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Neuro Karlskoga-Degerfors 

Verksamhetsåret 

Träningsgruppen Neuro KGA-DFS  

Träning är i full gång på Rehabcenter Karlskoga lasarett, 

måndagar 16/1–12/6 kl. 16.30-18.00. Vi träffas kl. 16.20 innanför 

Huvudentrén på Karlskoga lasarett och går tillsammans in på 

Rehabcenter pga. att nyckel krävs för att komma in. 

 Vi tränar 1 timme efter eget träningsschema och avslutar sedan 

med en fika sista halvtimmen.  

För att delta måste du vara medlem i Neuro Kga-Dfs. Kostnad för 

att delta är 300: -/termin 

 

Datum att boka in under året! 

• Årsmöte 25/3 kl. 15.00 samt vårfest kl. 17.00-20.00. Se separat 

inbjudan. 
• Resa till Piperska Lundsbrunn 18–21/5. Se separat inbjudan. 

• Samverkansträff med DHR 19/4 kl. 15.00 info om 

Bostadsanpassning. 

11/10 kl. 15.00 info om Bistånd och äldrefrågor. 
se inbjudan under föreningsmeddelande i KT/KK och hemsidan, 

www.neuro.se/karlskoga-degerfors/ 

http://www.neuro.se/karlskoga-degerfors/
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• Vi kommer eventuellt anorna Neuropromenaden 2023. Se info 

på hemsidan,  

www.neuro.se/karlskoga-degerfors/ 

• Under hösten kommer vi även försöka anordna vår trevliga 

Kräftskiva, Julfest och eventuellt Neurodagen. 
 

Håll dig uppdaterad genom att titta in på vår hemsida med jämna 

mellanrum, www.neuro.se/karlskoga-degerfors/ 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brukarråd 

• RFF Karlskoga Kommun och Degerfors Kommun 

• Vuxenhabiliteringen 

• Neuro- och rehabmedicin 

• Kundforum Serviceresor 

• Centrum för hjälpmedel 

Har du synpunkter/tankar som du vill framföra till de kommande 

Brukarrådensmötena kontakta Kansliet Neuro Örebro länsförbund 

på e-post.  orebro-lan@neuro.se eller tel. 070-619 57 05. 

 

Medlemskap 

Var med och sprid information om föreningen. Som medlem bidrar 

du till Forskning. Medlemsavgiften är 30: -/ månad för 

huvudmedlem och 15: -/månad för anhörigmedlem. Avgiften 

betalas via autogiro. 

 

Medlemsutskick! 

Portokostnaden gör att manuella utskick är kostsamma för 

förening. Har du en e-postadress eller har ändrat, var vänlig 

meddela Kansliet orebro-lan@neuro.se eller tel: 070-619 57 05. 

 

http://www.neuro.se/karlskoga-degerfors/
http://www.neuro.se/karlskoga-degerfors/
mailto:orebro-lan@neuro.se
mailto:orebro-lan@neuro.se
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Kontakt 

Petra Nilsson 

Kanslist 

Neuro Örebro länsförbund 

Mellringevägen 120 B 

703 53 Örebro 

tele: 070-619 57 05, E-post: orebro-lan@neuro.se 

 

 

 

mailto:orebro-lan@neuro.se

