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NÅGRA NYHETER INFÖR VÅREN 2023! 
 
Nu kommer våren – den tid som många upplever som den bästa på hela året! 
Det blir ljusare för varje dag, solens värme börjar kännas på riktigt och hela 
sommaren är kvar. Så här kommer några nyheter som vi i styrelsen hoppas Du som 
medlem tycker är bra. Tillsammans är Ni – VÅRA MEDLEMMAR - det viktigaste vi 
har!  
  
°  Neuro Skellefteå har fått 50 000 kr i bidrag från Region Västerbotten till 
    hälsofrämjande insatser under 2023. 
    Före årsskiftet ansökte vi - i samarbete med Friskis&Svettis och Medlefors  
    Folkhögskola - om 50 000 kr för anpassade och gruppinriktade fysiska 
    aktiviteter i form av träning, rehabilitering/habilitering, fritids/motionsaktivitet, m.m. 
    samt ökade kunskaper inom området kost och hälsa för våra medlemmar och 
    anhöriga.  
 
    Vi har nu fått beslut om pengarna och tillsammans med Friskis&Svettis och 
    Medlefors börjat planera hur vi ska genomföra projektet i detalj. Mer information 
    om starttid, aktiviteter, tränare/utbildare, m.m. samt anmälan kommer att ges under 
    våren.  
     
°  Vi utvecklar anhörigstödet i föreningen!        
   En neurologisk diagnos påverkar inte bara den som fått sjukdomen. Även för en  
   anhörig kan det innebära stora förändringar av livet. Samtidigt är det lätt att den 
   anhörige glöms bort trots att t.ex. socialnämnden har ett lagstadgat ansvar för att  
   erbjuda stöd samt att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska samarbeta. 
 
   Vi tror att vi som funktionshindersorganisation har en betydelsefull roll på flera olika   
   sätt. Vi kan fungera som mötesplats där man kan dela erfarenheter och dela med  
   sig av tips på hur man kan lösa lika problem i vardagen, förmedla information när  
   det gäller olika rättigheter, vara en påverkande kraft när det gäller att peka på   
   brister i samhället och arbeta för förbättringar, m.m. 
 
   Vi startar med att bjuda in alla intresserade till vårt medlemsmöte den 3 april - då  
   även kommunens anhörigkonsulent medverkar - för att fortsätta diskussionen om  
   hur vi kan utveckla anhörigstödet i föreningen. 
    
°  Vi hälsar medlemmarna i Norsjö och Malå välkomna till Neuro Skellefteå! 
   Neuros förbundsstyrelse beslutade i december att lokalföreningarna i Norsjö och 
   Malå avvecklas samt att föreningarnas medlemmar och kassa överförs till Neuro 
   Skellefteå. 
 
   Vi har påbörjat dialogen med Norsjö och Malå om hur vi välkomnar deras  
   medlemmar på ett bra sätt samt bygger en organisation som känns positiv och  
   fungerar för alla. Ett förslag är att vi anordnar en träff på Fromhedens Fiskecamp 
   i sommar där vi kan umgås under trevliga former och lära känna varandra. 
 
   Med Vårhälsningar 
   Styrelsen Neuro Skellefteå 
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Bad i lasarettets varma bassäng och styrketräning 
på Träningsverket, Idrottens Hus, Norrvalla.  
  
Neuro Skellefteås ordinarie bad- och styrketräningstider är följande: 
 
°  Lördagar kl. 14.00-15.00 bad i lasarettets varma bassäng.  
   Samling 13.30. Max 16 personer/grupp + ledare.  
   OBS! Ingen obligatorisk anmälan! 
   Kontaktperson: Lars-Erik Hultin, tel. 073-814 00 17,  
   e-post: lars-erik@hultins.nu  
 
°  Måndagar kl. 14.00-15.00 och torsdagar kl. 11.00-12.00 
   styrketräning och bordtennis m m på Träningsverket, Idrottens 
   Hus, Norrvalla. 
   Träningstiderna har vi tillsammans med Parkinson Skellefteå. 
   Kostnad: 300 kr/år (medlems- och träningsavgift till Parasport). 
   Kontaktperson: Anki Stenberg, tel. 070-556 83 31,  
   e-post: Anki.Stenberg@neuro.se  
    
Ta tillfället i akt och gör ett besök på våra bad- och styrketräningstider! 
Hela kroppen mår bra av fysisk aktivitet! 
Tänk på avstånd och god handhygien! 
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Mars 
 
°  Onsdag 8 mars kl. 13.00 ses vi på PMU- Pingstkyrkans Second  
    hand. Vi fikar och handlar tillsammans. Tänk på att hålla avstånd!  
    Anmälan senast 6 mars till Karin Bjuhr Mattsson, tel. 070-209 95 99,  
    e-post: karin_bm@telia.com 
 
°  Onsdag 15 mars kl. 14.00 Fikaträff på Stig´s konditori.  
    Vi fikar och trivs tillsammans. Medlem får 10 % rabatt. 
    Anmälan senast 13 mars till Månika Östlund, tel. 070-669 51 72, 
    e-post: monikaostlundtelia@gmail.com 
 
°  TISDAG 28 MARS KL. 18.00 ÅRSMÖTE!  
    Föreningarnas Hus, Skeppargatan 16.  
    Anmälan senast fredag 24 mars via mail med namn och 
    e-postadress till skelleftea@neuro.se eller via  
    telefon/SMS till Stellan Berglund, 070-589 06 53.  
           
    Föreningen bjuder på smörgåstårta och kaffe/te! 
    Se mer information i kommande kallelse med årsmöteshandlingar.  
    Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars.    
 
April                         

 
°  Måndag 3 april, kl. 18.00 möte för medlemmar och anhöriga på 
    Föreningarnas Hus, Skeppargatan 16.  
    1. Information om Neuro Skellefteås Hälsoprojekt. 
    Ann-Helen Häggrud, Medlefors Folkhögskola och Lennarth Johnsson,  
    Friskis&Svettis, kommer till oss och berättar om aktiviteterna i det  
    Hälsoprojekt som vi fått 50 000 kr i bidrag till från Region Västerbotten. 
    Vi går också igenom alla praktiska frågor i projektet; startdatum,  
    anmälan, lokaler, tränings/utbildningstider, antal träffar, m.m. 
 
    2. Hur kan vi utveckla anhörigstödet i föreningen? 
    Information och diskussion om hur vi kan utveckla anhörigstödet i  
    föreningen. Maria Lindgren-Tuoma och Ann-Louise Lindgren, Anhörig- 
    konsulent hos Skellefteå kommun, medverkar.  
    Vi bjuder på fika!  
    Anmälan senast  fredag 31 mars via mail med namn och 
    e-postadress till stellan.skelleftea@gmail.com eller telefon/SMS till 
    Stellan Berglund, tel. 070-589 06 53.  
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°  Onsdag 19 april, kl. 14.00 Fikaträff på Stig´s konditori.  
    Vi fikar och trivs tillsammans. Medlem får 10 % rabatt. 
    Anmälan senast 17 april till Månika Östlund, tel. 070-669 51 72, 
    e-post: monikaostlundtelia@gmail.com 
 
Maj  
 
°  Onsdag 3 maj kl. 13.00 fika och hållbar shopping på PMU-  
    Pingstkyrkans Second hand. Tänk på att hålla avstånd!  
    Anmälan senast 2 maj till Karin Bjuhr Mattsson, tel. 070-209 95 99,  
    e-post: karin_bm@telia.com 
 
°  Onsdag 10 maj, kl. 14.00 Medlemsmöte med Närsjukvårdschef  
    Camilla Andersson på Folkparken. OBS lokalen!  
    Camilla informerar om och samtalar med oss om hälso- och  
    sjukvårdens nuläge och utveckling i Skellefteå dom närmaste åren. 
    Vi går igenom frågor som personalkontinuiteten i vården,  
    tillgängligheten, neurologisk rehabilitering, ekonomin, m.m. 
     Vi bjuder på fika! 
     
    Anmälan senast söndag 7 maj via mail med namn och 
    e-postadress till stellan.skelleftea@gmail.com eller telefon/SMS till 
    Stellan Berglund, tel. 070-589 06 53. 
 
°  Onsdag 24 maj kl. 13.00 Utflykt med kaffe och korvgrillning.  
    Grillplatsen vid Landskyrkans/Lejonströmsbrons södra/östra sida.  
    Ta med korv och fika. Ved finns. Inställt i händelse av regn! 
    Anmälan senast 22 maj till Månika Östlund, tel. 070-669 51 72,  
    e-post: monikaostlundtelia@gmail.com  
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Övriga aktiviteter 
 
°  Torsdag 9 mars startar vårens Stol-yoga! OBS! Ny starttid! 
    Plats: Medlefors folkhögskola, lokal Skalman.  
    Totalt 7 torsdagar: 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 13/4, 20/4 och 27.4 mellan  
    13.00-14.00. Samling kl. 12.45. Samarrangemang med ABF Skellefteå.  
    Yogalärare: Charlotte Nästèn.  
    Kostnad: medlem 300 kr. Övriga: 500 kr/pers. Plusgiro 489 722-9. 
    6 deltagare är anmälda – några fler får plats. Anmäl dig till till Anki 
    Stenberg, tel. 070-556 83 31, e-post: Anki.Stenberg@neuro.se  
    senast 6 mars om du är intresserad! 
 
°  Tisdag 14 mars startar Neuros iPadkurs!  
   Kursen är för dig som är nybörjare och som känner dig osäker på hur 
   och vad du kan göra och är också bra för dig som så smått kommit  
   igång men vill känna dig mer säker. 
 
   Mycket av det du kommer att arbeta med kan du också göra med din 
   smart-telefon/iPhone. Vi kommer att vara en liten grupp med bra  
   möjlighet till hjälp. 
 
   Kurstiden är mellan kl.10.30-12.30 under tisdagarna 14 mars, 21 
   mars, 28 mars och 2 maj i Föreningarnas Hus som ligger i hörnet  
   Skeppargatan/Kanalgatan. 
 
   Kursen är utan kostnad för dig som är medlem i Neuro Skellefteå! 
   Under kurstiden får du utan kostnad låna en iPad! 
 
   Mer information kan du läsa i e-brevet du fick från Neuros styrelse den 
   23 februari.  
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  Skellefteå underlättar rehabilitering för medlemmar 
med neurologisk diagnos genom ett bidrag på max 500 kr/år. Skicka in 
förfrågan tillsammans med kvitto på din aktivitet till: Neuro Skellefteå  
(adress, se nedan)  Var noga med ange typ av aktivitet, ditt namn, 
telefon och kontot betalningen ska ske till. (Bidraget endast för dig som 
betalat medlemsavgift på 360 kr) 
 
Rehabilitering – en aktivitet som förbättrar ditt mående, t ex styrketräning, 
ridning körsång, balansträning, en period på dagrehab eller Neurorehab. 
 
Postadress: Neuro Skellefteå, Skeppargatan 16, 931 30 Skellefteå  
 
Hemsida: neuro.se/skelleftea     
 
PlusGiro: 489 722-9  
 
Swish: 123 000 87 14                                                                              
 
E-post: skelleftea@neuro.se    OBS! Lämna gärna din e-adress för  
     att få information via e-post. 
                                    
Styrelsen 
Ordförande: Stellan Berglund, tel. 070-589 06 53  
stellan.skelleftea@gmail.com                                                                             
Kassör: Britt Ahlbäck, tel. 073-077 04 70 britt.ahlback@gmail.com          
Sekreterare: Karin Bjuhr Mattsson, tel. 070-209 95 99 
karin_bm@telia.com 
                                                                 
Övriga ledamöter: 
Sara Åström, tel. 070-696 71 91 091230040@telia.com                                                                                                                                                         
Månika Östlund, tel. 070-669 51 72 monikaostlundtelia@gmail.com 
                                                                                                
Suppleanter:  
Agneta Frimodig. Tel. 070-693 68  agneta.frimodig@gmail.com  
Barry Rudholm. Tel. 070-325 43 96 barryrudholm@hotmail.com  
Eva Wikberg. Tel. 073-060 70 69 
 
 
 
  


