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Västra Skåne sommaren och hösten 2017.  
 

Bästa medlemmar!  

 

Resmål under år 2017, mycket finns att erbjuda i Skåne, Blekinge och 

på Själland. 

 

Vi är priviligerade, vi som bor i Skåne. Med närheten till kontinenten, ett hyfsat klimat 

(ja, ja inte så bra just nu), ett öppet landskap och nära Kastrup när man vill ut på 

långresa.   

#  Kullen med den enda bergknallen i landskapet liksom åsarna Romelåsen, 

Söderåsen, Linderödsåsen och Hallandsås. Ja, de svenska förståsigpåarna i  

Stockholm säger "Hallandsås" medan jag sedan barndomen säger Hallandsåsen. 

Kullen har vida utsikt åt alla håll utom mot Danmark som endast kan skymtas i 

extremt klart väder. Fyren har gamla anor, alltsedan den danska tiden. Söderåsen 

erbjuder vackra promenadsträckor med slutmålet på toppen. Romelåsen har 

möjligheter för skidåkning som Lunds kommun har projekterat. 

# Fulltofta fritidsområde har en tillgänglig ramp på ca 1.5 km som sträcker sig över 

träskmark och myrmark som har tagits fram med hjälp av bidrag från Region Skåne. 

Mycket sevärt. 

# Ystad lämpar sig mycket bra för en visit under sommaren med den kommersiella 

Östergatan där allt finns att köpa och ett fantastiskt folkliv. Inte långt från Östergatan 

finns färjor till Polen och Rönne. Klostret är mycket intressant med blommor och 

örter, också en relik från den danska tiden.  

# Trelleborg har lustigt nog också en Östergatan, kommersiellt, men inte så charmig 

som kollegan i Ystad. Spännande museum finns i staden med en studie över istiden 

till våra dagar. Man kan konstatera att Vellinge,  Falsterbo och Skanör låg under 

vatten/is för 7.000 år sedan. 

# Simrishamn, Stens huvud bjuder på vackra promenadstråk där himlen går samman 

med havet utan att man kan se skiljelinjen. Stekt sill är en läckerhet serverad med 

potatismos och lingon. 
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# Landskrona har med Hven ett givet, attraktivt turistmål. Byarna Bäckviken, 

Norreborg och Kyrkbacken har karaktär var och en på sitt sätt. För drygt 100 år 

sedan var tegel den absolut största näringen med tolv tegelbruk. Men konkurrensen 

från fastlandet blev för svår, transportkostnaden från Hven blev avgörande. Det sista 

tegelbruket stängdes på 40-talet som ligger vid Husvik, idag är där en campingplats. 

Fisket var också stort förr men nu finns endast tre yrkesfiskare kvar. Många hus i 

Köpenhamn och Hamburg är byggda med tegel från Hven. Landskrona har också ett 

mycket sevärt museum.  

# En vandringsstig och cykelstig har byggts sedan 15 år och är inte klar än men skall 

sträcka sig från Malmö över Landskrona, Halmstad och till Göteborg. Den gamla 

banvallen runt Hallandsås via Båstad skall vara en del av denna stig. 

# Klippan har landets sist byggda kyrka i Helsingborgstegel uppförd 1966, mycket 

avancerad med fönster utan bågar. Man upplever inte att det finns fönster utan att 

det är raka rör ut i naturen. 

# Av all djärv bebyggelse jag sett de senaste åren i närområdet är DET ABSOLUT 

bästa i Örestad (strax öster om CPH), Västra Hamnen och Hyllie i Malmö.  

# Helsingör med museet i den gamla torrdockan på Helsingörs varv är bara så bra, 

så bra.  

Ja, detta är bara ett litet plock av alla fina objekt som finns att studera och uppleva i  

vårt Skåne. 

Nils Kjeller, ordförande 

 

Neuroförbundet Västra Skåne har ny mailadress!  

Den nya är: va-skane@neuroforbundet.se 

 

Studiebesök på Helsingborgs stadsbibliotek 

Den 24 januari var vi ett gäng som samlades för att göra ett studiebesök på Helsingborgs 

statsbibliotek. Vi togs om hand av Lotta Ohlsson, David Petersson och Maria Sunebrand. En 

rundvandring gjorde vi först och alla ska veta att det är inget problem att ta sig fram med 

rullstol eller Permobil i lokalerna.  

Det finns massor att låna och titta på, böcker, tidningar, ljudböcker, filmer m.m. Var inte 

rädd att fråga personalen om hjälp när du är där. Man hittar mycket information på deras 

nya hemsida också, https://bibliotekfh.se/ 

Efter informationen fick vi kaffe och en ENORM kanelsnäcka.  

Vi fick också en hel del boktips, se nedan.  

 

Bodil Strömberg  

https://bibliotekfh.se/
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Enkät 

Den här gången skickar vi med en enkät som vi mycket gärna vill att ni ägnar några 

minuter åt. Vi är intresserade av vilka ämne ni vill att vi ska ta upp på våra möten och 

träffar. Enkäten kan ni lämna på nästa möte, t.ex. korvgrillning eller månadsmöte, eller 

lägga den i vår brevlåda på Ringstorp.  Tack på förhand/Styrelsen 
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Programblad för sommaren och hösten 2017 

Må Bra Träning 
Träning i lasarettets varmvattenbassäng, 34 grader. Badet är 
populärt och viktigt, och vi kommer att fortsätta med detta 
under hösten 2017. Vi tränar måndagar mellan 16.30 - 17.30.  
Badet startar den 4/9 2017 och då får ni också 
inbetalningskorten.  
Ring och anmäl ditt intresse snarast till Rut Nilsson tel. 0733-827788. 
Platsantalet är begränsat.  Deltagaravgift är 420 kr och antalet gånger är 12 
stycken under höstterminen. Avgiften gäller för 1 termin oavsett om man 
kommer in sent eller är sjuk någon gång. 
    
Ledare: Eva Klang  
Badet tel: 042-406 25 20 
Det finns plats för fler! 
Välkommen med! 
 

 
Korvgrillning 
Tisdagen den 8 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. 
 
 
 

Polyneuropati 
 
Vi har fått förfrågan angående en träff med tema Polyneuropati. Vi träffas den 
22/8 på Ringstorp klockan 17.00 -19.00. Du som har diagnosen, är anhörig eller 
intresserad av detta ämne är välkommen. Det kommer bli en föreläsning i 
ämnet och föreningen bjuder på fika.  
Bindande anmälan senast 14/8 till Leif Losell på telefon 042-12 24 51 eller på 
mail: va-skane@neuroforbundet.se.   

mailto:va-skane@neuroforbundet.se
mailto:va-skane@neuroforbundet.se
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Teater:       

Teaterbesök på Helsingborgs stadsteater blir det söndagen den 15/10 klockan 
16.00. Samling 15.30. Vi kommer då att se ”Romeo och Julia”.  Detta gör vi 
tillsammans med Bjuvs Handikappförening.      
Kostnad 100: - per biljett. Betalning på plats. Handikapplatser finns.  
 
Anmälan senast den29/9: till Bo Björk, tel. 070-329 01 06. Anmälan är 
bindande. 
   

Månadsmöte 
Månadsmöten blir det igen. Under hösten blir det: 7 september och 30 november, båda 
gångerna mellan kl 16.00 och 18.30 på Ringstorp.  Den 7/9 kommer Bo Månsson som är 
tillgänglighetsansvarig i Helsingborgs stad och pratar och informerar oss. Det blir även 
musikunderhållning och lotteri med fina, köpta vinster.  
Programmet för den 30/11 återkommer vi till i nästa medlemsblad.  
Rut Nilsson ansvarar för månadsmötena.   
Kostnad 20: -, fika ingår.   
Anmälan senast 31 augusti till mötet den 7 september och senast den 23 november till 
mötet den 30 november.  

 
Anmälan till Leif Losell 
på telefon 042-12 24 51 eller på mail: va-skane@neuroforbundet.se 
Anmälan är bindande. 
 
 

Må bra dagar 
 
Den 18-20 september kommer vi att njuta av några härliga dagar på 
Valjeviken. Temat i år är ”Ett aktivt liv trots diagnos”. Vi får föreläsningar 
och praktiska övningar och lära oss att rätt rehabiliteringsinsatser kan ge 
bättre livskvalitet. Det ges också möjligheter till bad, promenader och att 
”bara vara”. 
Bussresa ingår med hämtning i Bjuv, Billesholm och Helsingborg. Hjälpare finns med på 
resan.  
Den här resan gör vi tillsammans med Bjuvs Handikappförening.  
Kostnad för resa, kost och logi 1200: - per person. Anmälan senast 25 augusti.  
Anmälan till på telefon 042-12 24 51 eller på 
mail: va-skane@neuroforbundet.se  Anmälan är bindande. 

mailto:va-skane@neuroforbundet.se
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Kulturdag 30 september 
 
Vi bjuder våra medlemmar på en kulturdag den 30 september på Good Morning Hotell i 
Helsingborg, gamla Hotell Horisont mellan klockan 10.00–14.30. 
Det blir föreläsningar, en god lunch och underhållning. Marie Hav Lundkvist från 
Hopptimisten kommer, titta gärna på hennes hemsida och affischen i detta blad.  Fd. 
Kyrkoherde Annar Aas, numer bosatt i Höganäs kommer. Pelle Sköldbäck från Alla Kan 
kommer och musikunderhållning med Cabaré mix från Landskrona blir det också.  
Anmälan senast 25 augusti. 
Anmälan till Leif Losell på telefon 042-12 24 51 eller på mail: va-skane@neuroforbundet.se 
Anmälan är bindande. 
 
 
 

Fester:  
Sillafest blir det den 14 oktober kl 13.00–16.30, kostnad 200: -. 
Det blir underhållning av Eva och Bernhard och lotteri med fina köpta vinster. Maten fixar 
Neuroförbundet själva i år.  
Julfest blir det den 9 december kl 13.00–16.30, kostnad 200: - . 
Det blir underhållning av Lissing Quartett och lotteri med fina, köpta vinster. God mat och 
trevlig samvaro ser vi fram emot.  
 
Båda tillfällena på Ringstorp och tillsammans med Bjuvs Handikappsförening.  
Anmälan till Leif Losell senast 27 september till Sillafesten och 22 november 
till Julfesten 
på telefon 042-12 24 51 eller på mail: va-skane@neuroforbundet.se 
Anmälan är bindande. 
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Styrelse för Neuroförbundet Västra Skåne 2017 

 

 

Ordf. 

Nils Kjeller  nilspetter@or-konsult.se  0733-887196 

 

Vice ordf.  

Christer Evaldsson evaldssonchrister@hotmail.com 042-20 59 20  

070-2878393 

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 

Suppleanter: 

 

Göran Öxell   goran@prokonsult.se  0708-920602 

 

Marianne Olsson majanolsson@gmail.com  042-222404 

     0732-036661 

Nu önskar vi er alla ett härligt 2017! 
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