunnat träna med fysioterapeut men det har 
tagits bort. En del föreningar har själva hyrt in någon som kör 
ett program.         
Leif Hammarbäck 
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Neuro Nord-Uppland  
 

Av rädsla för det otrevliga coronaviruset har vår reseverksamhet legat på en låg nivå de senaste 
åren. Men nu kunde vi inte bärga oss längre. Under andra halvåret 2022 har vi företagit inte mindre 

än tre bussutflykter. 

I juli åkte vi till Rasten, Ramhäll, Alunda för ett besök på Jularbomuseet. Vi blev guidade av Håkan 
Pettersson som sedan tolv års ålder ägnat sig åt att samla föremål med anknytning till Carl Jularbo 
(och även hans son Eberhard). Håkan har de flesta av de 1577 skivor som Carl Jularbo medver-

kade på. 

Nästa resa gick till Enköping för att se stadens parker och träffa medlemmar i Neuro Enköping-

Håbo. 

Den tredje utflykten gick till Tierps kommun . Vi besökte Nostalgimuseet i Domarbo, Strömsberg. 
Där finns det en samling av framför allt gamla bilar och andra fordon som är upprustade. Dessutom 

finns det inredning från en lanthandel. På hemvägen fick vi se glasblåsning vid Glashyttan i Tobo. 

Årets Neurodag gick på temat hjälpmedel. Vi höll till i Källörsskolan. 
Vi hade ett par föredragshållare som försökte reda ut vilka regler som 
gäller för att få hjälpmedel samt vilka möjligheter det finns för dem 
som har fotproblem. Våra utställare presenterade nyheter på hjälp-
medelsområdet. På grund av coronan fick vi lägga ner vår kör Nyck-
elpigorna, men den verksamheten har återuppstått i form av en  

sångcirkel med stöd av Vuxenskolan. 

Vår träning i gamla Bowlan finner efterhand sina former. Vi har kommit i gång med pinngympa, tes-
tat lite boxningsträning och börjat spela boccia inomhus. Dessutom har vi hunnit med lite boule och 
yoga. När detta skrives inväntar vi länets julbord samt vår egen grötfest. Vi hoppas också kunna 
önska alla länets Neuroföreningar välkomna till vårt 30-årsjubileum 2023. 

Neuro Östhammar: Vi rör på oss 
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Rehabilitering för personer med neurologisk sjukdom eller skada har varit ett eftersatt och nedpriorite-

rat område. Detta är en trend som har genomsyrat hela landet. 

Med stöd av Riksförbundet startade några eldsjälar 2014 en rehabgrupp under vårt länsförbund för att 
påvisa vikten av rehabilitering. 2018 övergick gruppens arbete, efter ett kongressbeslut, till den nystar-
tade intresseföreningen Neuro Rehab C-län som skulle jobba med att påverka framtida rehabilitering 

och anpassad friskvård för personer med neurologiska diagnoser och skador. 

Neuro Rehab C-län är en av länets fem föreningar.  
Under de år vi har verkat har vi uppnått bra resultat. Några positiva effekter är ökat intresse för rehabi-
litering inom Neuro i Uppsala län och hög trovärdighet hos politiker och tjänstemän inom sjukvårdsreg-
ionen. Vi har också sett problem och nackdelar med att vara en egen förening. Bland annat dubbla 
medlemsavgifter och en viss konkurrens som även haft det positiva att intresset för rehabilitering vak-
nat. Samarbete mellan föreningarna stärker organisationens trovärdighet och en ökad samverkan 

inom länet behövs. 

Nu när Neuro Rehab C-läns insatser ökat intresset för påverkansarbete om rehabilitering är tiden mo-
gen att samarbeta mer i länet. När Neuro Rehab C-län upphör som förening och länsförbundet tar an-
svaret även för rehabiliteringsfrågorna blir det ett bättre fokus och en stadigare plattform för rehabilite-
ringsfrågorna. Neuro Rehab C-läns främsta uppgift att skapa intresse för rehabilitering har väckts.  
Härmed är syftet uppnått och tiden är inne för att vi med gott samvete kan lägga ner föreningen.  
Vi önskar alla lycka till med det fortsatta rehabiliteringsarbetet!  
 
För styrelsen Neuro Rehab C-län 
Liselotte Appelqvist och Hans Richter 

Sekreterare    Vice ordförande 

Neuro Rehab C-län, länets yngsta förening, går nu i graven.  

Är detta bra, eller? 
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Neuro Östhammar bjuder in till Vinterfest 
Plats: Societetshuset Källör, Källörsgatan 1, Östhammar 

Datum: 29 januari 2023 kl. 14.00-19.00 
Det blir 3-rätters middag med dryck.  

För den som vill finns möjlighet att köpa starköl och vin. 
Därefter bjuder vi upp till dans för alla med eller utan rullstol. 

Pris för allt detta 200 kronor. Betalas in senast 23/1 2023 till swish 123 023 5226  
eller giro 5247-0515. Meddela ev. allergi eller önskan om vegetariskt.  

Glöm inte att uppge namn och ”vinterfest”.  
Anmälan senast 23 januari 2023 till Elsa Lundgren tel. 070-953 41 48  

eller till osthammar@neuro.se 

Hjärtligt välkomna! 
önskar styrelsen för Neuro Östhammar 
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1. Owe Thörnqvist skrev 
låten ”Varm korv boogie” 
1959. Vad var syftet med 
sången? 
1 Han ville göra reklam för 
Sibyllakorv 
x Han ville imponera på sin 
flickvän som älskade varm-
korv 
2 Han protesterade mot att 
man ville förbjuda korvförsälj-
ning utomhus 
 
2. Dag Hammarskjöld som 
är begravd på Uppsala 
gamla kyrkogård fick No-
bels fredspris efter sin 
död. Vilket år var det? 
1 1959 
X 1961 
2 1965 
 
3. Vem anlade den första 
botaniska trädgården i 
Uppsala 1655? 
1 Carl von Linné 
x Gustav  II Adolf 
2 Olof Rudbeck d.ä. 
 
4. När vann bandylaget  
Sirius SM-guld senast? 
1 1972 
x 1968 
2 1983 
 
5. Uppsala firade jubileum 
som stad 1986. Hur många 
år firade man? 
1 700 år 
x 1000 år 
2 500 år  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vem var Johan von Bahr 
som 1910 anlade von  
Bahrska häcken som 
skulle skydda mot hårda 
vinterstormar i stadsdelen 
Löten? 
1 Borgmästare 
x Polismästare 
2 Landshövding 
 
7. Den första kvinnan som 
fick studera vid Uppsala 
universitet hette Betty Pet-
tersson, vilket år var det? 
Hon har nu fått en gata i 
Rosendal uppkallad efter 
sig. 
1 1825 
x 1872 
2 1921 
 
8. Huset på S:t Olofsgatan 
10, där Fyrisbiografen lig-
ger, brukar kallas för skan-
dalhuset. Vad kommer det 
sig av? 
1 En gång i tiden låg det en 
bordell där 
x En professor i teologi hade 
skjutit sig i byggnaden  
2 Huset byggdes av en  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

grossgrosshandlare i början  
av 1900-talet och det blev 
högre än universitetshuset 
 
9. Ekeby bruk bildades 
1886. Vad var det man till-
verkade där? 
1 Tegel och kakel 
x Järntackor 
2 Trädgårdsprodukter 
 
10. Fram till slutet av 1800-
talet hade den s.k. tornpel-
len i domkyrkan sin bostad 
högst upp i ett av tornen 
som han nästan aldrig läm-
nade. Vad var hans upp-
gift? 
1 Att ringa i kyrkklockorna till 
gudstjänst 
x Att se till att inga tjuvar bröt 
sig in i för att stjäla kyrksilvret 
2 Att vara brandvakt och 
ringa i klockorna om det bör-
jade brinna i staden 
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Hur bra känner du till Uppsala? 
Här kommer ett quiz med blandade frågor 

1:2, 2:x, 3:2, 4:x, 5:1, 

6:1, 7:x, 8:2, 9:1, 10:2 
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Det var en gång ett årtal som hette 2022 och som blivit depri-

merat. Vad skulle eftermälet bli. Det var snart dags för pens-

ion, och det mesta hade gått på tok. 

Krig, dyr olja, dyr el, dyr mat, översvämningar och Håkan Hell-
strömkonserter. Vem vill bli hågkommen för sådant. Ja vad 
skulle folk säga. Tänk om man fått vara som fredsåret 1945 el-
ler 1879 när Röda Rummet utgavs. 

Eller åtminstone ett år som nästan ingen kom ihåg. Vem minns 
1946 eller 1935 t.ex. 

Ja 2022 fruktade att hamna i sällskap på pensionärhemmet 

med 1939 och hungeråren 1867 och 1868.Ja läget inbjöd till 
dystra jämförelser. 

Men då …………… en tanke rann upp. Om man nu inte kan bli 
hyllad för de stora händelserna, kan man väl bli för de 
små……………. 

Några barns lyckliga uppsyn när första snön faller. En kopp 
kaffe som intas under en skogspromenad. En solstråle som 
plötsligt tränger genom gråa moln. Några ljuva toner från en 

nyckelharpa genom ett halvöppet fönster. 

Så vill 2022 att vi ska minnas det här året. 
Örjan Wedin 
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Sagan om årtalet 
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