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Neuroförbundet Malmö önskar alla sina 
 

medlemmar en riktigt 
 

trevlig  
 

vinter och vår 

AKTIVITETER NYHETER TEMATRÄFFAR 



NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN… 
 
Neuroförbundet Malmö har haft ett mycket bra år 2017. Verksamheten har gått 
bra och ekonomin är under kontroll. 
 
I lokalen samsas fyra kanslier samt en ” skåpförening” . Det är inte alltid lätt att 
komma överens men på Ängelholmsgatan 6 går det bra! När viljan finns kommer 
man långt! 
 
I våra olika aktiviteter är det glädjande att så många deltar och vi utgår alltid från 
medlemmens intressen. Det är medlemmarna som bildar föreningen så de är givet 
att föreningen arbetar för dem! 
 
Under föregående år har det gjorts försök att bilda en ungdomsgrupp. Behovet 
finns men svårigheten är att nå och aktivera ungdomarna. Responsen har varit 
över förväntan så vi fortsätter, givetvis. 
 
Samarbete är ett av våra ledord och vi jobbar aktivt med frågan. Det gäller 
samarbete i alla former med föreningar, förbund, kommun och andra. Där finns 
mycket att göra! 
 
I Neuroförbundet Malmös verksamhet ingår Tillgänglighetsgruppen.se. 
Tillgänglighetsgruppen.se är en ideell förening som består av fyra föreningar. 
Gruppen har varit verksam i tio år med stora framgångar. Dessa ingår: 
Neuroförbundet, DHR, RTP samt FSDB med sammanlagt ca: 2.000 medlemmar. 
Vi har även med ett assistansbolag som stöttar oss. Gruppen tar hand om alla 
frågor som rör tillgängligheten i Skåne. 
 
Nu inleder vi ett nytt år och målsättningen är att bli ännu bättre år 2018! 
 
Njut av livet! 
 
Ha en skön vinter 
 
Kristjan Gislason 

 
 Kristjan Gislason 
 Ordförande Neuroförbundet Malmö 
 

  



OBS! NÄSTA MANUSSTOPP FREDAGEN DEN 16 MARS 
 

   
 
 KOMMANDE AKTIVITETER   

  Sida  
 26 januari.………… Pizzakväll med Quiz (frågesport) 8  
 13 februari………… Teknikträff 16  
 16 februari………… Trivselkväll 15  
 3 mars………………. MG-träff 16  
 5 mars……….……… Ullared 16  
 24 mars……………. Årsmöte Neuroförbundet Malmö 8  
 30 mars……………. Bingo 17  
     
 Aktiviteter för ungdomsgruppen håller på att planeras. Håll utkik på hemsidan och 

Facebook. 
 

     
 Utöver ovanstående har vi våra stående aktiviteter. Läs mer om dessa i bladet.   
    
  Massage 6  
  Onsdagsträff kl. 13 till 15 med fika 6  
  Fotvård 6  
     
  
Flera av ovanstående aktiviteter kan ni läsa mer om i detta nummer så det är bara att bläddra 
vidare. 
 
Massagen och Fotvården är inte i kalendariet. Dessa tillfällen är en gång i månaden på skiftande 
datum. Kontakta kansliet för information och bokning. 
 
Som ni ser har vi en fullspäckad vinter och vår framför oss. Fler aktiviteter kommer! Håll även utkik 
på hemsidan, Facebook och Instagram. 
 
Adress till hemsidan är: http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/skane/malmo/ och 
till Facebook: https://www.facebook.com/NeuroforbundetMalmo/ 
På Instagram heter vi’neuroforbundet_malmo’ 

Vi vill förtydliga att samtliga utfärder görs med specialanpassad buss. 
Även du som sitter i rullstol eller har rullator har alltså möjlighet att åka med. 

Antalet platser för rullstolar är begränsat så det gäller att vara ute i god tid om du vill 
följa med. 



VÄLKOMMEN TILL OSS 
 
 
Har du frågor kring vår lokalförening och våra aktivteter, kontakta 
malmo@neuroforbundet.se eller ring oss på 040 – 12 59 59 

Lokalföreningen i Malmö tillhör det rikstäckande Neuroförbundet som är Sveriges 
första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar 
lever med en diagnos eller symtom och lägger man till familjer och anhöriga som 
också påverkas, kan man verkligen prata om folksjukdomar. 

Neuroförbundet har redan cirka 13 000 medlemmar över hela landet och vi växer 
med varje medlem. Både personer som själv har diagnos och närstående är 
medlemmar i förbundet. Neurologiska sjukdomar syns inte alltid. Men vi hörs. 

Vi vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos. Vi vill ha ett samhälle 
där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter 
som alla andra. Svensk neurosjukvård och behandling är eftersatt och det finns 
stora brister. 

Idag kan vården avgöras beroende på var du bor, inte alltid efter dina behov. Bland 
annat saknas cirka 300 neurologer. 

 
 

Ditt medlemskap ger dig: 
 Diagnosinformation, kurser och seminarier 
 Medlemstidning och e-nyhetsbrev 
 Personlig rådgivning om diagnoser och symtom från våra diagnosstödjare 
 Juridisk rådgivning av våra rättsombud 
 Nätverka med andra i Neuroförbundets ’community’ 
 Aktiviteter i din lokalföreningen 
 Erbjudande att teckna förmånlig olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning 

 

För medlemskap i Neuroförbundet och lokal-
föreningen i Malmö, kontakta oss antingen via 

malmo@neuroforbundet.se eller 040 – 12 59 59 
 
 

NYA MEDLEMMAR 
 

Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till Neuroförbundet Malmö och 
hoppas att ni kommer att trivas hos oss och med våra aktiviteter.



JURIDISK RÅDGIVNING 
 
 
Visste du att mellan 400 och 500 medlemmar i Neuroförbundet varje år får hjälp av 
våra rättsombud? 
 
 
Neuroförbundets rättsombud hjälper betalande medlemmar (ej prova på) med 
neurologisk diagnos vid ansökan och överklagan inom dessa områden: 
 

 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 Assistansersättning 
 SoL, socialtjänstlagen 
 Mobilitet, dvs bilstöd, parkeringstillstånd, 

färdtjänst samt riksfärdtjänst 
 Bostadsanpassning 
 Handikappersättning/vårdbidrag 
 Sjukförsäkring – sjukpenning/sjukersättning 
 Vårdskador (Patientförsäkringen) 

 
 
All rådgivning är gratis för betalande medlemmar men ombudsinsats med fullmakt 
där rättsombudet gör ett omfattande arbete med skrivelser och hantering av praxis 
etc. kostar mellan 500-1500 kr per instans/domstol beroende på hur länge man 
varit betalande medlem. Observera alltså att vår juridiska rådgivning inte ingår i 
vårt prova på medlemskap. Givetvis har vi tystnadsplikt kring ditt ärende. 
 
 
Du får kontakt med våra rättsombud via vår telefonsvarare på 08 – 677 70 19 eller 
rattsombud@neuroforbundet.se. Meddela oss ditt namn, telefonnummer och din 
fråga, när du tar kontakt med oss. Därefter är vår arbetsgång följande: 
 

1. Du blir kontaktad av vår koordinator Magnus Andersson, alt. något av våra 
rättsombud. Vi kontaktar dig normalt inom tre arbetsdagar. Senast inom fem 
arbetsdagar. 

2. Rättsombudet går tillsammans med dig igenom vad ditt ärende handlar om. 
Diskuterar med dig hur man kan gå vidare och på vilket sätt vi kan hjälpa dig. 
I bland kan du få råd eller tips direkt. Vid andra tillfällen kan rättsombudet 
behöva ta del av handlingar, t.ex. intyg, redan gjorda ansökningar, 
myndighetsbeslut (om det har fattats något), för att kunna ge dig råd. 

3. Vid behov kan du, mot en mindre avgift på 500 kr per instans (domstol), få 
hjälp med att driva och överklaga ditt ärende. I dessa fall får du skriva under 
en fullmakt, som ger rättsombudet rätt att företräda dig. 

–



MASSAGE 
 
Vi har en väldigt duktig och kompetent massös som heter Sofie Svalin. 
 
Vi på Neuroförbundet Malmö vill att våra medlemmar ska må bra och kunna unna 
sig friskvård till rimliga kostnader. 
 
Priset för 30 minuter är 250:-. Alla tillfällen är i föreningslokalen på 
Ängelholmsgatan 6. 
 
Ni anmäler er och bokar tid till kansliet på tel.: 040 – 12 59 59 eller via e-post: 
malmo@neuroforbundet.se 
 

ONSDAGSTRÄFFAR 
 
Välkommen på onsdagsfika. 
 
Neuroförbundet Malmö bjuder alla medlemmar på fika varje onsdag kl. 13. Vi håller 
på till ca. kl. 15. Bara dyk upp, ingen föranmälan krävs, så umgås vi och äter och 
dricker gott. 
 
Vi håller till i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6 på bottenplan. 
 

FOTVÅRD
 
Fotvårdsspecialisten Tina har medicinsk fotvård för våra medlemmar till ett mycket 
förmånligt pris. 
 
Pris för medlemmar 250:- och icke medlemmar 300:- 
 
Är du i behov av fotvård? Ring kansliet och hör vilka tillfällen och tider som kan 
bokas. 
 
Anmäl dig till Neuroförbundet Malmös kansli. 
Tel: 040 – 12 59 59 eller malmo@neuroforbundet.se 
 
Ni anmäler er och bokar tid till kansliet på tel.: 040 – 12 59 59 eller via e-post: 
malmo@neuroforbundet.se

–

Vi vill förtydliga att samtliga utfärder görs med specialanpassad buss. 
Även du som sitter i rullstol eller har rullator har alltså möjlighet att åka med. 

Antalet platser för rullstolar är begränsat så det gäller att vara ute i god tid om du vill 
följa med. 



NÄTVERKET POLYNEUROPATI – SKÅNE 
 
Stödgruppen för oss med diagnosen Polyneuropati är en sektion i Neuroförbundet Malmö, 
men vi kommer från olika orter i Skåne. Vi är överens om att ge varandra stöd och utbyta 
erfarenheter av symptom och diagnoser, liksom av vård och bemötande, information om 
rehabilitering mm. Fika och positiva samtal är viktiga inslag på våra möten. 
 
Vi vill också ha kontakt med forskningen och få information från experter. 
 
Vi fortsätter med våra uppskattade träffar under våren 2018. Håll utkik på 
hemsidan för att se planerade datumar. 
 
Datumar planeras alltid torsdagar mellan kl. 15 och 17. Vi ses på Ängelholmsgatan 6 i 
Malmö. Anmäler er gör ni genom att ringa 040 – 12 59 59 eller via e-post på 
malmo@neuroforbundet.se 
 
Är du intresserad eller har några frågor, kontakta arbetsgruppen: Gunnel Andersson tel. 
040 - 12 15 83, 076 – 875 09 50 gunnel.h.andersson@hotmail.com, Lennart Edin tel. 
0733-63 17 59 edin.lennart@gmail.com eller Tina Wronski-Peterssen tel. 0760 – 20 83 88 
hjertet7913@gmail.com 
 
En aktivitet planeras dessutom under en hel helg på Neuroförbundet anläggning Valjeviken 
i Sölvesborg. Håll koll på hemsidan när, var och hur framtida planering ser ut. 



UNGDOMSGRUPPEN INFORMERAR 
 
Som ett led i vårt försök att engagera fler 
ungdomar, arrangerade vi en första middag i slutet 
av oktober. Deltagarna är kallade från hela Skåne. 
Det blev lite av en succe. En massa snack och 
hamburgare att äta. 
 
Under hösten träffades ungdomsgruppen vid två tillfällen. Vid andra tillfället åts 
tacos. Som sedan avslutades med lite fotboll på TVn. 
 
Inledningsvis har vi haft som regel att man som deltagare måste var 35 år eller 
yngre. Dock kommer vi i framtiden att låta något äldre deltagare att vara med i 
gruppen. De som vill och känner att de kan vara med i gruppen, kan vara med. 
 
Ungdomsgruppen har redan en egen mapp på hemsidan och dessutom en egen 
Facebook-grupp. Bland annat via dessa kanaler kommer vi att informera och 
presentera de aktiviteter vi planerar framöver. 
 
 

Neuroförbundet Malmös årsmöte 
 
Den 24 mars kl. 12 på Ängelholmsgatan 6. 
 
 

Neuroförbundet Skånes ombudsmöte 
 
Den 7 april på restaurang Chilla & P i Malmö. 
 
På lokalföreningarnas årsmöte väljs vem och vilka som ska representera 
lokalförening på Neuroförbundet Skånes ombudsmöte. 
 
 

PIZZAKVÄLL MED QUIZ (frågesport) 
 
Fredagen den 26 januari träffas vi kl. 18 
och äter pizza och har ett litet quiz 
(frågesport). 
 
Anmälan med önskemål om pizza gör till kansliet på malmo@neuroforbundet.se 
eller 040 – 12 59 59. 

+ 



Vissa träffar och aktiviteter anordnas och genomförs i samarbete med 
andra aktörer såsom t.ex. andra lokalföreningar, länsförbundet eller 

riksförbundet. Kolla speciellt upp när ni anmäler er till dessa. Här följer 
några av dessa: 

ATAXI – NÄTVERKET I SKÅNE 
Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av ärftliga ataxier 
är välkomna till denna grupp! 
 
Tyvärr blev höstens träff inställd p.g.a. en hel del återbud. 
Men det blev i alla fall en träff i december med en hel del juldelikatesser på bordet. 
Håll utkik på Neuroförbundet Malmös hemsida för nästa träff. 

 

DAGS FÖR ”MS-SNACK 
 
Denna grupp hålls i Neuroförbundet Lundabygdens regi. Datum under våren 2018 
är inte bokade än. 
 
Anmäl dig till kansliet! Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuroforbundet.se 
 
Hör gärna av dig till Stefan Franck, som håller i gruppen! Tel 0706-64 94 06, e-
post: stefancampman@hotmail.com 
 
 

INTRESSERAD AV NARKOLEPSI? 
 
Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av narkolepsi är välkomna till 
Narkolepsi-gruppen! Nästa träff är tänkt men datum är inte bestämd än. 
 
 
 
 
 
         - AKTIVITETER 
 
 
 
På Neuroförbundet Skånes hemsida kan ni hitta aktiviteter att anmäla er till. 
 
Här hittar ni länk till hemsidan och deras aktivitetskalender. 
 
Neuroförbundet Skånes hemsida: 
http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/skane/skane/ 
 
och aktiviteter: http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/skane/skane/kalender/ 



 
 
 

MITT FÖRETAG VILL SYNAS I NEUROBLADET 
 
Vill ni stödja vår verksamhet och synas i denna tidskrift, kan ni höra av er till Neuroförbundet 
Malmös kansli via antingen telefon: 040 – 12 59 59. Eller e-post: malmo@neuroforbundet.se. Denna 
informationstidning delas ut till alla våra medlemmar, ca. 450 personer, via e-post eller brev fyra 
gånger om året. Dessutom delas bladet ut till diverse sjukinrättningar och väntrum i och runt Malmö. 
 
Här följer några prisalternativ: 
 
En helsida i ett nummer kostar 1 000 kr. En helsida i fyra nummer kostar 3 500 kr. 
 
En halvsida i ett nummer kostar 500 kr. En halvsida i fyra nummer kostar 1 800 kr. 
 
En kvart sida i ett nummer kostar 300 kr. En kvarts sida i fyra nummer kostar 1 100 kr. 
 
Har du som medlem någonting att säga eller sälja sätt in i ett nummer som då kostar 100 kr.

VAR MED OCH STÖD VÅR VERKSAMHET I NEUROFÖRBUNDET 
MALMÖ 

VALFRITT BELOPP KAN SWISHAS TILL 

          123 344 49 57            

Ni skulle kunna få den här utgåvan via e-post. Det är mycket mer kostnadseffektivt, 
miljöbesparande, tidsparande och flexibelt. Skulle ni kunna tänka er att få NeuroBladet 
och annan information via e-post, kan ni kontakta kansliet och uppdatera era 
personliga information med er e-postadress. 
Kansliet når ni på 040 – 12 59 59 eller e-post: malmo@neuroforbundet.se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tillgänglighetsgruppen.se 
 

Jobbar för att förbättra 
tillgängligheten 

för alla rörelsehindrade 
 
 
 
 
 
 
 

Adressen är 
Ängelholmsgatan 6 

 

DIAGNOSSTÖD 

 
 
Våra diagnosstödjare lever själva med neurologisk diagnos och erbjuder våra medlemmar: 
 

• stöd i en ny och förändrad livssituation 
• samtal om dina tankar och funderingar 
• information om din diagnos 
• råd kring vart man kan vända sig i olika frågor 
• information om hur det fungerar i kontakter med sjukvården 

 
Läs mer på vår hemsida: neuroforbundet.se/diagnosstod 
 
Kontaktuppgifter 
Tel.svarare: 08 – 677 70 11 (ange namn, kontaktuppgifter och ärende). 
e-post: info@neuroforbundet.se

OBS! Vi vill påminna våra medlemmar om att vid alla våra aktiviteter  
och träffar är anmälan bindande efter sista anmälningsdag. 

Detta gäller även om avbokning sker vid akut sjukdom. 



TRIVSELGRUPPEN 
DEN 16 FEBRUARI KL. 18 TILL 20 
 
Välkommen till vår trivselkväll där vi äter något gott till självkostnadspris och 
sätter våra diagnoser åt sidan en stund och har allmänt trevligt. 
 
Anmälan sker till kansliet på malmo@neuroforbundet.se eller 040 – 12 59 59. 
 
Varmt välkomna! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Trivselgruppen 
Sonja och Gunilla 
 
 

STÖD VÅR VERKSAMHET 
 
Nu har ni möjlighet att Swisha in era bidrag för att stödja vår verksamhet. Alla 
bidrag tas tacksamt emot och går rakt in i vår verksamhet inom Neuroförbundet 
Malmö. Swish-numret är 123 344 49 57. 
 

OCH GE BORT ETT INTYG TILL NÅGON 
 
Vi har och kan om ni vill ge bort ett fint intyg till någon och samtidigt pengar till 
vår verksamhet, då kan ni sätta in pengar på vårt bankgiro, 273-2816, eller 
postgiro, 63 98 26-7. Ni måste då också ange vem ni vill uppmärksamma. Vi 
skickar ut ett fint intyg till den du vill uppmärksamma. Eller om vi ska skicka 
intyget till dig. Den perfekta gåvan eller presenten att ge bort. 
 
Kontakta gärna Neuroföbundet Malmös kansli för något 
snabbare handläggning. 
 
OBS! Vi behöver fem arbetsdagar för detta.  
 

RÄDDA LSS 
 
Den 3 december var Neuroförbundet Malmö med på en 
manifestation om att Rädda LSS, inom planeringen och som 
arrangör. Ett flertal olika talare hade vi också. Bl.a. K-G Hammar. 



INBLICK PÅ VINTERSOL 
En medlemsberättelse från Susanne Kaya 
 
Jag har precis kommit hem från en helt fantastisk upplevelse på 
rehabcenter Clinica Vintersol Humlegården på Teneriffa. Jag ansökte om att 
få åka på klimatresa till Turkiet från början men det fick jag avslag på. Då 
trodde jag ju att loppet var kört men det var det absolut inte. Jag fick ett 
telefonsamtal en dag på jobb från Teneriffa då man sa att jag skulle få åka 
i september månad och undrade om jag var intresserad.   

Klart att jag var, jag blev ju överlycklig! Jag har en sjukdom som är ovanlig och kallas kongenital 
lipometabol myopati vilket ger symtom i form av muskelsvaghet och trötthet. Jag blev lite orolig då 
jag inte visste om det skulle fungera med allt praktiskt på resan och på Vintersol. Tiden gick och jag 
hade mycket mejlkontakt med Vintersols planeringsansvariga angående olika praktiska detaljer. 

Den 19 september stod jag helt plötsligt på Kastrup med mina väskor, en rullstol och en arbetsstol 
som jag behövde för att kunna hantera vardagen på resan. Det var mycket folk i incheckningshallen 
och jag kände ju inte en människa men fick bita ihop och hoppas att allt skulle gå bra. Det fanns en 
sjuksköterska som skulle resa med oss hela vägen till Teneriffa som ingav trygghet och var väldigt 
van efter många års erfarenhet av dessa resor. 

Vi var 14 st som skulle åka med och som satt i rullstol så det tog väldigt lång tid att lasta på allas 
stolar och oss på planet. Detta gjorde att resan började med en timmes försening. 

Väl på planet satt vi alla bra och började prata lite med våra grannar som skulle bli vår nya familj 
den kommande månaden. Det visade sig att en del hade varit på denna sortens resa förut och 
kände sig lite mer säkra då de visste att allt skulle fungera bra. Det kändes tryggt att prata med 
dem som kunde lugna oss andra. Man är ju alltid lite orolig när man ska ut på något nytt och inte 
vet hur allt fungerar. 

Vi kom fram till Teneriffa och personalen på flygplatsen var väldigt van vid att ta hand om rullstolar 
så det gick snabbt och smidigt och vi kom ut till en buss som väntade bara på oss. Den var 
anpassad för rullstolar så vi kunde lugnt sitta kvar i våra stolar på bussen om vi ville. Personalen 
var väldigt trygg och van vid all packning och organiserade allt väldigt väl. Vi kom fram till Vintersol 
på eftermiddagen och fick installera oss på rummen som var handikappanpassade med allt som vi 
hade bett om. 

Snart var det dags för middag och vi fick äta i matsalen. Där kunde man ställa sig i två köer. Om 
man ville ha lite hjälp med brickan stod man i den ena kön så hjälpte personalen till så fort man 
bad om det. Man fick plocka maten själv och välja vad man ville äta och sedan bar de ut brickorna 
till våra platser. Matsalen var belägen ganska centralt på området och det fanns en fin uteplats att 
sitta och äta på där man kunde se bort till poolområdet som låg en liten bit bort. 

Hela området var väldigt fint med massor med olikfärgade blommande buskar som 
hibiskus, nerium, paraplypalm, kaktusar, bouganvilla, aloe vera m m, allt för att göra 
det trivsamt för oss boende. Det fanns en huvudbyggnad med två våningar där man 
hade antingen en liten bit uteplats eller balkong. En liten bit bort i området fanns 
långa rader med enplansbyggnader som nästan var som små radhus där man hade 
en liten uteplats på ena sidan med bord, stol och solsäng. 



Fortsättning av medlemsberättelsen 

Två pooler som var uppvärmda låg ganska precis i mitten och runtom på 
området fanns det olika utrymmen gjorda för olika sorters gruppträningar med 
bland annat britsar. Områdena hade olika namn så man kunde urskilja vilket 
ställe man skulle träna på. 

Poolerna var varma och sköna, den ena var uppvärmd till 34 och den andra till 
25 grader. Båda hade bra trappor ner och även hissar som kunde användas för 
de som inte kunde gå i trapporna. Mellan bassänggrupperna och efter sista 
passet i bassängen kunde man själv bada en stund innan den stängde kl 17. 
Det fanns nästan alltid en badvakt vid poolen som var snabb om någon 
behövde hjälp. 

Dagen började med en frukost som var buffé med olika pålägg och grönsaker, gröt och kokta ägg 
fanns och yoghurt av olika sorter. Något för alla smaker. Te och kaffe till och med choklad kunde 
man välja på. 

Efter frukosten var det dags med den första träffen med sjukgymnast. De testade våra förmågor 
genom gångtest där man skulle se hur långt man kunde gå på 6 min. Jag fick ha min käpp och andra 
fick ha sina kryckor eller köra sin rullstol. Det var individuellt för att senare kunna jämföra med efter 
månadens slut. Jag fick dessutom göra ett test där jag skulle resa mig upp 10 gånger från en stol 
och se hur lång tid det tog. Det var ganska jobbigt då jag har svårt för att resa mig upp men jag fick 
ha min arbetsstol och utgå från den på en viss höjd. 

Därefter fick jag en genomgång av de olika träningsgrupperna och vad det 
innebar och olika rekommendationer om vad som var lämplig träning för 
mig. Olika schema delades ut till oss alla och sedan kunde man välja vilja 
aktiviteter som passade bäst för ens behov. Det var många olika aktiviteter 
som pinnjympa, handgrupp, fotgrupp, sittande konditionsträning, 
rullstolsgrupp, matta styrka, matta balans/ töjning, bassäng bas, medel el 
kondition varje dag. 

Dessutom fanns arbetsterapeut och fysioterapeuterna tränade individuellt 
med oss i gymmet. 

En del resenärer hade med sig egna assistenter men man kunde även köpa assistans från Vintersol 
vilket fungerade bra. Det fanns dygnet runt vårdbiträden som hjälpte till överallt vid behov och på 
natten fick vi punktinsatser om man ringde på larmet. De kunde prata bra svenska eller engelska 
allihopa och var verkligen snälla och trevliga. 

På fritiden vilket inte var så mycket mer än kvällar och helger, hade vi en fritidsledare som höll i lite 
kul frågesporter och utflykter för alla som ville vara med. Man kunde åka på utflykt till Teide, 
småbyar och gå på flamencoshow. 

Vi fick mycket bra sammanhållning i gruppen som kom från Skåne och vi trivdes bra ihop. Mycket 
skratt och många härliga människor träffade man. Vi kände att vi var som alla andra även om vi 
hade våra bekymmer. Det var ingen som tittade konstigt på någon och alla hjälpte alla om det 
behövdes. Vi blev verkligen som en liten familj och hade jättetrevligt tillsammans. 

–



Fortsättning av medlemsberättelsen 

I Sverige fick vi fylla i papper om vi ville boka hyra av elscooter och det var det många som hade 
önskat. Vi hyrde så många veckor vi ville och det var jättebra att ha en scooter att ta sig runt i byn 
med. Överallt var det handikappanpassat och alla var väldigt vana vid att man körde scooter eller 
rullstol så det var inget konstigt. Trottoarkanterna var fasade så man kunde köra upp och ner utan 
besvär och det fanns till och med trätrallar utlagda på stranden så att man kunde köra ner och sätta 
sig i sin rullstol/scooter vid havet där de också hade segelduk som solskydd att sitta under när det 
var som varmast. 

På stranden fanns det badvakter som hade en sorts vagn som man 
kunde köra ner med den som inte kunde gå själv till vattnet och där 
släppte man av en i vattnet och hämtade upp en efter en stunds bad. 
Fantastiskt! 

Vintersol ligger alldeles längs strandpromenaden och man kan säga på 
gränsen mellan Los Christianos och Las Americas där det finns massor 
med affärer, kaféer, pubar, restauranger, apotek m m. 

En lång strandpromenad går längs med havet där man kan köra eller 
gå och njuta av havet och solen. Det är så lättillgängligt och härligt för 
alla även med rullstol och scooter som kan känna friheten i att kunna 
ta sig runt själv. Det ligger en massa hotell runt omkring och det finns 
även en del som åker dit och bor utanför Vintersol och köper sin 
träning på anläggningen. 

Hela denna månaden tränade vi och levde i en liten bubbla tillsammans. Vi njöt av det varma 
klimatet vilket gjorde oss mjuka i kroppen och man orkade träna mycket mer än hemma. All träning 
gjorde verkligen gott och när vi skulle åka hem längtade inte alla hem för vi visste vad vi skulle 
komma hem till för kyla. 

Jag vill verkligen rekommendera alla med neurologiska diagnoser att ansöka hos Landstinget om att 
få åka till Vintersol. Det gör så gott i både kropp och själ. När man kommer hem känner man länge 
verklingen av allt det härliga. 

MG-TRÄFF 
MG (Myastenia Gravis)-träff den 3 mars kl 12 till 15 
 
Alla MG-vänner och närstående är välkomna! Vi ordnar som vanligt smörgås,kaffe och kaka till 
självkostnadspris. 
 
Anmälan till Rositha Wihlborg, rosithawihlborg@yahoo.com, 0722 – 26 13 03 eller Gunnel 
Andersson, gunnel.andersson44@gmail.com, 0708 – 94 48 50 

–



TEKNIKTRÄFF 
DEN 13 FEBRUARI KL. 18 – 20 
 
Efter en tids uppehåll, kör vi igång med våra Teknikträffar igen. Vi kommer att 
ändra innehållet något lite och kommer att fokusera på användbara applikationer. 
Dessutom kommer vi att sätta av mer tid till att försöka hjälpa er med 
inställningar. Vi lovar dock ingenting. Men vi gör vad vi kan. 
 
040 – 12 59 59 eller malmo@neuroforbundet.se för att anmäla er. Vi kommer 
dessutom att ha en fika någon gång under träffen. 
 
 
 

 
 
 

Neuro Aktiv är en nyöppnad sjukgymnastik/fysioterapimottagning med 
inriktning mot neurologi, bl a Mb Parkinson, MS, ataxi och stroke. 

 
Neuro Aktiv tar emot patienter för bedömning och behandling och är 

Anslutna till Region Skåne. Högkostnadskort och frikort gäller. Vi har även 
grupper som riktar sig till dig med Mb Parkinson och i medicinsk yoga. 

 
Vill du komma i kontak med oss, ring 040 – 15 15 07. 

 
Adress: Eddagatan 6 (grannar med Örestadskliniken), 217 67 Malmö 

 
Helena Haraldsson, leg. Fysioterapeut & Karin Scherman, leg. Fysioterapeut 

 
 
 
 
 

ULLARED 
 
Vårens resa till GK’s i Ullared går av stapeln den 5 mars. 
 
Vi samlas utanför vår lokal på Ängelholmsgatan 6 i Malmö kl. 
07.30. Bussen avgår kl. 08.00. Samling upp i Ullared kl. 16.00. Vi 
är tillbaka ca. kl. 19.00. 
 
Kostnaden är 180 kr. 
 
Ni anmäler er via malmo@neuroforbundet.se eller 040 – 12 59 59. 



BINGO 
DEN 30 MARS KL. 13 TILL 17 
 
Kom och var med på Neuroförbundet Malmös eftermiddagsbingo. 
 
Vi börjar med att äta en god middag, därefter spelar vi BINGO där vi höjt 
vinstvärdet på våra priser. 
 
Efter några spel tar vi en paus för att fika lite. 
 
Bricka 7 kr/st 
 
Kostnad: 200: -. 
 
Anmälan sker till kansliet på malmo@neuroforbundet.se eller 040 – 12 59 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi är det lilla bolaget som arbetar nära våra brukare och assistenter men som är 
tillräckligt stora för att kunna ge dig den trygghet du förtjänar. Varje relation 

mellan brukare och assistent är unik. Vår vision är att all assistans ska 
genomsyras av respekt och lyhördhet där inflytande och delaktighet är 

ledstjärnor i utförandet av din assistans. 
 

Kontakta oss gärna! 
www.facebook.com/Animoassistans/ 

www.AnimoAssistans.se 
tel 0766-350 252 



MEDLEMSLOTTERIET 
 
Vi vill slå ett slag för vårt medlemslotteri. I början av året, eller när du vill, köper du ett, eller flera, 
nummer (1-200) som du sedan har möjlighet att vinna på varje månad fram till och med december. 
Vinnarna presenteras här i NeuroBladet. 
 
En ”lott” kostar 100:- och då har du köpt ett lottnummer som gäller alla dragningar under året. 
 

 OKTOBER   

Vinst Lottnr Namn  Utbetalning av vinster sker till det 
100:- 163 Ann Ingemansson  kontonummer som ni själva uppgett 
50:- 3 Brita Andersson  till lokalföreningen. 
50:- 16 Maria Hansson   
50:- 56 Gunilla Vinciguerra  Kontrollera gärna med kansliet att vi har 
50:- 47 Sonja Norrman  rätt kontonummer för eventuella vinst- 
50:- 114 Marina Hultman  utbetalningar. 
   
 NOVEMBER   

Vinst Lottnr Namn  Om ni inte hämtar ut er vinst och vi 
100:- 54 Åsa Wirén  inte kan betala ut vinsten, 
50:- 27 Ingrid Sjödahl  ser vi det som en gåva till 
50:- 21 Marina Hultman  föreningen. 
50:- 72 Knut Åkesson   
50:- 97 Birgitta Persson  Vinster gäller och kan fås ut, fram till 
50:- 104 Jörgen Lindell  utgivningen av kommande utgåva. 

  
 DECEMBER – Stordragningen  

Vinst Lottnr Namn  Köp lotter 960:- 113 Marina Hultman  
200:- 134 Anders Lindell   
200:- 58 Lars Schill  malmo@neuroforbundet.se 
100:- 160 Asta Onesti  040 – 12 59 59 
100:- 196 Karin Nilsson   
100:- 21 Marina Hultman   
100:- 186 Rune Lesvik   
100:- 20 Gunnel Wernbro   
100:- 22 Brita Petersson   
     

Visste du att 
 

Neuroförbundet ordförande - Lise Lidbäck - har en egen blogg på nätet där hon 
kommunicerar sina tankar. 

 
För er som vill läsa vad hon skriver hittar ni bloggen här: 

http://neuroforbundet.se/opinion/bloggen/ 

OBSERVERA! 



NEUROFÖRBUNDET MALMÖ - STYRELSE OCH STÖDPERSONER 

STYRELSEN OCH ADJUNGERAD 
 
Ordförande Kristjan Gislason * kristjan.gislason@hotmail.com 
Vice ordförande Claes-Göran Berndt * cg.berndt@telia.com 
Kassör Sonja Norrman * sonjanaima@gmail.com 
Sekreterare Bengt Olsson * bengt.olsson@neuroforbundet.se 
Ordinarie ledamot Gunilla Vinciguerra gunni99@hotmail.com 
Suppleant Jörgen Lindell * jorgen.lindell@live.com 
Suppleant Josefin Anselmsson josefin.anselmsson@neuroforbundet.se 
Adjungerad Mattias Elensjö * elensjo@hotmail.com 
  
De som har en * efter sitt namn har ett neurologiskt sjukdomstillstånd 
 
KONTAKTER 
 
Nätverket för ALS - Claes-Göran Berndt cg.berndt@telia.com 
ALS – Malin Nilsson alskontaktmalmo@hotmail.com 
Ataxi – Jörgen Lindell jorgen.lindell@live.com 
MG - Ann-Marie Hansson 0410 – 123 01 
MS - Bengt Olsson bengt.olsson@neuroforbundet.se 
Muskelsjukdomar - Susanne Kaya susanne@3kombud.com 
Parkinson - Bengt Björkman paulinabjorkman@hotmail.com 
Stroke - Kristjan Gislason kristjan.gislason@hotmail.com 
Lösningsmedelskadade - 
Leif Christoffersson 

leif.christoffersson@comhem.se 

Polyneuropati - Gunnel Andersson gunnel.h.andersson@hotmail.com 
Övriga diagnoser malmo@neuroforbundet.se 
Anhörigsektionen Styrelsen, malmo@neuroforbundet.se 
Bladet, ansvarig utgivare Styrelsen, malmo@neuroforbundet.se 
Bladet, redaktör Styrelsen, malmo@neuroforbundet.se 
Lokalansvarig – Niklas Norrman malmo@neuroforbundet.se 
Personalansvarig - Bengt Olsson bengt.olsson@neuroforbundet.se 
Kansliet – Niklas Norrman malmo@neuroforbundet.se 
  
Om personen i listan ovan inte har något telefonnummer eller e-postadress så kan du 
alltid kontakta kansliet, se nedan. 
 

KANSLIET 
 
Telefontid: Mån - Tors 10 - 13 Adress: Telefon & e-post 
Swish: 123 344 49 57 Ängelholmsgatan 6 040 – 12 59 59 
Plusgiro: 63 98 26-7 214 22 Malmö malmo@neuroforbundet.se 
Bankgiro: 273-2816   
 
Hemsida: www.neuroforbundet.se/malmo Facebook: Neuroförbundet Malmö 
Instagram: neuroforbundet_malmo  



Det är självklart för VårOmtanke, 
att våra kunder som är behov av personlig 

assistans ska få den bästa servicen. 
Därför återinvensteras den eventuella 

vinsten i verksamheten!!! 
(Alltså inga aktieutdelningar i välvärden hos 

VårOmtanke)
Det ger oss andra möjligher att möta 

behoven i verksamheten och att utveckla vårt 
uppdrag inom personlig assistans.

Vi Ve t !

Anne Lindahl
”Personlig assistans 
är en hjärtefråga 
för mig och våra 
medarbetare ”

040-215 169
www.varomtanke.se


