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Neuro Malmö önskar alla 
 

medlemmar en riktigt  
 

trevlig 
 

sommar 

AKTIVITETER   NYHETER   TEMATRÄFFAR



NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN… 

En glad och härlig sommar önskar 
Claes-Göran Berndt 

Nu har vi en härlig sommar framför oss! 
 
Allt vaknar till liv, såväl grönskan, och solen som strålar! Kanske lite mer 
än vad vi hade förväntat oss? 
 
Jag vill passa på och tacka Kristjan Gislason, som nu har lämnat 
föreningen för andra personliga aktiviteter.  Han har med sitt 
engagemang och stora kontaktnät varit en stor tillgång. Jag önskar 
honom lycka till. 
 
Neuroförbundet Malmö utvecklas och går framåt, mot nya mål! 
 
I detta nummer av Neurobladet får ni åter en del nya tips om olika 
aktiviteter. Styrelsen arbetar ständigt med olika aktiviteter för våra 
medlemmars bästa. 
 
Ny aktivitet för andra året är Neuropromenaden, som vi gärna gör till en 
årlig tradition. 
 
Verksamheten går bra och ekonomin är under kontroll. 
 
Det är glädjande att så många deltar i våra olika aktiviteter. 
 
Samarbete är ett av våra mål. Det gäller samarbete i alla former med 
både föreningar, förbund, kommuner och många andra. Där finns det 
mycket att vinna, för alla! 

Claes-Göran Berndt 
Tf Ordförande Neuro Malmö 
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REDAKTIONEN HAR ORDET … 
Föreningen har varit på utbildning och information 
från riksförbundet. 

En nyhet är att vi från och med nu kallar oss 
Neuro Malmö. Det formella namnet är fortfarande 
Neuroförbundet, men vi kommunicerar endast 
Neuro. Detta gäller för alla nivåer inom vår 
organisation. Riksförbund, länsförbund och 
lokalföreningar. 

Ni kommer också att se att vi använder oss av 
flertalet olika grafiska symboler i olika färger. Eller kanske helt i svart eller grått. 

Vi har nya verktyg till både medlemsregistret och vår nya 
hemsida. Medlemsregistret kommer ni som medlemmar inte att 
märka så mycket av, mer än att det kan vara tillfälliga 
”barnsjukdomar” i början. Men hemsidan kommer ni att märka 
av. En ny adress har vi också: neuro.se/malmo 

Gå ’hjärna’ in och prova runt litegrann. Vi tar ’hjärna’ emot synpunkter på utseendet. Sidan är 
fortfarande under uppbyggnad, så det finns förmodligen flertalet funktioner som inte är som de ska. 
Dessutom är inte utseendet inte helt färdigt. Ha tålamod. 

De uppmärksamma märkte kanske att tävlingen i förra numret var lite svår att lösa. Kanske 
berodde detta på att det hade smugit sig in en liten ”tryckfelsnisse”. Därför försöker vi igen 
med ett annat ord. Leta upp alla neuroner med en bokstav i. Sätt dem i rätt ordning så att 
de bildar ett ord som ni även hittar i den här utgåvan av NeuroBladet. Dessutom på denna 
sida. 

Nedanstående historiska information kommer från Neuros hemsida: 

1957 bestämde sig ett antal eldsjälar för att bilda MS-förbundet som 1979 bytte namn till 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR. 2013 påbörjades moderniseringen av både namn och 
logotyp till nuvarande Neuro. 

Under de dryga 60 år som Neuro funnits har samhället utvecklats i svindlande takt. Den medicinska 
forskningen har gjort stora framsteg och nya behandlingsmöjligheter har lett till att många av oss kan 
leva ett längre och innehållsrikare liv.  

Kvarstår gör också att hitta botemedlen till flertalet av våra neurologiska, många gånger svåra 
sjukdomstillstånd. Det är en av framtidens främsta uppgifter.  

Vår vision är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter som andra. 

Våra gemensamma ledord: Neuro står för framtidstro, trovärdighet och enkelhet. 

O 
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OBS! NÄSTA MANUSSTOPP FREDAGEN DEN 14 AUGUSTI 

KOMMANDE AKTIVITETER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flera av ovanstående aktiviteter kan ni läsa mer om i detta nummer så det är bara att bläddra 
vidare. 
 
Massagen och Fotvården finns inte med i kalendariet. Dessa tillfällen är en gång i månaden på 
skiftande datum. Kontakta kansliet för information och bokning. Onsdagsträffarna har blivit 
torsdagsträffar och är som ni säkert förstår på torsdagar varje vecka. 
 
Som ni ser har vi en sommar framför oss med lite färre aktiviteter än vanligt. Juli månad går ju mer 
eller mindre bort. Fler aktiviteter kommer! Håll även utkik på hemsidan, Facebook och Instagram. 
 

OBS! Kansliet kommer att vara stängt under juli. OBS! 
 
Adress till hemsidan är: https://neuro.se/malmo och till Facebook: https://
www.facebook.com/NeuroforbundetMalmo/ 
På Instagram heter vi ’neuroforbundet_malmo’ 

  Sida 
31 juli Fotvård 8 
15 augusti Massage 8 
17 augusti Trivselgruppen 10 
1 september Ataxi-nätverksträff 9 
31 aug.—2 sep. Rekreationsdagar på Valjeviken 11 
12 –14 september Polyneuropatiseminarium 12 
27 september Polyneuropatiträff 14 
29 september Ut i det Blå 9 
September ALS/MND-träff 17 
20 oktober Höstresa 10 
Oktober MS-träff 12 
5 november Ullaredsresa 10 
 

Aktiviteter för gruppen Unga Vuxna håller på att planeras. Håll utkik på hemsidan 

 

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

 
 Massage 8 
 Torsdagsträff med fika kl. 13 till 15. Ring & boka. 8 
 Fotvård 8 

F 
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UT I DET BLÅ DEN 29 SEPTEMBER 
Lördagen den 29 september åker vi på vår traditionsenliga bussresa som kallas ’Ut i det Blå’. Vi 
samlas på, eller utanför kontoret, kl. 08:00. Bssen avgår kl. 08:30 och vi beräknas vara tillbaka kl. 
17.45 Bussen går mot … Nä, nä, nä. Ingen förhandsinformation här inte. Vi har ingen aning om vart 
bussen tar oss, det får bli en överraskning, men det blir frukost, lunch och eftermiddagsfika. 

Allt detta får ni för endast 250:-. Vid anmälan skickas ett inbetalningskort ut till er. Vi emotser 
inbetalning senast den 14 augusti. 

Som vanligt behöver vi veta om ni behövernågon specialkost, t.ex. om ni har några allergier eller är 
vegeterianer. Det gäller både er som deltagare och eventuell assistent. Ange detta vid anmälan. 

Sista anmälningsdag är  

T 
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VÄLKOMMEN TILL OSS 
 

 

Har du frågor kring vår lokalförening och våra aktivteter, kontakta malmo@neuro.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 anhöriga 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 lokalförening 

- Erbjudande att teckna förmånlig olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning 

 

För medlemskap i Neuroförbundet och lokal-
föreningen i Malmö, kontakta oss antingen via 

malmo@neuro.se eller 040 – 12 59 59 eller 
hemsidan www.neuro.se/malmo 

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. 

D 
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ONSDAGSTRÄFFAR BLIR TORSDAGSTRÄFFAR 
Efter sommaren, från och med augusti, kommer vår 
onsdagsträff med fika att byta dag till torsdagar och 
kallas torsdagsträff istället. 

Vi kör som vanligt mellan kl. 13 och 15. Vi startar 
detta evenemang torsdagen den 9 augusti. 

Vi skulle gärna att ni anmäler om ni planerar att 
komma. Minst en timme innan. 

Mest för att vi ska vara mentalt och inköpsmässigt ska kunna förbeda oss med kaffe 
och fika.     VÄLKOMNA 

AKTIVITETER BLIR EVENEMANG 
Ytterligare förändringar… För att följa termilogin, från 
bland annat hemsidan, kommer vi att ändra ordet från 
våra tidigare ’Aktiviteter’ till ’Evenemang’. 

Mest för att det ska bli lättare för våra medlemmar. Den 
nya hemsidan och andra lokalföreningar kommer att 
använda ordet ’Evenemang’ 

INFORMATION OM KOMMANDE FÖRÄNDRINGAR 
Det svåraste med förändring är starten. Förändringar kan ofta bytas ut mot 
utveckling. Med andra ord: Utan förändring sker ingen utveckling. 

UNGDOMSGRUPPEN BLIR UNGA VUXNA GRUPPEN 
Delar av gruppen har träffats ute på ett fik och spånat 
på framtiden. 

Då kom man bland annat fram till att man ville byta 
namn till ’Unga Vuxna’. Detta till stor del för att flertalet 
i gruppen är något äldre, men fortfarande unga i sinnet, 
och tycker att ungdomsgruppen inte passar så bra som 
namn. 

Gruppen fungerar också som ett nätverk inom hela 
Skåne. 

 

 
A 
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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

MASSAGE 
 
Vi har en väldigt duktig och kompetent massös som heter Sofie Svalin. 
 
Vi på Neuro 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@neuro.se 

TORSDAGSTRÄFFAR 
Som vi skrev tidigare här i Bladet kommer vi att 
ändra våra våra onsdagsträffar till torsdagar istället. 
Välkommen på torsdagsträff. Fortfarande 
med fika naturligtvis. 
Neuro Malmö bjuder alla medlemmar på fika varje torsdag kl. 13. Vi håller på till ca. kl. 15.  
Vi håller till i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6, på bottenplan. 
Ni anmäler er som vanligt via 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se. 

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 Neuro Malmös kansli. 
Tel: 040 – 12 59 59 eller malmo@neuro.se

 
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. 
 

R 
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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. 

ATAXI – NÄTVERKET I SKÅNE 
Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av ärftliga ataxier 
är välkomna till denna grupp! 

Lördagen den 1 september kl. 13 träffas vi på Vattenriket 
Naturum i Kristianstad. 

Här finns förutom utställningar, ett café där vi kan äta lunch. 
Om det går med tanke på väderleken, kan vi ta en sväng i 
Tivoliparken under eftermiddagen. 

Anmäl dig senast torsdagen den 30 augusti till Neuroförbundet Lundabygdens kansli! 
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuroforbundet.se  

--- EVENEMANG --- 
På Neuro Skånes hemsida kan ni hitta evenemang att 
anmäla er till. Neuro Skånes hemsida: https://neuro.se/skane 

Här hittar ni även de andra lokaföreningarnas hemsidor och de 
evenemang de anordnar, och som ni kan anmäla er till. 

Ni kan även läsa deras olika blad som de ger ut till sina 
medlemmar. 

UTSTÄLLNING PÅ ORUPSSJUKHUSET 
Neuro Skåne och Neuro Malmö samarbetade genom att vara med 
på en utställning tillsammans på Orupsjukhuset i Höör.  

Det som var intressant var att alla som kom fram och pratade med oss, hade någon 
typ av diagnos eller var intresserade anhöriga. Detta innebar att varje möte eller 
samtal innebar en eller flera intresserade och kunniga.  

Vi var väldigt många olika utställare, även de som hade olika typer av hjälpmedel. 
En väldigt bra dag som vi säkert kommer att deltaga på igen. 

FÖR MEDLEMMAR 
Som medlem i Neuro Malmö har du också tillgång till utflykter och evenemang i landets övriga 
neuroföreningar. På båda riks, län och lokalnivå. 

Så titta gärna runt även på andra föreningars evenemang. För vår del i Neuro Malmö, har kanske 
även Lundabygden, neuro.se/lundabygden, och Skåne, neuro.se/skane, intressanta evenemang att 
deltaga på. 

Tänk bara på att du i så fall anmäler dig till den förening som ordnar evenemanget. 
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ÅRETS HÖSTRESA 
… går till Tyringe med omnejd den 
20/10. 

Håll utkik i kommande nummer av NeuroBladet eller på 
på hemsidan för mer detaljerad information. 

NEURODAGEN 2018 
Årets Neurodag kommer att 
hållas av Neuro Malmö torsdagen 
den 27/9. Temat på denna dag 
brukar vara det som årets 
Neurorapport handlar om. I år är 
det nämligen E-hälsa. 

Ni kan läsa mer om detta evenemang, var, och hur på hemsidan. Detaljerad 
planering pågår just nu. Men boka redan nu in torsdagen den 27 september. 

För allas information är den nationella Neurodagen den 28 september. Men en vecka 
före och en vecka efter kan vi uppmärksamma denna dag. 

ULLARED DEN 5 NOVEMBER 
Under hösten kommer vi att åka upp till Ullared för 
shopping. Om ni vill följa med upp till Ullared och 
göra en del julklappsinköp ska ni ta chansen nu. 

När ni anmäler er till evenemang där någon typ av mat ingår, 
påminner vi er att ni måste ange eventuell specialkost. Detta gäller 

även för er assistent  

I 

TRIVSELGRUPPEN 
Trivselgruppen träffas fredagen den 17 augusti kl. 18 till 20.30. Vi träffas och äter 
något till själkostnadspris. Vi bara snackar, umgås och sätter våra diagnoser åt 
sidan. 

Anmälan görs senast den 13 augusti på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se. 

Välkomna önskar Sonja och Gunilla 
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REKREATIONSRESA TILL VALJEVIKEN 
Årets rekreationresa går, liksom förra årets, upp till 
Valjeviken utanför Sölvesborg. 
Helgen den 31/8—2/9. 

Vi samlas på fredagen de 31 augusti kl. 09.00 
utanför, eller i, föreningslokalen på 
Ängelholmsgatan 6 i Malmö. Bussen går mot 
Sölvesborg vid kl. 09.30. Vi beräknar att vara uppe 
och äta lunch innan vi kör igång vårt program, ca. 
kl. 13.00 

Mer detaljer kring programmet kommer. 

Valjeviken är en rekreationsanläggning som normalt sett är en folkhögskola. 
Anläggningen ligger i en härlig och avslappnande 
miljö med närheten till havet. 

För bussresa fram och tillbaka, två övernattningar, 
helpension och ett anpassat program för oss som 
är medlemmar i Neuro, betalar ni endast 1100:-. 

Anmäler er gör ni till vårt kansli på tel. 040—12 59 
59 eller via e-post till malmo@neuro.se senast den 

14 augusti. Inbetalning av anmälningsavgiften kommer att skickas hem till er. 

RAPPORT FRÅN DANMARKSRESAN 
Innan sommaren var vi ett gäng på 31 st. resenärer som åkte till Danmark på 
utflykt. Efter ett par stopp kom vi till Plantorama där det inhandlades en hel del 
blommor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter det körde vi vidare till Fredriksborgs Slott där vi åt middag. 

Efter middagen gick bussresan vidare till ett annat slott, Kronoborgs Slott, där det 
blev en fika med kaffe och danska wienerbröd i ”busskafét”. 

När vi fikat klart gick resan vidare mot Sverige. 

En mycket trevlig utfärd och alla var mycket positiva efter dagens strappatser. 
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RAPPORT FRÅN ’I MINA SKOR’ 
Tillsammans med de som tagit fram den speciella skon som ska ge en liten känsla 
av hur det kan vara att gå med MS, var vi ett glatt gäng som fanns på plats från 
Neuro Malmö som fanns på plats på Emporia i Malmö. 

RAPPORT FRÅN POLYNEUROPATI-SEMINARIET 
En väldigt solig dag i slutet av maj 
inleddes ett Polyneuropati-seminarium på 
Valjeviken i Sölvesborg. Uppslutningen 
var väldigt stor. 30 st. närvarande 
deltagare från stora delar av södra 
Sverige. 

Seminariet var så populärt att vi varit fått 
planera in ett tillfälle till den 12 till 14 
september. 

MS-TRÄFF 
PLANERAD TILL 

OKTOBER 
En MS-träff är 
planerad till oktober. 
Exakt datum finns 
inte ännu, men vi 
rekommenderar er 
att hålla utkik på 
hemsidan när det 
blir. 

ALS-TRÄFF PLANERAD 
I september är en ALS
-träff planerad. 

Datum är inte bokat 
ännu. 

Håll koll på hemsidan 
för att få information 
om när och var det 
bokas. 
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RAPPORT FRÅN TRIVSELGRUPPEN 
En fredag i slutet av april var vi ett stort antal medlemmar som träffades för att 
avnjuta hemmalagad ärtsoppa som sedan avslutades med våfflor, grädde och sylt. 

 

 

 

 

 

 

 

Som ni ser på bilderna ovan var Mattias våffelalternativ för veganer väldigt populärt. 
Till och med så populära att Mattias ansåg sig ha tagit hem segern. Vilken seger 
förresten? 

 

Tillgänglighetsgruppen.se 
 

Jobbar för förbättra tillgängligheten 
för alla rörelsehindrade 

 
 
 
 

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 forskningen och få information från experter. Vi fortsätter med våra 
uppskattade träffar under hösten 2018. 
Arbetsgruppen har bokat lokalen på följande tider: 27 september. Alltid torsdagar och alltid kl. 15-17. 
Vi ses på Ängelholmsgatan 6 i Malmö. Anmäler er gör ni genom att ringa 040 – 12 59 59 eller via e-
post på malmo@neuroforbundet.se 
Är du intresserad eller har några frågor, kontakta arbetsgruppen: Gunnel Andersson tel. 040 - 12 15 
83, 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  

INTERNATIONELLA ALS-DAGEN 
den 21 juni 
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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.
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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 april, maj och juni hittar ni längre bak i Bladet. 

14

36

20
0

November

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 

M 
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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 GÅVO ELLER MINNESBREV TILL NÅGON 
Vi har och kan om ni vill ge bort ett fint gåvo– eller 
minnesbrev till någon och samtidigt skänka 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 gåvo– eller minnesbrev till den du vill 
uppmärksamma, eller om du vill att vi ska skicka intyget till 
dig. Den perfekta gåvan eller presenten att ge bort. 

Kontakta gärna Neuro Malmös kansli. 

 

OBS! Vi behöver fem arbetsdagar för detta.  

ALS/MND 
 

Ni som är intresserade av ALS/MND, anmäl 
ert intresse till Neuro 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. En ny 
träff är planerad i september. 

 
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.neuro.se/malmo  

T 
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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. 

 

APRIL 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 101 Britt Nordin 
50:- 9 Maria Hansson 
50:- 104 Jörgen Lindell 
50:- 123 Brita Petersen 
50:- 38 Åsa Wirén 
50:- 30 Lars-Göran Harrysson 

MAJ 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 134 Anders Lindell 
50:- 15 Brita Andersson 
50:- 4 Sören Knutsson 
50:- 200 Kristjan Gislason 
50:- 104 Jörgen Lindell 
50:- 31 Siv Bransvall 

JUNI 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 102 Marie Nordström 
50:- 169 Ovi Hansson 
50:- 121 Brita Petersen 
50:- 186 Rune Lesvik 
50:- 15 Brita Andersson 
50:- 153 Rikard Jönsson 

OBSERVERA 
 

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

 

Kontrollera gärna med kansliet att 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@neuro.se 

040 – 12 59 59  

S 
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NEUROFÖRBUNDET MALMÖ 
STYRELSEN OCH ADJUNGERAD 
Tf Ordförande: Claes-Göran Berndt cg.berndt@telia.com 
Vice ordförande: Bengt Olsson bengt.olsson@neuroforbundet.se 
Kassör: Gunilla Vinciguerra gunni99@hotmail.com 
Sekreterare och suppleant: Jörgen Lindell jorgen.lindell@neuro.se 
Ordinarie ledamot: Josefin Anselmsson josefin.anselmsson@neuroforbundet.se 
Suppleant: Sonja Norrman sonjanaima@gmail.com 
  

DIAGNOSSTÖDJARE—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@neuro.se 
Bankgiro: 273—2816   

Hemsida: neuro.se/malmo Facebook: Neuroförbundet Malmö 
Instagram: neuroforbundet_malmo   

R 



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


