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NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN… 
 

Några ord……………. 

 
Nu är hösten här med alla sina vackra färgskiftningar, svampplockning, 

bärplockning m.m. Denna sommar har inte riktigt levt upp till förväntningarna 
vädermässigt men det finns så mycket annat att glädjas åt än vädret, eller hur! 

 
Neuroförbundet Malmö lever och frodas! Lokalfrågan är löst för oss på bästa sätt. 

Kansliet fungerar eminent med Niklas vid rodret. Medlemmarna har många 
aktiviteter att välja mellan och många av dem ser ni här i Neurobladet. 

 
Det är just medlemmarna som vi i styrelsen och kansliet arbetar för. Kom gärna 

med tips om vad vi kan göra och då försöker vi verkställa det! Vi bör till exempel 
nyttja Handikappbadet mer på somrarna. 

 
Ska vi ordna en resa utomlands en vecka nästa år? 

 

Vilka resmål finns för våra endagsresor? 
 

Vilka föredrag ska vi ordna? 
 

Åka Flotten? 
 

Ja listan kan bli hur lång som helst men som sagt kom med tips! 
 

Bladet som kommer 4 gånger om året tar Niklas och Jörgen hand om på ett 
föredömligt sätt. 

 
Som sagt allt fungerar som det ska här hos oss. Neuroförbundet haft sin kongress i 

Solna. Kongressen genomsyrades av framtidstro och var mycket väl genomförd. 
 

Mer kan ni läsa i Jörgens fina artikel om kongressen. 

 
 

Ha en skön höst 
 

Kristjan Gislason 

 
 Kristjan Gislason 
 Ordförande Neuroförbundet Malmö 
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OBS! NÄSTA MANUSSTOPP MÅNDAGEN DEN 4 DECEMBER 
 

   
 

 KOMMANDE AKTIVITETER   

  Sida  

 24 oktober………… Middag med ungdomsgruppen 8  

 27 oktober………… Trivselträff 12  

 2 november……… Nätverket Polyneuropati 8  

 4 november……… Bingo 17  

 25 november……. Julmarknad på Wapnö 13  

 7 december………. Nätverket Polyneuropati 8  

 9 december………. Julmiddag och Lucia 15  

 15 december……. Trivselträff 15  

     

 Utöver ovanstående har vi våra stående aktiviteter. Läs mer om dessa i bladet.   

    

  Massage 6  

  Onsdagsträff kl. 13 till 15 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 höst och inledande vinter 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 där vi heter ’neuroforbundet_malmo’ 

  
VAR MED OCH STÖD VÅR VERKSAMHET I NEUROFÖRBUNDET MALMÖ 

VALFRITT BELOPP KAN SWISHAS TILL 

          123 344 49 57            

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. 

http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/skane/malmo/
https://www.facebook.com/NeuroforbundetMalmo/
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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. 
  

mailto:malmo@neuroforbundet.se
mailto:malmo@neuroforbundet.se
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KONGRESSEN 2017 - TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! 
 
Vart fjärde år samlas ombud från hela landets lokalföreningar 

och beslutar om flera olika övergripande saker som rör alla 
medlemmar inom Neuroförbundet. Helgen den 8-10 

september hölls kongressen i Stockholm på Quality Hotel 
Friends vid Friends Arena och Mall of Scandinavia. 
Neuroförbundet Malmö representerades av Kristjan Gislason, 

Mattias Elensjö och Jörgen Lindell. 
 

Kongressen inleddes på fredagen kl. 11 med en hel del 
formalia för helgen. Flertalet val av mötesfunktionärer 
gjordes. Under eftermiddagen hade Sveriges social-

försäkringsminister, Annika Strandhäll, ett inledningstal. 
 

Lördagen blev den stora beslutardagen då ett flertal viktiga beslut 
togs. Bland annat vem som skulle ingå i den styrelsen. Kongressen 
gick helt och hållet på valberedningens förslag och valde Lise 

Lidbäck till styrelsens ordförande för ytterligare fyra år. 
 
På lördagsförmiddagen provade vi också på ett nytt grepp med 
något som heter påverkanstorg. Ett nytt grepp som förhoppningsvis 

minskade ner mötestiden i plenum. Man fick gå runt fritt mellan fyra 
olika platser där en fråga debatterades per plats. Man fick mycket 
mer tid att fundera och lättare för att uttrycka åsikter. Till varje 

fråga, var förbundsstyrelsen förlag och ett antal motioner uppsatta, 
som man kunde läsa och ta ställning till. Sedan var det en 

förhållandevis snabb genomgång och beslut som gjordes under 
söndagsförmiddagen. Ett intressant arbetssätt som säkert kommer att bli vanligt. 
 

En helt ny valberedning valdes också. I den blev ”vår” egen Bengt 
Olsson invald som sammankallande. Ett ansvarsfullt uppdrag. 

 
På söndagen beslutades bl.a. om namnbyte på NHR-fonden till 
Stiftelsen Neurofonden 1. Uppdatering av stadgarna för förbunden, 

regionerna och lokalföreningarna. 
 

Dessutom beslutades om den nya varumärkesplattformen. Det stora 
nya är att vi nu endast bör kommunicera ’Neuro’ och att våra ledord 
ska vara Framtidstro, Trovärdighet och Enkelhet och att vår vision är 

ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra. 

 
Ett flertal avgående personer från styrelsen och andra uppdrag avtackades också. 
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ONSDAGSTRÄFF 
 

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 

 
 

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 

  

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 

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. 

mailto:malmo@neuroforbundet.se
mailto:malmo@neuroforbundet.se
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TÄVLING ÄR NU AVGJORD 
 

Två personer lyckades räkna rätt på antalet neuroner i förra utgåvan av 
NeuroBladet. Totalt fanns det 21 stycken. 

 
Vi gratulerar Sonja Norrman och Anita Thunell som räkande rätt. 

 
Det finns två Trisslotter vardera att hämta på kansliet. 
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VÄLKOMMEN PÅ MIDDAG 
I UNGDOMSGRUPPEN 

 
Neuroförbundet Malmö skulle vilja välkomna dig som är medlem och 35 år eller 

yngre på middag den 24/10. 
 

Neuroförbundet Malmö ska bli bättre på att vara till även för lite yngre 

medlemmar. Vi börjar med att bjuda in alla från 35 år och yngre på middag i våra 
lokaler. 

 
Det blir en chans att träffa andra lite yngre i föreningen, ha trevligt tillsammans, 

äta god mat (som vi kommer hämta från en lokal cateringfirma), utbyta 
telefonnummer och också berätta för oss vad ni skulle vilja ha ut av ert 

medlemskap och vad föreningen skulle kunna göra för er.  
 

När?  Kl. 18.00, 24:e oktober. 
Var?  Föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6. 

Kostnad?  Gratis. Vi bjuder på mat och dryck. 
 
Om ni vill komma så anmäl er senast 17/10 till malmo@neuroforbundet.se eller 040–125959. Ange 

när ni anmäler er om ni har assistent med er (dem bjuder vi också på mat i sådant fall). 

 

Det är först när vi vet hur många vi blir som vi kommer kunna beställa catering så vi kommer 

återkomma till er via telefon med de matalternativ som bjuds. 

 

Ses där. 

 
 
 

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 hösten 2017. 
 

Arbetsgruppen har bokat lokalen på följande tider: 2 november och 7 december. Alltid 
torsdagar och alltid kl. 15-17. 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 
  

mailto:malmo@neuroforbundet.se
file:///C:/Users/Jörgen%20Lindell/Google%20Drive/Neuroförbundet%20i%20Malmö/20%20Administration/NeuroBladet/2017/%233_2017_JULI_AUG_SEP/malmo@neuroforbundet.se
mailto:gunnel.h.andersson@hotmail.com
mailto:edin.lennart@gmail.com
file:///C:/Users/Jörgen%20Lindell/Google%20Drive/Neuroförbundet%20i%20Malmö/20%20Administration/NeuroBladet/2017/%233_2017_JULI_AUG_SEP/hjertet7913@gmail.com
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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 
 

 

 

 

 

 

 

DAGS FÖR ”MS-SNACK” 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRESSERAD AV NARKOLEPSI? 
 

Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av narkolepsi är välkomna till Narkolepsi-gruppen! 

Nästa träff är tänkt till hösten, 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/ 

 

Här följer utdrag på Neuroförbundet Skånes aktiviteter: 

 

• 20 – 22 oktober. ”Kurs i kostlära” på Valjeviken. 
 

• 24 – 26 november. ”Du är inte ensam” på Valjeviken. 
 

• 26 – 29 november. Julmarknad i Berlin. 
  

Onsdagen den 11 oktober kl. 15 och 17 träffas vi på Annegården, Skansvägen 5 i Lund. 
 

Kaffe/te med enkelt tilltugg serveras till ett pris av 20:-. Fler datum i höst är inte bokade än. 
 

Anmäl dig senast dagen 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 

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 vi 

återkommer. Håll utkik på hemsidan. 

 

http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/skane/skane/
http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/skane/skane/kalender/
mailto:lundabygden@neuroforbundet.se
mailto:stefancampman@hotmail.com
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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 

mailto:malmo@neuroforbundet.se
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Tillgänglighetsgruppen.se 

 
Jobbar för 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. 
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TRIVSELGRUPPEN DEN 27 OKTOBER 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 
 

Från och med den 1 januari 2017 tänkte vi börja med om ni vill skänka pengar till 
vår verksamhet och dessutom få ett intyg eller diplom, 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 förbundet för något snabbare handläggning. 
 

OBS! Vi behöver fem arbetsdagar för detta. 
  

mailto:malmo@neuroforbundet.se
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JULMARKNAD PÅ WAPNÖ LÖRDAGEN DEN 25/11 
 

Avresa Malmö kl. 09:30 

Denna dagen ska vi ta oss till Wapnö gods i Halland. Godset går 

långt tillbaka i tiden och har mycket nordiskt samarbete i sig. I 

mitten av 1700-talet köpte generalmajor och dåvarande 

landshövdingen i Kalmar län, Georg Bogislaus Stael von Holstein, 

godset och det har sedan dess varit i släktens ägo. Georg var 

förresten även en av två grundare till Kosta glasbruk … 

 

Vid kl. 11:15 beräknar vi anlända till Wapnö. Här väntar en 

fantastisk miljö och de ca. 50 utställarna ger en försmak av julen. 

Det finns hantverkare av alla de slag och matboden är fylld med julens delikatesser. Hela gården 

andas julstämning med tända marschaller, julgranar, levenade eldar, upplysta fönster, julsånger 

och inte minst julens alla dofter. 

 

I Wapnö magasin möter vi en hel del av landets skickligaste 

hantverkare. Det julpyntade korsvirkesmagasinet är fyllt med 

bruks- och prydnadsföremål som vittnar om ett unikt 

hantverkskunnande från både nya och gamla utställare. Även andra 

våningen på mejeriet är fyllt av genuint hantverk, vackra kläder, 

smycken, m.m. I matsaluhallarna och ute på mässområdet finns en 

mängd spännande delikatesser, mest från gårdsbutiker och 

småskaliga producenter. Allt av hög kvalitet. 

 

Efter marknaden tar vi sikte på en bit mat på Kvibille Gästgiveri kl. 14:30. På menyn står 

helstekt fläskytterfilé med svampsås och potatisgratäng, grönsaker, sallad, bröd, läsk/lättöl/vatten 

samt kaffe & kaka. Önskas en god bit cheddar m.m. går det bra att köpa med sig hem från 

gårdsbutiken som drivs tillsammans med ett av Sveriges äldsta ysterier… just Kvibille. 

 

När köplusten har lagt sig är det dags att äntra bussen för återresa till Skåne. Bussen rullar lugnt 

och säkert längs välkända E6an. Ca. kl. 18 är vi hemmsa igen efter en (h)julig dag utanför Skåne. 

 

Kostnad för allt detta är 250:- 

 

Anmälan senast den 17 november som vanligt via 040 – 12 59 59 eller e-post: 

malmo@neuroforbundet.se 

  

mailto:malmo@neuroforbundet.se
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NÅGRA AV VÅRA GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
 

Här följer lite korta rapporter från några av de utflykter som arrangerats av 
Neuroförbundet Malmö. 

 
I början av juli gjordes en utflykt till vår granne i väster. 

Bussresan gick över bron till Danmark och sedan vidare upp till 
Helsingör. Efter ett par timmars shopping åkte vi vidare till 

Gamle Humlebäcks Kro och avnjöt en middag bestående av 
dansk fläskesteg. En härlig tur där vi hade väldig tur med 

vädret. Det regnade en hel. Men bara när vi satt på bussen.   
 

En fin men blåsig lördag i augusti åkte vi ut i det blå. Efterhand som resan 
fortskred blev vi varse om var vi skulle hamna. Vi 

inledde dagen med en fika/frukost i Smygehuk. 

Sedan åkte vi vidare mot sydöstra Skåne. Nästa 
stopp blev i Kåseberga. Där handlades det både 

fisk och souvenirer. Efter ett par timmar körde vi 
vidare mot lunchen som avnjöts på Löderups 

Strandbad. Därefter blev det en lite guidad resa 
ute på Österlen som avslutades med 

eftermiddagsfika på en gård någonstans. 
 

I september väntade en resa upp till småländska glasriket i Kosta. På 
vägen upp stannade bussen till och vi tog en frukost på ett väldigt 

trevligt café i Lönsboda. Sedan fortsatte vi upp till Kosta. Efter några 
timmars ’fri aktivitet’ där deltagarna fick röra sig fritt runt området, 

avslutade vi med en lunch på en restaurang i Outleten. Eftersom vi 
var uppe när det inte riktigt var säsong var det väldigt få aktiviteter i 

glashyttan. Annars var det fanns ju ganska mycket annat att titta på 

och handla i deras butiker. På vägen ’hem’ stannade vi vid en 
bensinmack och tog en så kallad bussfika. Sedan bar det av mot 

Malmö. 
 

Detta var bara en liten del av de aktiviteter som Neuroförbundet Malmö 
arrangerar. Läs detta blad eller på hemsidan för att få bra tips på aktiviteter som 

du, eller ni, kan deltaga i. Utöver ovanstående utflykter har vi även andra 
aktiviteter och diagnosträffar att erbjuda. Håll utkik. 

 
På förekommen anledning vill vi också informera om att alla deltagare är 

försäkrade, genom Neuroförbundet Malmö, under hela aktiviteten. Denna 
gäller även för resan till och från aktiviteten. 

  

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 
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TEKNIKTRÄFFAR 
Teknikträffarna tar uppehåll och planeras på nytt. Håll utkik i nästa utgåva av bladet. 

 

 

 
 

 

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 
 

TRIVSELGRUPPEN DEN 15 DECEMBER KL. 18 -20 
 

Ho ho ho. Kl. 18 -20 småstartar vi på Neuroförbundet Malmö julfirandet där vi äter något som 

tillhör julen. Vi kommer också att ha en julklappsutdelning, var och en tar med en klapp för 50 kr. 

 

God Jul och tack för i år! 

 

Anmälan sker till kansliet på malmo@neuroforbundet.se eller 040 – 12 59 59. 

 

Varmt välkomna! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Trivselgruppen 

Sonja och Gunilla 

 

JULMIDDAG OCH LUCIA DEN 9 DECEMBER KL. 13:30 till 17 
 

Nu slår vi på stort och kombinerar vår populära julmiddag med Luciatåg på restaurangen Chilla & P. 

Vi kommer också ha ett litet blomsterlotteri samt stordragning i medlemslotteriet. 

 

Kom och fira in julen med Neuroförbundet Malmö. Anmälan görs som vanligt via antingen telefon 

040 – 12 59 59 eller malmo@neuroforbundet.se 

 

Pris: 250: - i det ingår julbord med dryck, efterrätt med kaffe/te och kaka. 

 

Med vänlig hälsning 

Neuroförbundet Malmö 

  

mailto:malmo@neuroforbundet.se
mailto:malmo@neuroforbundet.se
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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) 

 

Rådgivningen är kostnadsfri för dig som är betalande medlem. Om du önskar omfattande hjälp vid 

ansökan, eller hjälp med överklagande, så kan rättsombuden hjälpa dig mot en avgift på 500 kr per 

instans. 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. 

 
 

STIFTELSEMEDEL.SE 
Pengar från en stiftelse som söker dig 
 

Stiftelsemedel.se är en ideell förening bildad 2015 som kostnadsfritt vill hjälpa dig som har svårt att 

hitta ekonomisk hjälp från stiftelser, kommuner och landsting. http://stiftelsemedel.se/ 

 

För stiftelser kan vi också bidra med att upprätta och administrera  ansökningar, bevaka 

skattenyheter och annat som underlättar och förbilligar ert arbete. Registret vi använder är 

länsstyrelsernas offentliga register http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx med 

en förbättrad sökfunktion. 
  

mailto:rattsombud@neuroforbundet.se
http://stiftelsemedel.se/
http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx
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BINGO DEN 4 NOVEMBER KL. 12 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 
 
 

  

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 

mailto:malmo@neuroforbundet.se
http://www.facebook.com/Animoassistans/
http://www.animoassistans.se/
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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. 

 

Genom medlemlotteriet stödjer Ni dessutom vår verksamhet. 

 
 JULI   

Vinst Lottnr Namn  Utbetalning av vinster sker till det 

100:- 19 Gunilla Vinciguerra  kontonummer som ni själva uppgett 

50:- 67 Ingrid Stålbrandt  till lokalföreningen. 

50:- 120 Brita Petersson   

50:- 119 Brita Petersson  Vill ni inte ange något kontonummer  

50:- 124 Brita Petersson  får ni gärna komma in på kansliet 

50:- 102 Marie Nordström  och hämta ut vinsten. 

   

 AUGUSTI   

Vinst Lottnr Namn  Om ni inte hämtar ut er vinst och vi 

100:- 131 Sonja Norrman  inte kan betala ut vinsten, 

50:- 65 Ulla Berndt  ser vi det som en gåva till 

50:- 153 Rikard Jönsson  föreningen. 

50:- 17 Sonja Norrman   

50:- 27 Ingrid Sjödal  Vinster gäller och kan fås ut, fram till 

50:- 78 Kerstin Jönsson  utgivningen av kommande utgåva. 

     

 SEPTEMBER  

Vinst Lottnr Namn  
Köp lotter 100:- 38 Åsa Wirén  

50:- 83 Kenneth Stålbrandt   

50:- 79 Hafdis Gudbjörnsdottir  malmo@neuroforbundet.se 

50:- 121 Brita Petersson  040 – 12 59 59 

50:- 75 Marie Hansson   

50:- 119 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! 

mailto:malmo@neuroforbundet.se
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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  
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