SOMMAREN OCH HÖSTEN 2018

BÄSTA MEDLEMMAR!

Maj 2018

Sommaren står för dörren och alla hoppas vi att den blir bättre än förra året.
Kommer ihåg förra maj 2017 så regnade det och fortsätta regna hela
sommaren och regnade hela hösten. Låter jag gnällig? Första sommaren på
jättelänge som jag inte fick tomater på balkongen men jag har lärt mig. I år
blir det bönor och blommor.

DET FÖRSTA I DENNA UTGÅVA JAG VILL SÄGA ÄR ATT VI ÄR
STOLTA OCH GLADA FÖR VÅRT FINA SAMARBETE MED BJUVS
HANDIKAPPFÖRENING OCH HOPPAS PÅ ETT FORTSATT
LÅNGVARIGT SAMARBETE.

ATT FLYTTA I LIVET, HUR MÅNGA GÅNGER GÖR MAN DET?
Jag började räkna härförleden hur många gånger jag flyttat i livet och det blev
en hel del tillfällen. Varför flyttar man? I ungdomen kanske för kärleken och
jobbet, i medelåldern för jobbet igen och på ålderns höst för att komma
närmare barn / barnbarn eller kanske till ett äldreboende.
Hela historien börjar i Helsingborg där jag är född och uppvuxen på
Pålsjögatan på Tågaborg. Astmatiker från två års ålder. Svårt sjuk av och till
och missade mycket av skolgången i folkskolan. När jag var fem år skickades
jag till Riksförsäkringsverkets sjukhus i Åre och bodde där i sex månader med
diverse behandlingsinsatser. Luften var mycket torrare och ”högre” (vad man
nu menade med det?) i Åre jämfört med Skåne vid kusten där det ständigt är
mycket fuktigt klimat.
Jag sprang som en stenget på fjället, på nederdelen av Åreskutan. Kände
inte alls av min astma.
Tillbaka till Helsingborg men det blev inte bättre så två år senare då jag var
sju år bar det av till Åre igen. Vistades där i sex månader igen och gick min
första termin i småskolan i Åre. Det var alltid enkelt att ta sig till skolan på
spark då det gick nerför hela tiden. Mina föräldrar rekommenderades att flytta
till Åre men inte enkelt på den tiden då nya jobb måste ordnas för mina
föräldrar.
Under denna vistelse testades jag för en rad livsmedel för att utröna eventuell
allergi. Jag var allergisk mot det mesta och fram till tretton års ålder levde jag
mest på bröd, blomkål, morötter och fisk. En mycket tråkig diet. Ja vid
årsskiftet 1951/1952 bar det av till Helsingborg igen.
Så följde småskolan och folkskolan på Tågaborg, Magnus Stenbocksskolan.
Ofta sjuk i folkskolan och tidvis frånvaro ca 25 % av terminen. Så det var
snack i lärarkollegiet om jag skulle flyttas till nästa klass.
Vid nio års ålder – 1953 – flyttade jag över sommaren till Bromölla. Man sade
att här fanns en mirakelbehandling för astmatiker. Men det blev ett
hejdundrande fiasko. Unga som gamla satt i ett stort rum med kakel på
väggarna samtidigt sprutade ånga ut från några aggregat på väggarna. Det
var också väldigt varmt i lokalen. Tanken var att den varma ångan skulle vara
läkande för våra igenslemmade luftrör. Problemet var att några personer
bland de 30-40 närvarande var förkylda och samtliga personer blev
nedsmittade.

Åter till folkskolan och Helsingborg som så småningom blev Praktiska
Realskolan på handelslinjen vid 13 års ålder. Utflykter och boende hos ”tjocka
släkten” i Bredaryd och Smålandsstenar på somrarna. Realskolan betydde
mycket för mig och min frigörelse som ung tonåring. Praktiskan låg på
Munkavägen, långt hemifrån och jag kunde börja forma mig själv. Jag tog
realen vid 17 års ålder 1961, trots några år med bristande motivation så blev
betygen någorlunda hyfsade. Jag var oerhört rastlös i skolan och jag gissar
en plåga för några av mina lärare.
Hade svårt att hitta rätt i tillvaron efter realen, några av mina bästa kamrater
kom in på handelsgymnasiet. Jag tog mitt första jobb som kontorsbud på
Fänges & Påhlssons rederier på Kungsgatan 10. En kort period var jag
anställd där och sedan bar det av till Svenska Gummifabriks AB i Gislaved
där jag sammanlagt arbetade 2.5 år. Under den tiden gjorde jag ett
mellanspel i Kalmar på Kgl. Kalmar flygflottilj under ett år. Gummifabriken i
Gislaved ägdes av KF som på den tiden var en maktfaktor i svensk industri
med ett tjugotal stora fabriker i Sverige. Gummifabriken hade 1.600 anställda
och helt dominerande i Gislaved. Man tillverkade plasthinkar, gummislang,
platstlang, skor, bottiner, galoscher, fläktremmar till bilar, bildäck, cykeldäck,
handledare till rulltrappor, hårdgummidäck till truckar mm. Jag arbetade som
ordermottagare och det var där jag upptäckte att realskola räcker inte om
man vill komma någonstans i livet. Gislaved var som ”vilda västern”,
slagsmål, festande, fylla och dansande på helgerna. Behovet av arbetskraft
var enormt. Personalkontoret reste till Italien, Jugoslavien, Finland och
gruvdistrikten i norr för att rekrytera.
Men tillbaka till Kalmar lite kort. Lärde mig älska Öland, denna karga ö med
sten som ligger i dagen. Många trevliga dansstunder på ”Restis”, ett träslott i
Borgholm som tyvärr brann ner i slutet av 1960. Kommer någon ihop Göran
Johansson? Pyromanen som härjade i Kalmar och på Öland på sextiotalet.
Efter Kalmar bar det av till Gislaved ett år. Men 1965 på hösten hade jag fått
nog och sade upp mig.
Våren 1966 tillbringade jag i Los Angeles, bodde här i sex månader. Läste
engelska varje dag och arbetade halva dagen. Först som möbelflyttare, ett
tufft jobb. Tog upp ett piano på andra våningen tillsammans med en
jobbkompis och trodde att tarmarna skulle lämna kroppen. Men kompisen
som körde flyttbilen hinkade whisky medan han körde så jag tyckte det
började bli läskigt så jag slutade.
Nästa jobb blev städning på ett kontor och i en verkstad.
Så gick livsresan tillbaka till Helsingborg. Läste in studentexamen på
kvällsgymnasiet, fick bra betyg och sökte till Socialhögskolan i Lund där jag
kom in 1967. Det blev Lund åren 1967 med ett mellanspel i Malmö 1970 då

jag praktiserade på Kockums Mekaniska Verkstad. Jag satt på fjärde
våningen i ”Gängtappen”, administrationsbyggnaden på området. Man
tillverkade då LNG-fartyg på 250.000 dwt, enorma bjässar som fraktade gas.
Jag hann också med Åstorp 1968, Jönköping 1969 och Kalmar för praktik
innan jag var färdig socionom sommaren 1971.
Så var det 1971 och ut i verkligheten, bosatte mig i Malmö och började jobba
som socialsekreterare.
Första byrån låg vid Johanneskyrkan och är idag konsthall, femte byrån låg
på Munkhättegatan men där är idag ett villasamhälle. Malmö kändes tråkigt
på den tiden, det roligaste var turandet till Köpenhamn, Kockska krogen och
dansen på S;t Jörgen. Så ett nytt äventyr startade med Bekinge och
Landstinget Blekinge som arbetsgivare. Min bästa arbetsgivare någonsin.
Bodde i Lyckeby, Johannishus och Ronneby. Hade en liten eka i Ronnebyån
med en hopplös utombordare som aldrig startade när jag ville. Arbetade som
handikappkonsulent, habiliteringschef, hjälpmedelschef och utredningschef.
1993 bar det av till Skåne igen. Det blev två lägenheter i Landskrona innan
flytten gick till villa i samma stad. Jobb på FK i Höganäs och
Hyresgästföreningen i Helsingborg och Landskrona som chef innan det blev
sista jobbet i Bjuv som förvaltningschef. Hann bo på Hven innan jag flyttade
till Helsingborg. Där blev det tre flyttningar i tre bostadsrätter; Kungsgatan,
Kullagatan, Möllebäcksgatan innan jag lämnade barndomsstaden för Malmö
2015.
Ja, blev det ca 30 flyttningar i livet? Det kanske blir fler men knappast troligt.
Det är ett slit att leva i kappsäck.
Nils

NY MEJLADRESS
I fortsättningen använder vi: va-skane@neuro.se i Skåne. Framöver gäller
nya mejladresser till förbundet: förnamn.efternamn@neuro.se
EXPEDITIONEN
Nils bemannar expeditionen onsdagar normalt sett men ändringar kan
förekomma. Därför kom överens med Nils på telefon 0733-887196 om du vill
träffas i ett ärende.

RESA TILL FULLTOFTA NATURVÅRDSOMRÅDE OCH KLOSTRET I
YSTAD
Dagens utfärd började i Bjuv och bjuvsingar hoppade på. Vår kompetente och
mycket trevlige chaufför Jan P. satt vid ratten. Färden gick vidare till
Ringstorp och fylldes på med helsingar.
Totalt var vi 27 personer inkl. Jan. Bra stämning och lite kubbning mellan
bjuvsingar och helsingar på ett trevligt och gemytligt sätt. Bussen snirklade
sig österut mot Klippan på Kristianstadsvägen och efter ringvägen utanför
Klippan svängde vi höger mot Höör. Landskapet som följer är oerhört vackert
med Stockamöllan, Billinge och andra historiskt intressanta orter i
Mellanskåne. Vädret inte särskilt upphetsande; kallt, regnigt, allmänt dystert.
Men stämningen fortfarande på topp i bussen. Passerade Höör på vägen mot
Hörby och där på en vänstersväng kunde Jan lokalisera Fulltofta.
Efter att alla sex rullstolarna kommit ut på parkeringsplatsen så tog en
stärkande promenad över. Hela naturvårdsområdet har byggts ut med stöd
från Region Skåne och privata finansiärer. Promenaden hade lagts ut på
breda träplankor, kanske 1.5 km lång. När vi passerade ett boningshus tog
jag och en kompis fel väg som ledde nerför och så småningom ut till en större
trafikerad väg. Bara backa hela vägen och se glad ut ändå. Tufft.
Resan gick vidare mot Tolånga (vilket namn!) och ett gästgiveri där vi bjöds
på skånsk kalops. Mycket trevliga värdar men de var inte från Helsingborg.
Det hördes på ”Ramlösa” när det på dialekt heter ”Rammlösa”. Det vet väl
alla?
Så tog nästa etapp vid mot klostret i Ystad. Regnet hade nu tagit över mot en
gråskimrande himmel.
Lite problem att parkera vid klostret men det var ju andra tider när detta
byggdes på 1100-talet. Bilar ett helt okänt fenomen, endast häst och vagn
stod till buds. Vi fick en intressant information av en anställd om detta gamla
”fransiskanerkloster”. Kungamakten i Danmark liksom Gustav Vasa tog ju död
på katolicismen i Norden och klostret förföll. På medeltiden hade man klostret
för förvaring av säd. Under 1800-talet lyckades en kapitalstark man i Ystad
övertala politikerna att satsa på byggnaden.
Fransiskanerkloster var det gott om i norden 1100-1500 talen med byggnader
i Skåne, på Själland, längs Hallandskusten och i Mellansverige. Klostret var
helt anpassat för rullstolar och det fanns hiss till andra våningen. Vad vi inte
fick kolla på – pga vädret – var den vackra rosträdgården. Men det kan ju bli
fler möjligheter. Jag avvek när vi klara på klostret pga tandläkarbesök i

Helsingborg dagen efter. Men jag förstår att det vankades stor BULL- och
KAKFEST som avslutning på dagen. Jag lovade Lisa hela min andel.
Nils

DHS ÅRSMÖTE
Jag närvarade som representant för Neuro Västra Skåne vid DHS årsmöte på
Ringstorp. Där fanns representanter för DHS 22 medlemsorganisationer.
Förhandlingen leddes av ordförande Yasmine Larsson och vi gick igenom
vanliga årsmöteshandlingar som verksamhetsberättelse, ekonomi och val av
styrelse.
Yasmine Larsson omvaldes till ordförande på två år. Det är verkligen trevligt
och kul tycker jag med en ung, aktiv tjej som ordförande i
funktionshinderrörelsen. Det behövs för att vi skall höras och synas ute i
vanliga livet för att locka fler medlemmar till oss.
Efter årsmötet informerade Björn Tufvesson-Alm om vad som är på gång. De
politiska partierna i Helsingborg bjuds in för samtal med oss. Hittills har tre
partier träffats och fler är på gång. DHS har hitintills lyckats stoppa förslag
om att förändra föreningsbidrag från kommunen. Detta arbete kommer att
fortsätta. Björn informerade avslutningsvis om tillgänglighetsmarschen den 8
september.
Bodil

MÅ BRA TRÄNING
Träning i lasarettets varmvattenbassäng, 34 grader. Pågår 3/9-26/11.
Uppehåll 24/9.Vi tränar måndagar mellan 16.30-17.30.
RING och anmäl ditt intresse till Rut Nilsson 0733-827788.
Platsantalet är begränsat, först till kvarn. Deltagaravgiften är 420 kr och
antalet gånger är 12 under terminen. Deltagaravgiften gäller en termin
OAVSETT om man är borta eller kommer sent någon gång. Ni får
inbetalningskorten vid första tränings- tillfället.
LEDARE: Eva Klang: 042-4062520
VÄLKOMMEN!

MÅNADSMÖTEN
Leif Lilja berättar om snapphanarna, den danska gerillarörelsen i Göinge och
på Hallandsåsen som bekämpade svenskarna. Kostnad 20 kr för fika.
TID: torsdag 6/9, kl. 16.00
RING och anmäl ditt intresse till Leif Losell 070-4765102, anmälan
senast 31/8.
Musik till kaffet med sju sorters kakor och frågesport med Maj och Dan.
Kostnad 20 kr för fika.
TID: fredag 9/11, kl. 16.00
RING och anmäl ditt intresse till Leif Losell, 070-4765102, anmälan
senast 2/11.
KORVGRILLNING
Torsdagen den 9 augusti, Vikingsstrand kl. 17.00-19.00. Kostnad 20 kr per
korv. Tillsammans med Bjuvs handikappförening.
RING och anmäl ditt intresse till Leif Losell 070-4765102, anmälan
senast 28/7.

KONSTUTSTÄLLNING PÅ LOUISIANA, 21/8.
Avresa från Billesholms parkering 09.30, Bjuvs kiosk 09.45, Ringstorp 10.15.
Handikapplift.
Vi tar oss över Sundet, på små vackra vägar till Humlebaeks kro där vi äter
lunch.
Efter måltiden kollar vi på utställningen, avslutar med kaffe och toscakaka i
restaurangen.
Strandvejen tillbaka till Helsingör med ankomst Helsingborg 17.00, Bjuv 17.30
och Billesholm 18.00.

Subventionerat pris 400 kr. I resan ingår buss, färja, lunch, inträde och
eftermiddagskaffe.
RING och anmäl ditt intresse till Leif Losell 070-4765102, anmälan
senast 16/7.
Anmälan är bindande, max 25 deltagare.

MÅ BRA DAGAR, 3/9-5/9.
På Valjeviken, föreläsningar, promenader, bad, avkoppling, tips på
rehabilitering, träning utomhus, ett hälsosamt liv och trevlig samvaro.
Buss Billesholm 08.15, Bjuvs kiosk 08.30, Ringstorp 09.00 med handikapplift.
Två övernattningar i dubbelrum med helpension till ett pris av 1.200 kr per
person.
Frukost, lunch, middag och fikapauser ingår.
OBS! Tänk på att innan resan meddela oss personnummer, behov av
specialkost, hjälpmedel på plats och andra önskemål för att er vistelse skall
bli så bra som möjligt.
RING och anmäl ditt intresse till Bodil Strömberg, 070-2047157, anmälan
senast 3/8.

NEURODAGEN den 6/10 på Good Morning Hotel på söder.
PROGRAM:
10.00 Margareta Davegård.
Regional förvaltningsledare för eHälsa och ansvarig för e-tjänster Skånevård
Sund. Digitalt förnyelse- och verksamhetsstöd Region Skåne.
11.00 Marie Hav Lundkvist.
Möt Hopptimisten, full av energi och humor. Lyssna på hur Marie har tacklat
sitt funktionshinder med positiv handlingskraft.
12.00 lunch
13.00 Neurologiska kliniken på Helsingborgs lasarett informerar om sin
verksamhet och vad de kan erbjuda målgruppen som vi tillhör.

14.00 Mats P. och Swinging Ingrid spelar och sjunger på SKÅNSKA
Detta är vår gemensamma dag i landet för att uppmärksamma vårt
funktions- hinder på ett positivt sätt.
RING och anmäl ditt intresse till Leif Losell 070-4765102, anmälan
senast 6/9.
Anmälan är bindande, inga kostnader för medlemmar. Lunch ingår för
medlemmar.

GÖTA KANALRESAN är fulltecknad och vi hoppas på trevliga dagar!!!!
Resan pågår 25-28 juni 2018. Buss Billesholm 08.30, Bjuvs kiosken 08.40
och Ringstorp 09.15.
Program i övrigt: se medlemsblad för våren och sommaren 2018.
TEATER
Jeanne d Arc söndagen den 30/9, kl. 16.00
En julsaga söndagen den 13/1 2019, kl. 16.00
RING och anmäl ditt intresse till Bo Björk 070-3290106, anmälan senast
20/9 respektive 3/1 2019. Kostnaden är 100 kr per biljett.
LÄSECIRKEL OCH BOKKLUBB
START: måndag 10 september 13.00-15.00
fyra träffar hösten 2018
och
fyra träffar våren 2019
träffar med fyra veckors mellanrum.
Vi arrangerar läsecirkeln i samarbete med stadsbiblioteket i Helsingborg som
på ett mycket positivt sätt svarat upp mot våra önskemål. Vi träffas i Gula
rummet i stadsbibliotekets källarplan. Kerstin Johansson kommer att vara vår
partner på biblioteket.

LenaE  är ansvarig för kursen: 0733-122546
RING och anmäl ditt intresse till Leif Losell, 070-4765102. Anmälan är
bindande och senast 20/8. Max 8 deltagare.

HISTORISKT KUL!
ÅR 1986 hände detta:
Rymdfärjan Challenger exploderar. Ett stort amerikanskt misslyckande, färjan
exploderar precis efter uppskjutningen och samtliga besättningsmedlemmar
omkommer.
Argentina vinner VM-finalen mot Västtyskland i Mexico City med 3-2.
Mänsklig kedja bildas tvärs över USA då fem miljoner människor bildar en
mänsklig kedja från New York till Los Angeles genom att hålla varandra i
händerna. Manifestationen är för USA:s fattiga.
Tjernobylkatastrofen den 26 april, en kärnkraftsolycka inträffar i Ukraina. Ett
totalhaveri som Moskva försöker dölja i det längsta. Vindarna sprider
radioaktivt material till östra Sverige. Kommer ihåg detta väldigt väl då jag
tillsammans med mina svärföräldrar var ute i terrängen för att plocka nässlor
till en god soppa.
Macken, denna helt osannolika uppsättning av tokigheter med Roy och Roger
hade premiär. Bakom arrangemanget stod Galenskaparna och After Shaves
från Göteborg. Klar succé!
Ryssarna eller sovjeterna (välj själva) skjuter upp rymdstationen Mir som är
ett vetenskapligt laboratorium och passerar nästan 90.000 varv kring jorden
innan det faller till jorden och brinner upp.
Tunneln under Engelska kanalen påbörjas efter beslut av regeringarna i
England och Frankrike.
Intressanta filmer från året är Crocodile Dundee, Aliens och Karate Kid.

SILLAFESTEN

En lika populär repris varje år! Musikunderhållning!
Lördagen den 13/10 kl. 13.00.
Vi skall försöka utöka sortimentet i år. Det kommer nyheter ständigt allt från
smaker på lingon, blåbär, tranbär osv.
För 300 kr kan du frossa i vårt utbud!!!
RING och anmäl ditt intresse till Leif Losell, 070-4765102. Anmälan är
bindande och senast 28/9.

JULFESTEN
Lika trevligt att år efter år få frossa på godsaker, eller hur?
Musikunderhållning!
Lördagen den 8/12 kl. 13.00.
Som förra året anlitar vi ”Systrarna Buffé” som gjorde bra ifrån sig förra
gången.
För 300 kr kan du äta gott så att du klarar kvällen hemma utan påfyllning.
RING och anmäl ditt intresse till Leif Losell, 070-4765102. Anmälan är
binande och senast 16/11.
KUNSKAPSDAGARNA ÄR FULLBOKADE
25-26 maj i Lund för funktionärer i styrelserna, lokalt och regionalt.
ARLÖVSREVYN
Detta händer nästa gång söndagen den 10/3 2019, kl. 14.00
8 platser på rad 3 (plats 27-30 samt 40-43)
7 platser på rad 5 (plats 60-63 samt 74-76)
OBS! 4 av dessa är reserverade för rullstolarna

Biljetterna kostar 400 kr per styck
Fika är reserverat efter föreställningen med: 15 räkmackor och 15 kaffe
Senast 10/1 kl. 12.00 måste vi meddela hur många biljetter vi vill behålla!
Om vi inte hör av oss inom föreskriven tid makuleras beställningen.
Endast skriftlig bekräftelse via snigelpost eller mejl accepteras.
Bekräftat antal biljetter är bindande och kommer att faktureras.
Senast den 10/2 skall biljetterna vara betalda.
RING och anmäl ditt intresse till Bodil Strömberg, 070-2047157, anmälan
är bindande.
SPÅRVAGNAR I HELSINGBORG
Året är 1967, månaden är september, dagen är den 3. Det är nästan
jordbävning i Sverige, gamla sanningar välts över ända och ifrågasättande
debatt är i gång sedan ett bra tag. Följer politikerna verkligen folkets röst?
1959 har folket tackat nej till HÖGERKÖRNING med överväldigande
majoritet. 75 % vill behålla vänsterkörning. Men riksdagen tar ett annat beslut
än folkets vilja. Med Clas Göran eller vad han nu hette: ”VI HÅLLER TILL
HÖGER” inlemmas snart det nya i samhället. Kommer ihåg från realskolan att
även vi skolungdomar fick rösta och vi röstade ”fel”.
Så här i efterhand konstaterar jag att riksdagen röstade rätt för höger och jag
fel för vänster. Men varför konstra till det med folkomröstning när man ändå
hade bestämt sig i riksdagen för vad som skulle gälla? I stort sett hela Europa
körde redan till höger utom de ärkekonservativa engelsmännen och delar av
det gamla samväldet. Nåja, det här är historia.
Men nu till min ingång för denna artikel; nämligen spårvagnsepoken i
Helsingborg. Jag kan inte riktigt hela bakgrunden men jag tror att det började
med ”Decauvillen” 1891 med en linje från Ramlösa/Råå till centrala
Helsingborg. Redan 1877 hade en linje med häst framför spårvagnen
debuterat.
Jag kom i kontakt första gången med spår vagn då jag var sex år 1950 och
följde med min pappa till hans arbetsplats på Ramlösa Brunn. Vi färdades i
en väldigt liten spårvagn med nummer 3 i ändarna. Den började vid S:t
Jörgens plats och passerade Lussebäcken och de gamla spårvagnsstallarna.

Denna fungerade fram till 1957 då sträckan Lussebäcken-Ramlösa Brunn
ersattes med en liten buss.
År 1957 genomdrevs andra förändringar i spårvagnssystemet. Linje nummer
2 som började vid Senderöd drogs in på sträckan Senderöd-Tågaborg.
Sträckan från Pålsjöbaden till S:t Jörgens plats drogs också in. Nya linje 2
kom nu att trafikera S:t Jörgens plats till Stattena via gamla Knupunkten (nu
en falafelkiosk). Nya nummer 1 färdades nu från Tågaborg-Råå.
Lussebäcken-Tågaborg blev ny linje med nummer 3.
En mycket kort linje som upphörde 1957 var den från ”Gossis” till
Munkavägen (Praktiskan). Denna passerade genom det nuvarande
lasarettsområdet. Detta var en liten tarm som stack av från linjen till Stattena.
Längsta linjen i staden var nummer 1 som gick mellan Råå-Pålsjöbaden fram
till 1957. Det var den ursprungliga spårvagnsmodellen innan ”Mustangen”
kom 1957. Kommer ihåg hur det sjöng i rälsen när den passerade biografen
Saga eftersom det var en knyck i gatan precis utanför. Den gamla
spårvagnsmodellen var precis som färjorna till Helsingör, såg likadan ut i
båda ändar och behövde inte vändas. Mustangen gick bara på ett håll.
Så tog hela härligheten slut 1967 vid omläggningen till högertrafik. Under
årens lopp har jag hört skvaller från rådhuset att man tycker att det var ett
felaktigt beslut. En fullständigt unik epok gick i graven. Buss OK men inte alls
lika storstadslik och charmig. Spårvagn har jag alltid tyckt är BÄST. Men är
ändå tveksam till satsningar 222på spårvagn i Helsingborg, Lund och Malmö.
Handen på hjärtat, är det trots allt inte gårdagens teknik som man inför?
Nils
MARSCH FÖR TILLGÄNGLIGHET
Lördagen den 8 september, tid som förra året.

TEMAHELG OM MYASTENIA GRAVIS (mg)
Förbundet anordnar en utbildning i Sigtuna 4/10-6/10. Alla medlemmar och
anhöriga kan ansöka om deltagande.
Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare inom klinisk neurofysiologi
medverkar. Jenny Levin informerar om probiotisk mat. Max25 deltagare.

Majnumret av Reflex om hur du ansöker. Sista ansökningsdag 10/8.
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