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Västra Skåne våren och sommaren 2018.  
 

Bästa medlemmar!  
 

"Det var bättre förr" (eller var det det?) 

 När man blir äldre hemfaller de flesta av oss av nostalgi: "det var bättre förr". Jag känner 
själv av detta när jag nu är i de äldres skara. Men känner mig rätt ungdomlig när jag spisar 
jazz på Tuppen i Malmö, Tycho Brahe på sundet eller Charles Dickens.  Så nu vill jag titta på 
några områden i samhället: "förr och nu", för att testa av mina tankar. 

HÄLSO- och SJUKVÅRDEN. Det var definitivt bättre förr. Då jag arbetade i Landstinget 
Blekinge i nästan tjugo år mellan 1974-1993 var det hög klass på tillgänglighet, bemötande 
och kvalificerad vård. Själv drabbade jag av en skruvkorksskada i höger ben som snabbt 
fixades till. Inga långa köer, bra personal och god förståelse från politisk sida om när och 
hur insatser skulle sättas in. Det sparades heller inte på pengar när brister uppstod. 
Handikapprörelsen hade "guldålder" på den här tiden. Bidragen till handikapprörelsen var 
de högsta i Sverige efter Stockholms läns landsting. Men på plussidan idag är att 
forskningen har gjort stora framsteg. Men finns pengar att omsätta forskning i praktisk 
vård? 

 SOCIALTJÄNSTEN. Jag tänker då närmast på ekonomiskt bistånd. Barnavården och 
drogfrågor har gått mig förbi under åren. På 70-talet var det sträng kontroll hur pengar 
betalades ut. Man tillämpade §§ 12 och 13 på den tiden. § 12 var obligatorisk hjälp till 
mödrar med barn medan § 13 var frivillig hjälp som användes till män men hjälpen var 
återbetalningsskyldig. Man betraktade också ekonomiskt bistånd som en tillfällig hjälp, 
inte ett stöd som man alltid skulle leva på. Idag upplever jag ekonomiskt bistånd som en 
form som många människor lever på som förtidspension. Jag kan tycka att ett antal 
åtgärder behöver sättas in från samhällets sida. 
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 BOSTÄDER. Ja, den delen i samhällsservicen har definitivt förbättrats. Är född och 
uppvuxen i en tvåa med kokvrå, 46 kvm stor. Varje kväll och morgon fick jag fälla upp och 
ihop en s k tältsäng. Hade ingen vrå för mig själv. Beklagar mig inte, alla kamrater på 
Pålsjögatan, Föreningsgatan, Stampgatan, Hjälmshultsgatan och Brommagatan hade 
samma sits. Femton år senare bodde jag i Ronneby i ett gammalt träslott från 1880 på 220 
kvm och fem uthus. Snacka om förändring! Så bostadsstandarden har blivit klart bättre. 

ARBETE. Det var mycket enklare när jag var i övre tonåren att säga upp sig från ett arbete 
och nästa dag ha ett nytt arbete. Kvalifikationskraven var betydligt lägre i min ungdom. 
Realexamen dög gott att få arbete på under 60-talet men jag kände att tiden höll på att 
rinna ut och det var dags  att läsa på för att hänga med och utvecklas. Idag tuffa krav på att 
få en fot in i arbetslivet. Det politiska "snacket" om "enkla" jobb är enligt min mening bara 
nys. De jobben försvann österut när Sovjetunionen föll samman. 

 KAMRATSKAP. I tonåren i Helsingborg var jag delaktig i tre grupper; en i realskolan, en 
hemma i gatan på Pålsjögatan och en i den religiösa kretsen där jag växte upp. Det var ett 
rännande varje dag för att underhålla och bevaka sin plats. En härlig tid som inte kommer 
igen. 

 RELIGION. Mycket jobbigt i barndomen och tonåren. Min mamma var medlem i 
Plymouthbröderna, ett udda sällskap som hade USA som ursprung. Min morfar var rallare i 
USA under fem år och tog religionen med sig hem till Sverige. Allt var strängt förbjudet; 
inget röka, ingen öl, fick inte vara med i föreningslivet, fick inte ta anställning såvida inte 
en "broder" i församlingen anställde dig, ingen bio, inget dansande osv, osv. Det är 
MYCKET BÄTTRE IDAG. 

 Nils 
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Vår styrelsekamrat och vän Christer Evaldsson har gått bort.  

Christer Evaldssson, vice ordförande i Neuroförbundet Västra Skåne. 

Jag lärde känna Christer i slutet på 1980-talet när han flyttade in på Sköldenborgs 
servicecentral i en handikapplägenhet, nyskadad och nyskild. Jag arbetade då på 
Sköldenborg först som vårdbiträde sedermera som vik föreståndare. Christers mor bad mig 
ofta att hjälpa honom så jag hade fortlöpande kontakt med hans föräldrar som oroade sig 
mycket för Christers nya situation. Christer och jag pratade ofta om personalen som skulle 
passa honom. De hade lite eller ingen erfarenhet att arbeta med handikappade och saknade 
för det mesta empati och flexibilitet. Så Christer köpte så småningom eget hus ute i Ödåkra 
nära ridhuset, blev arbetsgivare och anställde sin egen personal.  

Själv ”gick jag in i väggen” och min MS debuterade i början av 1990-talet. Jag gick från att 
vara vårdgivare till att bli vårdtagare! Så vi träffades inte på många år när jag kämpade med 
min nya situation som handikappad. Men sen träffades vi i föreningen Neuroförbundet 
Västra Skåne, deltog på flera resor tillsammans med andra ”handikappade” och vi hamnade 
så småningom i styrelsen för nämnda förening. 

Alla som har lärt känna Christer har beundrat honom för hans förmåga att anpassa sig till sin 
nya situation utan att klaga, hans starka känsla för rätt och fel, hans villighet att ställa upp på 
olika uppdrag som styrelseledamot och hans torra humor. 

Han är en saknad “kugge” i Neuroförbundet Västra Skånes maskineri! 

Lena Eliasson för styrelsekamraterna  

 

 

Neuroförbundet Västra Skåne mailadress!  
va-skane@neuroforbundet.se 

 

 

Vår expedition på Ringstorp, Kurirgatan 1, är bemannad på 
onsdagar mellan kl. 9-13 av vår ordförande Nils Kjeller.  

 

 

mailto:va-skane@neuroforbundet.se


4 
 

EFTERLYSNING!  Kassör sökes. 
 
Bästa medlemmar! 
 
Bosse B. vill sluta som kassör, fullt förståeligt efter alla hans år som förtroendevald. Nu behöver 
NEURO Västra Skåne en ersättare som ny kassör. Du får internutbildning av Bosse, du blir medlem i 
ett trevligt gäng i styrelsen som trivs bra tillsammans och drar åt samma håll. 
 
Intresserad? Prata med Nils! Har du tips på någon kamrat som kanske också är intresserad. Tack 
för detta. Viss ersättning utgår. 
 
Vänligen 
 
Nils 

Programblad för våren och sommaren 2018 

Arlövsrevyn 
Vi har bokat biljetter till föreställningen söndagen den 25 februari kl. 14.00, samling 13.30.  
Vi har 20 stycken biljetter, varav 4 rullstolsplatser. Efter föreställningen njuter vi en 
räkmacka och kaffe.  
Det subventionerade priset för detta är, 400: - som betalas på plats.  
Detta gör vi tillsammans med Bjuvs Handikappförening.  
Bindande anmälan senast 18 december till Bodil Strömberg tel. 070-204 71 57  

 

Må Bra Träning 
Träning i lasarettets varmvattenbassäng, 34 grader. Badet är populärt och 
viktigt.  Vi kommer att fortsätta med detta under hösten 2018. Vi tränar 
måndagar mellan 16.30 - 17.30.  
Badet startar den 22 januari och sista träningen är den 15 maj, med uppehåll 
Annandag Påsk och Valborgsmässoafton.  
Ring och anmäl ditt intresse snarast till Rut Nilsson tel. 0733-827788. 
Platsantalet är begränsat.  Deltagaravgift är 525 kr och antalet gånger är 15 
stycken under vårterminen. Avgiften gäller för 1 termin oavsett om man 
kommer in sent eller är sjuk någon gång. Ni får inbetalningskorten vid första 
träningstillfället.  
    
Ledare: Eva Klang  
Badet tel: 042-406 25 20 
Välkommen med! 
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Studiebesök på Helsingborgs stadsarkiv:  
Tisdagen den 23 januari får vi en guidad tur och lite fika på Helsingborgs stadsarkiv. Adress 
Västra Sandgatan 7, Helsingborg. Tiden är kl. 13-15.  Anmälan senast 15 januari till Leif 
Losell på telefon 042-12 24 51 eller på mail: va-skane@neuroforbundet.se 
Anmälan är bindande. 
 
 

Månadsmöte 
Månadsmöten blir det den 8 februari på Ringstorp. Jarl von Scheele ger en intressant 
föreläsning om fåglar.  
Den 5 april föreläser Leif Stjerna från Munka folhögskola för oss om Snapphanar. Även detta 
på Ringstorp.  
Båda gångerna samlas vi kl 16.00 och håller på till kl 18.30.  
Rut Nilsson ansvarar för månadsmötena.  Kostnad 20: -, fika ingår. Anmälan till Leif Losell på 
telefon 042-12 24 51 eller på mail: va-skane@neuroforbundet.se 
Anmälan senast 31 januari för mötet 8 februari och 28 mars för mötet 5 april.  
Anmälan är bindande. 
 

Årsmöte 2018 
Vårt årsmöte 2018 äger rum den 8 mars kl 18.00 på Ringstorp, Stora salen.  
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar finns att få på plats.  
Anmälan senast den 1 mars till Leif Losell 
på telefon 042-12 24 51 eller på mail: neuro@skaune.se.  
Anmälan är bindande.  
 

TURA 
Långfredagen 30/3 är det dags för vår vanliga TURA. Subventionerat pris 300 kronor inkl. 
biljett. Samling vid Knutpunkten, plan 2, klockan 14.45. Båten avgår klockan 15.15 och vi är 
tillbaka klockan 18.15. 

Anmälan senast den 19 mars till Leif Losell 
på telefon 042-12 24 51 eller på mail: va-skane@neuroforbundet.se 
Anmälan är bindande. Glöm inte passet eller id-kort.  
Detta gör vi tillsammans med Bjuvs Handikappförening.  
 

Teater:       
Teaterbesök på Helsingborgs stadsteater blir det söndagen den 22 april 
kl.16.00. Samling 15.30. Pjäs, Figaros bröllop.  
Detta gör vi tillsammans med Bjuvs Handikappförening.      
Kostnad 100: - per biljett. Betalning på plats.  
Anmälan senast den12 april till Bo Björk, tel. 070-329 01 06. Anmälan är 
bindande. 

mailto:va-skane@neuroforbundet.se
mailto:neuro@skaune.se
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Resa – Ystads kloster med Fulltofta naturrum: 
Den 26 april kommer vi att göra en en-dagars-resa med JP-resor.  
Avresa från parkeringen i Billesholm kl: 8,15 från Bjuvs kiosk kl: 8,30 och från Kurirgatan i 
Helsingborg kl: 9,00 i buss med handikapplift.  

Vi beger oss på snabba vägar ner till Ystad för att besöka klostret. Vi börjar med att få en 
introduktion på 20 minuter innan vi själva kan gå runt i detta kloster som givetvis är 
handikappanpassat. 

Efter detta reser vi vidare till vår lunchrestaurang som heter Tolånga 17 och är en gård med 
egna djur. Här äter vi en härlig måltid med sallad, huvudrätt, öl/vatten och kaffe med kaka. 

Resan fortsätter sedan med besök på Fulltofta naturrum. Här gäller det att vara klädd efter 
väder och vind. Vi skall ge oss ut på fotvandring på iordninggjorda stigar där vi njuter av vad 
naturen har att erbjuda. 

Så reser vi vidare för att komma till Backagården där det serveras gott kaffe med goda kakor 
till. 

Resan börjar ta sitt slut när vi åter beger oss till Helsingborg, Bjuv och Billesholm med 
beräknad ankomst till kl:18.00–18,30. 

 I resan ingår följande; Bussresa i buss med handikapplift, entré med introduktion om 
klosterlivet, lunch med öl/vatten och kaffe, eftermiddagskaffe och moms. Subventionerat 
pris 300 kr/person och hjälpare finns med på resan. Max 25 deltagare.  

Anmälan senast den 29 mars till Leif Losell på telefon 042-12 24 51 eller via mail: va-
skane@neuroforbundet.se 
Anmälan är bindande.    Detta gör vi tillsammans med Bjuvs Handikappförening. 

 

Galleri Hultmans öppnar vårsäsongen 30/3.  

 Vi kommer göra ett besök under våren. Datum meddelas senare. Intresserad? 

Anmäl intresse till Rut N telefon 0733-827788. 

 

 

Studier våren 2018 

Vi planerar en kurs i digitala kunskaper t.ex. läsplattor, telefon m.m. Anmäl intresse till Rut N 
telefon 0733-827788. 
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Neuro Västra Skåne och Bjuvs Handikappsförenings sommarresa 2018.  

Göta kanal 
Bussresa den 25 - 28 juni 2018. 

 

Dag 1. Avresa från Billesholm kl: 8,30 Bjuv kl: 8,40 och från Helsingborg kl: 9,15. Vi beger oss 
norrut till Halmstad för att sen ta Nissastigen till Hestra där det blir lunch. Efter en härlig 
lunch reser vi vidare in i Västergötland och vårt första besök som är KungsLena kyrka. 

Kyrkan är med sina tre torn lite speciell och är daterad till 1200-talet. Så reser vi vidare till 
First hotell Billingen som ligger med en underbar utsikt över Skövde och man ser många mil 
ut över slätten. Incheckning och middag på vårt hotell. 

Dag 2. Vi äter gemensam frukost och så skall vi bege oss mot Karlsborg och vår båtresa på 
Göta kanal. Under resan kommer ni att slussas ett antal gånger och här kommer också 
dagens lunch att serveras. På båten finns det möjlighet att dricka kaffe om man så önskar. 
Bussen möter upp och vi tar oss tillbaka till vårt hotell för samvaro innan vi på kvällen åter 
äter en härlig middag. 

Dag 3. Efter en härlig frukost beger vi oss åter ut på äventyr. Vi kommer att få en guidad 
visning av Varnhems klosterkyrka. Det är här som bl.a. Birger Jarl ligger begravd. Dagens 
lunch äter vi på Flamslätts stiftsgårds restaurang. På eftermiddagen besöker vi 
Hornborgasjöns naturrum. Det är här som alla tranorna stannar till på våren och hösten på 
sin årlig resa från norr till söder eller tvärtom. Åter tillbaka till Hotell Billingen för middag. 

Dag 4. Äter en härlig frukost och så är det dags att checka ut och packa bussen för att ta oss 
till Habo kyrka. Denna kyrka som är en av Sveriges mest dekorerade träkyrkor. På små 
slingriga vägar skall vi nu ta oss till Holmenstugan för lunch. Efter en härlig lunch beger vi oss 
söderut men stannar till för eftermiddagskaffe på Ljungby Stop. Så tar vi sista biten tillbaka 
till våra avstigningsorter med beräknad hemkomst till omkring kl: 18,00. 

 

Pris per person: 4 000kr, subventionerat pris.  I resan ingår följande; All Bussresa i buss med 
handikapplift och släp, logi dubbelrum med frukost och middag exkl dryck, lunch dag 1 på 
Hestra stugby, båtresa med lunch på Göta kanal, guidat besök på Varnhems kloster, lunch på 
Flamslätts stifts gård. Hjälpare finns med på resan.  Eventuella entréer kan tillkomma.  

Välkomna med 

Anmälan till Leif Losell senast 9 maj 2018.  
på telefon 042-12 24 51 eller på mail: va-skane@neuroforbundet.se 

Anmälan är bindande. Max 25 deltagare.  
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Korvgrillning 
Torsdagen den 9 augusti träffas vi vid handikappbadet, Vikingsstrand kl 17-19 och grillar korv 
och förhoppningsvis njuter av vackert väder. Kostnad 20: - per korv. Detta gör vi tillsammans 
med Bjuvs Handikappförening.  
Anmälan senast 28 juli till Leif Losell på telefon 042-12 24 51 eller på mail:  
va-skane@neuroforbundet.se.  Anmälan är bindande. 
 
 
Tid att resa igen. Neuro Västra Skåne och Bjuvs Handikappsförening.  
 

Louisianas konstutställning. 
 
Bussresa den 21 augusti 2018. 

Avresa från Billesholms parkering kl: 9,30 Bjuvs kiosk kl: 9,45 Helsingborg Kurirgatan i kl: 
10,15 i buss med handikapplift.  

Vi beger oss direkt ner till färjan som tar oss över till Helsingör. På små vackra vägar tar vi oss 
ner till Humlebäcks kro, där vi äter lunch. 

Efter denna måltid har vi gott om tid för att i lugn och ro titta på den utställning som just nu 
är aktuell på Louisiana. Vi avslutar besöket med kaffe och toscakaka i restaurangen. 

Vi följer kustvägen tillbaka till Helsingör och tar så färjan tillbaka till Helsingborg med 
ankomst tid till omkring 17,00, Bjuv 17,30 och Billesholm kl: 18,00 

Subventionerat pris 400kr/person.  I resan ingår följande; Bussresa i buss med 
handikapplift, båtresa Helsingborg-Helsingör t/r, Lunch, eftermiddagskaffe och dansk 
vägmoms och svenskresemoms.  
Anmälan senast 16 juli till Leif Losell på telefon 042-12 24 51 eller på mail:  
va-skane@neuroforbundet.se.  Anmälan är bindande. Max 25 deltagare. 
 

Må Bra dagar 3-5 september.  
Vi kommer i höst att ha våra Må bra dagar på Valjeviken.  
Dagarna kommer att fyllas med föreläsningar, promenader, bad, avkoppling och 
trevlig samvaro. 
Som vi brukar så åker vi med buss från Bjuv, Billesholm och Ringstorpsgården.  
Två övernattningar i dubbelrum med helpension och buss fram och åter till ett 
subventionerat pris av: 1200kr per person.  
OBS! Tänk på att informera oss om personnummer, specialkost, hjälpmedel och andra 
önskemål vid anmälan så vi kan skicka det till Valjeviken.  
 
Anmäl senast den 6 augusti till Leif Losell tel  042-12 24 51 eller  mail: 
neuro@skaune.se.   
 

mailto:va-skane@neuroforbundet.se
mailto:va-skane@neuroforbundet.se
mailto:neuro@skaune.se
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Styrelse för Neuroförbundet Västra Skåne 2017 

 

 
Ordf. 
Nils Kjeller  nilspetter@or-konsult.se  0733-887196 
 
Ord. ledamot 
Rut Nilsson  runibi@gmail.com  042-72 233 

073-3827788 
 
Angelina Nilsson andjelina.nilsson@hotmail.com 042-15 58 99 
     070-4387640 
 
Bodil Strömberg bodil.stromberg50@gmail.com 070-2047157 
 
Leif Losell  leiflosell82@gmail.com  0704-765102 
 
Lena Eliasson  lena.eliasson@comhem.se 042-204148 
     0733-122546 
Marianne Olsson majanolsson@gmail.com  042-222404 
     0732-036661 
 
Suppleanter: 
 
Göran Öxell   goran@prokonsult.se  0708-920602 
 

Nu önskar vi er alla en God jul och Ett gott nytt År och en 
härlig vår och sommar 2018! 
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