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Vi hälsar alla Kaprifolare välkomna till vårt årliga medlemsmöte  

Lördagen den 15 september 2018 kl. 13.00-16.00   

på Ödsmåls Församlingshem.  

 

 
 

Till årets medlemsmöte kommer personal 

från Sjöräddningssällskapet i 

Stenungsund för att informera oss om bl.a  

sjösäkerhet mm, vi kommer att få ställa 

de frågor som vi har funderingar kring.  

 

 

 

 

Vi kommer att diskutera vad vi har gjort under 2018 och vad vi kommer att 

göra under resten av året, och vi vill ha era medlemmars åsikter om det vi har 

gjort och vad vi ska söka bidrag till under 2019.  

Det är viktigt att vi är många medlemmar som har önskemål om vilka 

aktiviteter vi ska söka bidrag för under 2019. 

 

Program: 

- Inledning 

- Höstens aktiviteter och vad skall vi söka fondmedel för 2018 

- Fikapaus (då vi bjuder på smörgåstårta samt dricka  

  och efteråt kaffe med kaka) 

- Information från Räddningstjänsten i Stenungsund  

- Avslutning 

 

     

 

 

Ta gärna med en anhörig eller vän till mötet! 

Din anmälan till medlemsmötet vill vi ha senast  den 7 september 2018. 

Du kan anmäla dig till 

Kay Lithander 0303-778190 eller 

Janet Rutgersson 0303-773921 

                                  

    

 

 

    Välkomna! 

                               Styrelsen Neuroförbundet Kaprifol 
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 Ringaren av Notre Dame den 3 oktober 2018 

Onsdag den 3 oktober 2018 åker 32 personer till Göteborgs Operans musikal av 

Disneys Ringaren i Notre Dame. 

 

Vi åker med en handikappanpassad buss från  

Henån kl 16.30  

Varekil 16.40 

Myggenäs 17.00  

Stenungsund 17.15  

Stora-höga 17.30 

 

Biljetterna delas ut i bussen. 

Föreställningen börjar kl 19.00 och är 2 timmar och 45 minuter inklusive paus. 

Det subventionerade priset för buss och entrèbiljett är 300 kr. 

Assistent och hjälpare till rullstol följer med utan kostnad. 

Sommarsol inställd 

Göteborgsoperan 

Disneys musikal Ringaren i Notre 

Dame är en mörk historia om  

kärlek och hjältemod.  

I centrum står den varmhjärtade  

ringaren Quasimodo, hans avsky-

värde förmyndare Claude Frollo, den 

modiga Esmeralda och den tappre 

kaptenen Phoebus. Deras öden och 

vägar korsas i 1500-talets Paris där 

Quasimodo och Esmeralda kämpar 

tillsammans för en mänskligare värld. 

Deras äventyr och tragiska livsöden 

blir en intensiv musikalupplevelse.  

Rekreationsresan till Sommarsol i Vejbystrand  

är inställd på grund av konkurs 
 

Därmed flyttar vi tillbaka Café-MS till ordinarie tid, första torsdagen i  

september månad. Då träffas vi den 6 september. 

 

December 2017 fick vi en offert för en vistelse av 4 dagar i september 2018.                                        

Den 9 januari 2018 kom mail från Sommarsol att de hade begärt sig i konkurs.                          

Vår förhoppning har varit att Sommarsol skulle komma igång med sin verksamhet 

efter några veckor, så har det inte blivit på grund av de intressenter som har tänkt 

köpa Sommarsol har givit för låga bud. Nu i juni 2018 har DHR köpt Sommarsol men 

de ska inte driva verksamheten själva utan väntar på en seriös köpare. Att det inte 

blir någon resa till Sommarsol är något som vi verkligen beklagar, för det är en helt 

fantastisk anläggning för rehab o rekreation.  

Vi hoppas att vi kan besöka Sommarsol något annat år.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

KAPRIFOLEN Sida 3 

Reportage från Kaprifoldagen 

Kaprifoldagen på Akvarellmuseét i Skärhamn den 14 april 

 

35 Kaprifolare var med till Akvarellmuseét för att se Alfons Åberg  

” jag ska bannemej rita själen” .  

Gunilla Bergstrand är en av Sveriges främsta bilderboksskapare 

genom tiderna.  

Med vårens utställning på Nordiska Akvarellmuseet går vi tillbaka 

till ursprunget bakom böckerna genom att visa förlagorna med 

avtryck av konstnärens unika handarbete. Gunilla Bergström  

använde collage som berättande element i sina verk långt innan den digitala  

tekniken blev vanlig inom illustrationskonsten. Hon byggde upp sina bilder med  

hjälp av inklippta tygbitar, tapetprov, bandstumpar mm. Collagen kombinerades i sin 

tur med tecknade bildpartier. Alla figurer fick distinkta, svarta konturer som omslöt 

deras kroppar och skapade volymer. 2017 var dessutom ett dubbelt jubileumsår – 

Alfons Åberg fyllde 45 år och Gunilla Bergström firade 75 år. Hon var dessutom där 

förra gången de hade guidad visning. 

På restaurang Vatten åt vi lunch av dagens fisk.  

Efter lunch var det en guidad visning av Alfons Åberg och museéts egna samlingar 

Oceaner av tid.  

Där var även en öppen verkstad för de som ville prova på att måla akvarell. 

Gunilla Bergstrand 

Neuruförbundet Västra Götaland höll sitt ombudsmöte lördag den 21 april i HSO  

Center i Uddevalla.  

Mötesordförande var Janette Olsson och mötessekreterare Hans Gille. Mötet började 

med genomgång av föredragningslista med verksamhetsberättelse, ekonomisk  

årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beslut av medlemsavgiften på 5 kr som är oförändrad. Fastställande av verksam-

hetsplan och budget för 2018, och val av styrelse för 2018. Ombudsmötet gick lugnt 

och utan några kontroverser.  

Från Neuroförbundet Kaprifol deltog Dag Ekliden och Morgan Olsson. 

Ombudsmötet Neuroförbundet Västra Götaland den 21 april 2018 

Text och foto 
Dag Ekliden 

Janet Rutgersson 
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Festkväll på Åbytravet den 23 maj 2018 

Text och foton:  

Dag Ekliden 

Två dagar innan bussresan till Åbytravet så ringde de från Åby och berättade att programmet var 

ändrat till en kväll med Leif Mannerström som håller i tyglarna och då går ingen smaklök lottlös. 

Det blir en unik kväll med spännande travsport med heta stalltips. Den planerade buffén var 

ersatt med ostron och champagne som välkomstdrink, en god förrätt med pilgrimsmussla och 

till middag ett stort fat med räkor, kräftor, krabbklor och bröd och sedan kaffe och kaka. Vi fick 

det här till samma pris som var lovat för buffén. 22 deltagare var med och spelade på många 

bra tips på vilka hästar som var tänkta som vinnare. Vi hade en mycket trevlig kväll med god 

mat och en härlig upplevelse som vi gärna gör om ett annat år. 
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Vårens akvarellavslutning den 24 maj 2018 

Text och foton: 

Dag Ekliden 

Vår förening har plats för fler ! 

Vårens akvarellcirkel hade avslutning den 24 maj. 13 personer har deltagit under  

vårens 12 träffar i Spekeröds bygdegård. Det har varit en produktiv målaranda bland 

de som målar med många olika teman. 

Huvudmedlem är den med diagnos och övriga är närståendemedlem.                                      

Som närståendemedlem har du samma tillgång att få vara med på allt som vår 

förening gör:  

Julbord, teater, rehabresor, (alla resor är alltid med handikappanpassad buss),  

målarkurs, medlemsmöten och andra möten.  

Allt till kraftigt rabatterade priser. Vårt mysiga Cafè-MS som är första torsdagen i 

varje månad träffas vi på Café Fregatten Stenungsund för en gemytlig samvaro. 

 

Huvudmedlem betalar 380 kr och 200 kr för närstående som kan vara en släkting, 

granne, arbetskamrat eller vem som vill vara med i föreningen. 

Prata med din granne eller bekant för att vara med i vår  

gemenskap, lycka till. 

Vill ni vara med i vår förening kontakta:  

Dag Ekliden   

Tel: 0304-47392  Mobil: 076-7944756 

 



Medlemmar berättar 

Sida 6 KAPRIFOLEN 

Hej.  
Jag heter Birgitta Hjärpe och är medlem i Neuroförbundet Kaprifol. 
Är från Stenungsund, 59 år gammal. 
Jag har bott i Stenungsund sen jag var 4 månader gammal, alltså en äkta 
Stenungsundsbo. 
Mina intressen är: Körsång, allsång och diktning.. 
Är även medlem i Röda Korset, DHR och PRO.  
 
Vi hade vårat Café-MS den 7/9 på Fregatten. Innan träffen så kom jag på 
några dikter. 
 
Träffen med vänner 
Hej!  alla mina vänner 
Nu ses vi igen 
För att fika 
Och prata av oss  
lite grand en stund 
Vilka fina vänner Ni är 
I detta förbund 
När vi träffas en stund 
På café Fregatten i Stenungsund 
 
 
Det varma vädret 
Detta rekordvarma väder 
Som ska fortsätta enligt meterologá 
Man får nog vattnet lagrá 
 
Här kommer några till - 
 
Midsommardikt 
Nu är det midsommar 
Oj, vad ett halvår går fort 
Vi blommor, björkkvistar har plockat 
och lövat majstången 
Vi har dansat och sjungit runt majstången 
Färskpotatis, sill, dill, gräslök och gräddfil 
Det hör till, kanske en nubbe till 
Jordgubbstårta eller jordgubbar med glass 
Har vi käkat 
 
Allsången i Lysekil 
Jan Johansen ”Se på mig” 
Det året du vann 1995 sköt du en ”en pil” 
Rakt in i våra hjärtan 
 
Allsången i Lysekil (22/7-2015) 
Sjung dig fri 
För det kan bli 
Din medicin ja, ja men 
Sjung och le 
Och häng mé 
I allsång ska du se 
Att du blir friskare  
 
Vers om Norgeattackerna (Denna vers har varit med i GT 6/8-2011) 
Det är så fruktansvärt att detta har hänt i Norge, vårt grannland. 
Vi har sträckt ut en hjälpande hand, genom att lägga röda rosor och haft en 
”tyst minut”. Man kan undra VARFÖR? 
Låt änglarna lägga sina vingar över alla sörjande, drabbade och skadade. 
Vi MÅSTE stå enade och vara goda mot varandra i dessa svåra tider 
 

Text och foto: 

Birgitta Hjärpe 
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Information från                      Västra Götaland 

Kommunala råden för funktionshinderfrågor 

Rapporter  

24-26 mars åker Benny Johansson, 

Michael Ahlberg och Elsa-Lena Åström 

till Stockholm på neurokonferens. 12 

april har rehabgruppen bjudit in neu-

rologer och politiker till dialogmöte. De 

ska vara på HSO:s center, Uddevalla 

Neuroförbundet, Skövde-Lidköping har 

svårt för att få ihop en styrelse. För att 

lättare få ihop en så vill de höra med 

Västra Götaland då de tror att det kan 

bli lättare. Det här är något som måste 

höras med Riksförbundet om.                                                                                              

Michael Ahlberg är medlem i Neuroför-

bundet Mark, och de har önskan om 

att ha insyn i rehabprojektet, nya 

hemsidan, kurser och utbildningar.    

 

 

 

Västra Götalands kansli 

Kansliet har ny öppettid: 

tisdag—torsdag  

kl. 9.30 -15.30 

Kanslist är Pamela Stolt  

Adress:  

Kappellevägen 1 A  

45144 Uddevalla  

Telefon: 0522-19366  

E-post:  

Va-gotaland@neuroforbundet.se 
 

Styrelsemöte 2018-03-06   

                                                                                                                                                              

Kansliet  

Ombudsmötet 2018. Michael Ahlberg 

tog upp om Pia Emanuelsson som är 

diskriminerings- ombudsman, som 

kanske kan föreläsa en stund på 

ombudsmötet. Benny Johansson ska 

kontakta och höra med henne.                                                                                 

Övrigt  

Benny Johansson vill att det finns en 

lista för hur länge man har suttit i 

styrelsen.  

Ulf Blomberg tog upp om färdtjänsten 

som fungerar dåligt i hans kommun, 

Trollhättan.  

I juni kommer ”Kronan” ta över Troll-

hättan, Vänersborg Uddevalla och 

halva Göteborg som förmodligen då 

kommer att fungera ännu sämre. 

Benny och Ulf ska göra en skrivelse 

och skicka den till berörd person.    

Tjörn Rådet för funktionshinderfrågor 

2018-05-09 

Ärende till KS  

Kommunen har sen tidigare en  

inaktuell handikapplan, för att fortsatt 

bevaka och arbeta med frågorna 

föreslås nu förvaltningen få i uppdrag 

att arbeta fram en kommunövergri-

pande tillgänglighetsplan. Kommun-

styrelsens arbetsutskott beslutar att 

uppdra förvaltningen att arbeta fram 

en kommunövergripande tillgänglig-

hetsplan för antagande 2019.  

Information om tillgängliga vallokaler.  

Påpekande om lokalen i Skärhamn, 

gympasalen, svårt att ta sig in, inte 

räcke på båda sidorna samt trångt på 

många lokaler att komma in med 

rullstol eller permobil. 

KS – Kommunstyrelsen  

KS miljö samhällsbyggnads utskott, en 

strategi för kollektivtrafiken på lika 

villkor. 

Vill man framföra synpunkter på detta 

så maila till leif.gobel@tjorn.se  

Det är problematiskt med kollektiv- 

trafiken med tex rullstolar,  

höjdskillnader, ramper. 

KFN – Kultur och fritidsnämnden  

Saga huset stängs pga. miljö och 

säkerhetsskäl.  Kulturplan för 2018 - 

2020 är klar, en uppföljning av kultur-

strategin.  

Övriga Ärenden  

Leif Göbel jobbar vidare med frågan 

ang. ramp till lokalen Humlan samt 

skylt. Övergångstället till kommunhu-

set kommer att fixas till av Skärhamns 

vägförening. Fortfarande problem med 

övergångstället mot hamnen. 

 

Stenungsunds KRF den 2018-05-15 

 

Information Vision 2035 Ordförande 

läser igenom motionen som lämnats till 

kommunalfullmäktige 2018-05-14. 

Kommunalfullmäktige antog motionen 

som yrkar på att tillgänglighetsperspek-

tivet avseende funktionshinder ska 

finnas med i kommunens plan ”Vision 

Stenungsund 2035”  

Information om pågående byggnationer  

Trygghetsboendet CW-Borgsväg.  

Byggnationen är i ett tidigt skede och 

det finns ingen möjlighet att informera 

på detaljnivå.                                                                                          

Rådet beslutar att följa upp byggnads-

processen för att kunna påverka och 

komma med synpunkter i tidigt skede.                                                                                                    

Information  

Uppdatering tillgänglighet badplatser, 

Hawaii, Getskär och Nösnäs. 

Kommunen arbetar aktivt för att till-

gänglighetsanpassa Hawaii och 

Nösnäs. Bommen på badplats kommer 

att vara öppen.  

Getskärs badplats blir svårare att 

tillgänglighetsanpassa pga. dess  

placering. Information om förslag till 

öppettider i simhallen. Varmbadet 

kommer vara öppet dagligen. Invigning 

den 2 juli.  

Invigningsceremonin den 25 augusti  

kl. 09.00-15.00. 

 

 

 

 

 

 

Orust KHR den 2018-05-21 

 

Den här informationen kom den 2018-

06-14 från Orust Kommun. 

Enligt pensionärs- och handikapprådets 

reglemente ska det inte skrivas  

protokoll efter sammanträden utan 

minnesanteckningar. Justering kommer 

därför inte ske av respektive råd. Detta 

gäller även på framtida sammanträden. 

Samverkande sjukvård  

Ann-Christine Westberg informerar om 

samverkande sjukvårds verksamhets- 

berättelse 2017. Totalt antal utförda 

samverkansuppdrag 2017 var 1065. 

Antal utförda assistansuppdrag 2017 

var 267.  

Antal uppdrag utförda av  

kommunal hälso- och sjukvård 2017 för 

Orust var 65.  

Antal uppdrag utförda av ambulanssjuk-

vården 2017 för Orust var 4. 

IVPA-uppdrag – vilka patienter hjälper 

vi? 48 % av patienterna är 75 år och 

äldre lika många män som kvinnor. 

1177 – och assistansuppdrag,  

69 % är 75 år eller äldre något fler 

kvinnor än män.  

Vid utvärderingen av samverkansupp-

drag får vi höga siffror. 68 % av  

uppdragen bedöms vara till mycket stor 

nytta för patienten. Få uppdrag var till 

ingen nytta.  

Information från plan, mark och  

exploatering  

Planarkitekterna Linda Johansson och 

Charlotte Brännström informerar om 

pågående detaljplaner inom Orust 

kommun.  

Smått o gott 

OBS! 

Fullständiga protokoll 

från KRF-mötena hittar  

ni på respektive  

kommuns hemsida. 

 

Vi söker dig som har något att berätta, om dig själv, din diagnos, semesterresa 

eller något annat du vill delge oss medlemmar. Sidan 6 i Kaprifolen är en sida 

för medlemmar berättar.  

Vi är väldigt tacksamma om ni kan hjälpa oss att fylla den sidan med något 

som vi andra kan få ta del av. Vi tar gärna med några foton om det ni berättar. 

Janet Rutgersson hjälper dig gärna med text och foton om det behövs.  

Ring el. SMSa Janet mob. 0738129087 eller maila. Janetolars@telia.com 

mailto:Va-gotaland@neuroforbundet.se
mailto:leif.gobel@tjorn.se


 

Café-MS 2018 

6 september 

4 oktober 

1 november 

6 december 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 2018  

29 augusti 

 

 

 

 

 

 

September 

Sommarsol inställt 

Medlemsmöte 15/9 

Oktober 

Teaterresa Gbg operan 

3/10 

November 

Julbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa utskick till  

medlemmarna beräknas 

komma i slutet av  

oktober 2018 

c/o  Thomas Granlund 

Briggen 1 

Telefon: 073-1575974 

E-post: kaprifol@nhr.se 

Hemsida:  

www.neuro.se/kaprifol 

Nyhetstidning för  

Bankgiro : 5756-4353 

NEUROFÖRBUNDET Kaprifols styrelse 2018: 

Thomas Granlund (ordförande) 073-1575974  

Kay Lithander (v. ordf.) 0303-77 81 90 

Olle Ahlstedt (sekreterare) 0304-370 91 

Dag Ekliden  (kassör) 0304-473 92  

Janet Rutgersson (ledamot) 0303-77 39 21 

Sven-Arne Nilsson (suppleant) 076-8030594 

Eva-Lena Skoog (suppleant) 073-1425662 

Valberedning:  

Kay Lithander (sammankallande) 072-1596093 

0303-77 81 90 

Marianne Lithander 0303-77 81 90 

  

Kommande aktiviteter 2018 

kaprifol@neuro.se 

 
Vi välkomnar alla med någon  

neurologisk sjukdom. Man behöver 
inte tillhöra någon förening. Ta gärna 
med er en vän. Vi fikar och pratar om 

allting. Detta gör vi första 
torsdagen i månaden kl. 13.00  

på Café Fregatten 

 

Vi ses!  
Om ni har några frågor kontakta mig, 

Janet,  
 telefon: 0303-77 39 21 

 

http://www.neuroforbundet.se/kaprifol
http://www.neuroforbundet.se/kaprifol

