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NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN… 

Glad sommar önskar 
 
Kristjan Gislason  

Nu har vi vintern bakom oss och ser framemot vår och en härlig sommar. 
 
Under vintern lever vi på annat sätt än på sommaren, vi går liksom i ide, som 
björnen. Under den tid som stundar lever vi verkligen upp och har säkert många 
planer. I detta nummer av Neurobladet får ni en del tips om olika aktiviteter. 
 
Det kräver mycket planering  att få en förening som Neuroförbundet Malmö att 
fungera. Det ska till en styrelse som vill jobba för alla i föreningen och ägna sin 
lediga tid till  bland annat 11 styrelsemöten om året, årsmöte  och mycket annat. 
 
Några exempel: 
• Neuroförbundet Malmö har en styrelse som fungerar ypperligt och alla drar sitt 

strå till stacken. 
• Föreningen har en lokal som delas med 3 andra föreningar så hyran är rimlig. 
• Vi har ett kansli med heltidsanställd kanslist, Niklas Norrman, som ger service 

åt våra medlemmar samt sköter allt praktiskt som en förening kräver. 
Dessutom engagerar han sig djupt i verksamheten. 

• Vi har en bokföringsbyrå som drivs av Marina Hultman. Hon sköter ekonomin på 
ett föredömligt sätt. Marina tar inte bara hand om bokföringen utan hon, som 
person, är en del av föreningen. 

• Vi ger ut en tidning 4 gånger om året. Den sköter vi själva tack vare 
engagemang av Jörgen Lindell. 

• Vi har en webbsida som Jörgen sköter. 
 
Mycket mer arbetar gör givetvis våra förtroendevalda och andra med. 
 
Stort tack till er alla som ser till att Neuroförbundet Malmö frodas! 

Kristjan Gislason 
Ordförande Neuroförbundet Malmö 
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OBS! NÄSTA MANUSSTOPP FREDAGEN DEN 15 JUNI 

KOMMANDE AKTIVITETER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Onsdagsträffarna  är som ni 
säkert förstår på onsdagar varje vecka. 
 
Som ni ser har vi en fullspäckad vår och sommar 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/ 

  Sida 
4 april Nätverket Polyneuropati (Denna aktivitet har redan varit) 7 
14 april Vårmiddag 8 
16 april I mina skor 9 
17 april Nätverket Ataxi 10 
25 april ”MS-snack” (Arrangeras av Lundabygden) 10 
27 april Trivselgruppen 12 
12 maj Neuropromenaden 2018 11 
23 maj ”MS-snack” (Arrangeras av Lundabygden) 10 
4 juni Föredrag om smärta (Arrangeras av Lundabygden) 10 
9 juni Utflykt till Nordsjälland 12 
 

Aktiviteter för ungdomsgruppen håller på att planeras. Håll utkik på hemsidan 

 

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

 
 Massage 6 
 Onsdagsträff med fika kl. 13 till 15 6 
 Fotvård 6 

 
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. 
 

O 
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REDAKTIONEN HAR ORDET … 

Som ni säkert kommer att märka när ni läser denna utgåva av NeuroBladet, är det en hel del 
förändringar på gång. Några införs redan nu, medan andra kommer i nästa utgåva. 
 
Det händer väldigt mycket inom förbundet just nu. På riksnivå håller förbundet bland annat på med 
att byta ut medlemssystemet. Även hemsidan kommer att ändras. Dessa förändringar påverkar 
naturligtvis även oss som lokalförening. 
 
Tyvärr har vi, under delar av mars månad, inte haft tillgång till något medlemsregister. Dessutom 
kommer föreningens hemsida att uppdateras. De nya uppdateringarna kommer framför allt påverka 
utseendet. Inte innehållet. 
 
Framför allt kommer ni märka att den grafiska designen förändras. Dessutom kommer begreppet 
’Neuro’ att börja användas mycket mer. Vår lokalförening kommer att benämnas ’Neuro Malmö’. Men 
lokalföreningarens officiella namn kommer fortfarande att vara ’Neuroförbundet Malmö’. 
 
Man byter leverantör av dessa system. Det uppgraderas till ett lite moderna system. Hela systemet 
för medlems- och hemsidehantering kommer att bytas ut. Medlemssystemet kommer vi att få tillgång 
till under slutet av mars och hemsidorna kommer att uppdateras under första hälften av april. 
Detaljerad utbildning för berörda personer kommer att ske i slutet av maj. 
 
Med andra ord ber vi om er förståelse om vi uppfattas som lite förvirrade under kommande månader. 
 
Flera av er har kanske redan märkt att en stor del av informationsutskicken från vårt riksförbund har 
den nya grafiska designen. 
 
Efter en del återkoppling från er läsare, har vi även uppdaterat och förändrat upplägget av innehållet i 
NeuroBladet. Vi får se om ni märker något…  

 
Vi har även en liten tävling i detta nummer. Tävlingen går ut på att hitta alla neuroner med en 
bokstav i. 
 
Liknande denna Om inget annat har ni den första, eller sista här.  
 
När man tror sig ha hittat alla, samlar man alla bokstäver. Kastar runt dem lite och försöker bilda ett 
ord som har koppling till Neuroförbundets verksamhet. 
 
Vilket är ordet? En trisslott till de som kan rätt svar. 

D 

S 
VAR MED OCH STÖD VÅR VERKSAMHET I NEUROFÖRBUNDET MALMÖ

VALFRITT BELOPP KAN SWISHAS TILL

123 344 49 57
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RAPPORT FRÅN... 
ÅRSMÖTET 
Lördagen den 24 mars hölls årsmötet i föreningens lokal.  En ”ny” styrelse valdes och konstituerade 
sig efter mötet. Så här ser styrelsen ut med följande roller: 

 
Ordförande: Kristjan Gislason 
Vice ordförande: Claes-Göran Berndt 
Kassör: Gunilla Vinciguerra 
Sekreterare: Bengt Olsson 
Ledamot: Josefin Anselmsson 
Suppleant: Sonja Norrman 
Suppleant: Jörgen Lindell 
 

BINGO 
Mindre än en vecka efter årsmötet genomförde vi den traditonella aktiviteten med Bingospel. 
Eftersom detta är en tuff utmaning började vi med att fylla på proteinförråden genom att äta lite. 
Det var så tufft att vi fick ta en paus i halvtid och fylla på med en utsökt fika. 

T 
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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 

- 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. 

O 
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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 forskning och experter. Men tyvärr är 
okunnigheten om polyneuropati stor på många vårdcentraler. Vi har 
lärt oss mest av varandra på våra träffar. 
Nu har vi bestämt, i samförstånd med ordförandena i Neuroförbundet 
Malmö och Skåne och rektorn i Valjeviken, att vidga våra vyer. 
Vi har bjudit in lokalförbunden i södra Sverige för att under utbildning 
och erfarenhetsutbyte gemensamt utveckla ett samarbete kring 
diagnosen polyneuropati. Ett syfte är också att åtminstone på sikt öka 
kunskapen om polyneuropati i samhället. 
Intresset för det planerade seminariet den 23 till 25 maj överträffar 
våra förväntningar. Så vi upprepar seminariet den 12 till 14 september. 
Är du intresserad eller har några frågor, kontakta arbetsgruppen: 
Gunnel Andersson tel 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 

AKTIVITETER - KOMMANDE 

 
Sista ansökningsdag till våra fonder börjar närma sig. 

Både för ’Raska flickors fond’ och ’Testamensfonden’ är 
sista dag för ansökan den 20 maj 
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VÅRMIDDAG DEN 14 APRIL 
 
Vi välkomnar våren med att äta en god middag på Restaurang Ribersborg. Det 
kommer även att finnas chans att köpa lotter till vårt blomsterlotteri. Middagen 
inleds kl. 16 och beräknas slut ca. kl. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyn består av : 
Meny 

 
Black and White alternativt Rödtungafilé 

 
till efterrätt blir det  

 
Budapest a la Ribban 

 
PRIS: 200:- 
 
Säg till vilken huvudrätt ni vill ha när ni anmäler er. Anmäl er till kansliet på tel 040 
– 12 59 59 eller på e-post malmo@neuroforbundet.se. 
 
Sista anmälningsdagen är tisdagen den 10 april. 

S 
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I MINA SKOR 
Besök utställningen på Emporia den 16 april mellan kl. 14 och 18. 
 

Världens första sko som simulerar hur det är att 
leva med MS, kommer till Malmö. 

Varje år drabbas cirka 1000 människor i Sverige av den 
neurologiska diagnosen MS. Symptomen för de som 
insjuknar är varierande, men de allra flesta upplever 
balanssvårigheter och en överväldigande trötthet. För 
utomstående är det svårt, nästan omöjligt, att förstå 
hur det känns. 

För att öka förståelsen för diagnosen har tagits 
initiativet till IMS (I MIna Skor). Med hjälp av världens 
första 3D-printade sko har för första gången det lyckats 
simulera hur det är att leva med MS. 

Vi vill därför bjuda in dig till Emporia i Malmö den 16 
april mellan kl. 14 och 18 för att prova skorna för en stund gå i en MS-patients 
skor. 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att synliggöra en osynlig sjukdom. 

Väl mött 

--- TID OCH PLATS --- 
 
Måndagen den 16 april kl. 14 till 18. 
Shoppingcenter Emporia, plan 1 vid ICA/Willys vid havsentrén

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

OBS! OBS! Om ni Swishar in betalning eller gåva till 
föreningen, tänk på att ange ert namn och 

aktivitetens namn eller anledningen 
A 
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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 
 
Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av 
ärftliga ataxier är välkomna till denna grupp! 
 
Tisdagen den 17 april kl. 16 träffas vi på kafé AB 
Småland på Föreningsgatan i Malmö

--- 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/ 

DAGS FÖR ”MS-SNACK” 
 
Denna grupp hålls i Neuroförbundet Lundabygdens regi. Den 25 april och 23 maj mellan kl. 15 och 
17 träffas vi på Annegården i Lund. Kaffe/Te med tilltugg serveras till självkostnadspris. 
 
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: 

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. 

OM SMÄRTA 
Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i 
Lund måndagen den 4 juni 2018 kl 17.00 - ca 
19.30! 

Vi får besök av överläkare Åsa Ringkvist och 
psykolog Marcelo Rivano från 
Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus 
i Lund talar om långvarig smärta och dess 
konsekvenser. 

Efteråt serveras kaffe/te och smörgåsar till en 
kostnad av 40:-. 
Anmäl dig senast den 31 maj till Neuroförbundet 
Lundabygdens kansli! 

Tel 046-15 70 57, e-post: 
lundabygden@neuroforbundet.se 
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ÅRETS NEUROPROMENAD 
 

 

 

 

 

 

 

Neuropromenaden kommer att arrangeras i år igen. 

 

Lördagen den 12 maj mellan kl 13 och 16 kommer vi att finnas 
vid Pildammarna i Malmö. Samma plats som förra året. 

Vi träffas vid Pildammsparken (nära sjukhuset) i Malmö, samling på 
grässmattan vid korsningen John Ericssons väg och Pildammsvägen där 
tänker vi promenera runt sjön som ligger i parken. Det kommer att 
finnas vatten, kaffe/te samt att vi kommer att grilla korv. 

Sträckan är ca 1,5 km och tar ca 25 min. Det går bra med rullstolar, 
vägen runt sjön är en väldig fin grusväg. Det finns tyvärr inga 
genvägar, men vi har inget krav att gå hela sträckan. Om man inte 
orkar, kan eller vill kan man passa på att mata fåglarna, njuta av 
naturen eller fika/äta på nån av restaurangerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan gör du genom att registrera dig på Neuropromenadens 
hemsida. Anmälningsavgiften är ett frivilligt belopp att skänka till 
Neurofonden. Mer information hittar ni på www.neuropromenaden.se 
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NORDSJÄLLAND - LÖRDAGEN DEN 9/6 
Avresa Malmö 08:30—Samling kl. 08.00 
Årets Danmarksresa går till Hilleröd med omnejd. Som vanligt blir det både shopping och god mat. 
Första anhalt blir ”godisbutiken” Bottleshop strax vid Kastrup. Här stannar vi ca 1 timme för att 
bunkra upp inför sommaren. 
 
Efter shoppingen väntar sedan en halvtimmes färd innan vi stannar för snabb förmiddagsfika från 
busscaféet. Kaffe och fralla behövs för att ladda upp inför nästa butik. 
 
Vi rullar sedan vidare och kl. 11:30 beräknas vi nå 
Plantorama som med sina 10.000 kvm är Danmarks 
största trädgårdsbutik. Dock finns här även 
husdjursartiklar, heminredning och mycket annat. 
 
För den som känner för mer fika finns också minst en 
känd kaffekedja att besöka. Ca 2,5 timme har man på 
sig att hinna göra fynd. 
 
Åter på bussen tar vi sikte mot Frederiksborgs slott (Skandinaviens största renässansslott) och 
Spisestedet Leonora. Restaurangen var ursprungligen ett stall men det var för lääänge sedan. 

 
Idag är den ett populärt ”vattenhål” bl a för diverse tillställningar. Lunchen är 
bokad till kl 14:30 och på våra tallrikar blir det klassisk dansk fläskesteg med 
tillbehör – smaklig spis! 
 
Runt kl 16 rullar bussen sedan vidare om möjligen på en liten rundtur i de 
mäktiga omgivningarna. 

 
Vi har nu ca 1 timmes färd till bron, och för att ”orka” hela vägen till Malmö blir det ett kort 
fikastopp och busscaféet öppnar åter igen upp, denna gången serveras kaffe och kaka. 
 
Därefter kör vi vidare, dagens utflykt är snart till ända och ca 18:30 är vi åter på ”himmaplan” med 
välfyllda kassar. 
 
Priset för allt detta är 250:- per person. Sista dag för anmälan 31 maj. OBSERVERA att 
betalning ska vara gjord denna dag och är därmed bindande. 
 
Anmäler dig gör du som vanligt genom att ringa kansliet på 040—12 59 59 eller e-postar till 
malmo@neuroforbundet.se 

TRIVSELGRUPPEN 
FREDAGEN DEN 27 APRIL 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. 
Den här kvällen blir det ärtsoppa med våfflor, kaffe te och kaka. 
Detta till en kostnad av 100:- 
Anmälan sker till kansliet på malmo@neuroforbundet.se eller 040 – 12 59 59. 
Varmt välkomna!  Med vänliga hälsningar  Trivselgruppen med Sonja & Gunilla 
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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. Ring gärna och meddela att 
 
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 

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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NeuroShayan Neurologisk Rehabilitering

Hos oss finner ni specialistkompetens till personer som till följd av skador i det centrala nervsystemet 
besväras av fysiska begränsningar.

Under många år har vi med stor framgång bedrivit neurologisk rehabilitering i Danmark, Aarhus, och 
flyttar nu vår verksamhet till Malmö.

På kliniken behandlar vi även kroniska smärtpatienter, hjärnskakningar samt muskuloskeletala besvär. 
Alla som är i behov av en fysioterapeut är välkomna för bedömning.

Tillsammans med patienten jobbar vi mot gemensamma mål till självständighet och smärtfri vardag!

Vi erbjuder effektiv, individuell och evidensbaserad rehabilitering.
Vi arbetar nära med berörda samarbetspartner kring våra patienter.
Vi säkerställer att våra medarbetare är utbildade, besitter hög kompetens och är uppdaterade 

med senaste forskning.
Vi erbjuder skräddarsydd vård till fördel för våra klienter.
Vi testar klienterna systematiskt, dokumenterar behandlingsförlopp, utvärderar behandlingens 

effekter och implementerar nödvändiga åtgärder för att nå bästa resultat.

Kliniken i Malmö drivs av Amad Shayan med lång erfarenhet som fysioterapeut från Danmark.

Har tidigare jobbat med Idrottsskador. Vidareutbildat sig på neurologisk rehabilitering, 
smärtbehandling och manuellterapi från Tyskland och Schweiz.

Han är numera en internationellt erkänd föreläsare och fysioterapeut.

Adress: Carl Gustafs väg 38, 21421 Malmö
Amad Shayan: 0760 246001, Fahimeh Farhadian  Marknadsansvarig: 0760 388450
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TILLGÄNGLIGHETSGRUPPEN.SE 
Motsatt vad många tror är tillgängligheten i Sverige inte bra. 
Tillgänglighetsgruppen.se arbetar för alla med funktionshinder. 
Tillgänglighetsgruppen.se startades under 2007 eftersom vi 
ansåg att tillgängligheten inte var så bra i Skåne. 
 
Det var NHR Malmö som tog iniativet till det som i dag är 
Tillgänglighetsgruppen.se. 
Under de tio år som gått har vi uppnått mycket 
när det gäller tillgänglighet. 
Titta på vår hemsida: www.tillganglighetsgruppen.se   Facebook : Tillgänglighetsgruppen.se 
Vi är inte arkitekter eller poliser utan vi är vanliga människor med funktionshinder som tycker att 
otillgänglighet är diskriminering. 
Nedan kan ni se bilder på några av de platser vi tittat på. Vi är dessutom ute och föreläser. 

N 
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MEDLEMSLOTTERIET 
 
Det finns lotter/nummer kvar i vårt medlemslotteri. Kontakta kansliet och välj själv en ledig lott/
nummer. Kansliet nås på antingen via 040 – 12 59 59 eller malmo@neuroforbundet.se 
 
Så här går det till: Du väljer ett ledigt nummer mellan 1 och 200. Detta nummer blir sedan din lott. 
Kostnaden för detta är 100:-/lott och år. 
 
Varje månad, från januari till november, görs sedan dragningar där man har en chans att vinna 
antingen 100:-, eller fem chanser att vinna 50:-. Detta innebär att dina vinstchanser ökar ju fler 
lotter du har. 
 
I december görs sedan en stordragning där vinnaren vinner en storvinst. 
 
Inkomster från lotteriet går oavkortat tillbaka till deltagarna i form av vinster. 
 
Oavsett när du går med i lotteriet kostar en lott 100:-.  
 
Se sida framåt för ytterligare information. 
 
Även dragningarna för januari, februari och mars hittar ni längre bak i Bladet. 

14
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Mars

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 
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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 

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. 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.  

ALS/MND 
 
Ni som är intresserade av ALS/MND, 
anmäl ert intresse till Neuro- förbundet 
Malmö.  
 
Vi kan träffas i vår lokal på 
Ängelholmsgatan 6 i Malmö. 
Där kan vi under enkla former umgås, 
snacka och ta en fika tillsammans. 
Vi återkommer med datum och tid. 
 
Anmäler er gör ni genom att ringa  
040 – 12 59 59 eller via e-post på 
malmo@neuroforbundet.se 
 
Varmt välkomna! 
Med vänlig hälsning! 
 
ALS gruppen 
 
Hemsida: www.neuroforbundet.se/malmo  
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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/ 

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

JANUARI 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 19 Gunilla Vinciguerra 
50:- 56 Gunilla Vinciguerra 
50:- 196 Karin Nilsson 
50:- 48 Per-Arne Persson 
50:- 53 Gunborg Lindskoug 
50:- 117 Åsa Jönsson 

FEBRUARI 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 110 Marina Hultman 
50:- 55 Birgitta Möller 
50:- 131 Sonja Norrman 
50:- 47 Sonja Norrman 
50:- 120 Brita Pettersson 
50:- 28 Kristjan Gislason 

MARS 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 109 Jörgen Lindell 
50:- 19 Gunilla Vinciguerra 
50:- 86 Birgitta Ivarsson 
50:- 3 Brita Andersson 
50:- 53 Gunborg Lindskoug 
50:- 163 Ann Ingemansson 

OBSERVERA 
 

Utbetalning av vinster sker till det 
konto som ni själva uppgett till 
lokalföreningen. 

 

Kontrollera gärna med kanslietatt vi 
har rätt kontonummer för eventuella 
vinstutbetalningar. 

 

Om ni inte hämtar ut er vinst och vi 
inte kan göra en utbetalning, ser vi det 
som en gåva till föreningen. 

 

Vinster gäller och kan fås ut, fram till 
och med utgivningen av kommande 
nummer. 

 

KÖP LOTTER 
malmo@neuroforbundet.se 

040 – 12 59 59  

G 
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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: Gunilla Vinciguerra gunni99@hotmail.com 
Sekreterare: Bengt Olsson bengt.olsson@neuroforbundet.se 
Ordinarie ledamot: Josefin Anselmsson josefin.anselmsson@neuroforbundet.se 
Suppleant Jörgen Lindell jorgen.lindell@live.com 
Suppleant Sonja Norrman sonjanaima@gmail.com 

  
De som har en * efter sitt namn har ett neurologiskt diagnostillstånd. 

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
  

Om personen i listan ovan inte har något telefonnummer eller e-postadress så kan du alltid 
kontakta kansliet, se nedan.

KANSLIET 
Telefontid: Mån—Tor 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   

Ö 



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


