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God fortsättning på 2018. Det är kallt och blåsigt ute men 

dagarna är ljusare och snart har vi vår och värme. 

 

I slutet av förra året drabbades jag personligen av stor 

sorg då min älskade Pekka avled. Pekka var suppleant i 

styrelsen och lämnar ett stort tomrum efter sig. 

Året började med att vi fick tömma vår expedition då hus 

A ska renoveras. Detta betyder att allt just nu är nerpackat 

i lådor mm. och att vi inte vet när vi får packa upp och 

flytta till en nyrenoverad expedition. 

 

 

I år är det valår och politikerna kommer att argumentera för att få våra röster. Vi 

kommer att vara aktiva och tillsammans med övriga föreningar i Neuroförbundet 

Östergötland har vi tagit fram ett antal frågor som är viktiga för oss och som vi vill 

diskutera med politikerna. Frågor vi driver är rehabilitering, hjälpmedel, Neuroteam, god hälsa 

för den med funktionsnedsättning, rätten kring arbete samt kollektivtrafik/färdtjänst. 

 

MS-samtalsgrupp fortsätter att träffas under våren och har fyra möten inbokade. 

Jag hälsar våra medlemmar i Hjärngänget välkomna till föreningen! De träffas på 

Fontänen varannan tisdag. 

Föreningens årsmöte är i år lördagen den 17 mars kl.14.00 VÄLKOMNA! 

Styrelsen planerar två endagsresor, en i maj och en i augusti, som jag hoppas många vill 

följa med på. 

Vi går nu mot ljusare tider, dagarna blir längre och längre, det gäller att hinna njuta av 

allt. Var rädda om Er och om varandra. 

 

Ann-Christin //Ordförande 

 

 

 

  



3 
 

Kallelse till årsmöte med Neuroförbundet Linköping 2018 

Alla medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 17:e mars 2017 kl. 14.00 
i Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping 

 

Förslag till dagordning 

1. Årsmötets öppnande 

2. Parentation 

3. Godkännande av förslag till dagordning för årsmötet 

4. Val av  

a) Ordförande för årsmötet 

b) Sekreterare för årsmötet 

c) Två protokolljusterare för årsmötet 

d) Två rösträknare för årsmötet 

5. Beslut om årsmötets behöriga utlysande 

6. Godkännande av förslag till verksamhetsberättelse för 2017 

7. Godkännande av ekonomisk redovisning 2017 

8. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet 

9. Behandling av motioner 

10. Beslut om verksamhetsplan för 2018 

11. Antagande av nya stadgar 

12. Fastställande av medlemsavgift för 2019 

Förslag: Medlem 360 kr, anhörigmedlem 180 kr 

13. Beslut om kostnadsersättningar för funktionärer 

14. Beslut om budget för verksamhetsåret 2018 

15. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

16. Val av 

a) Ordförande 

b) Ordinarie ledamöter i styrelsen 

c) Suppleanter i styrelsen 

d) 2 revisorer 

e) 2 revisorssuppleanter 

f) Ombud till NEURO Östergötlands ombudsmöte 

g) Referenter till media 

h) Övriga kommittéer 

i) Valberedning  

17. Information om verksamhet 2018 

18. Övriga ärenden 

19. Avtackning 

20. Årsmötets avslutning 

 

Välkomna! 

Anmälan om deltagande senast den 10:e mars till 

linkoping@neuroforbundet.se eller till Catharina Heimdahl, tel 013-15 10 70 
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 Kalender våren 2018 på Fontänen 
  

Årsmöte 2018  

17 mars 2018 14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  
 

Medlemsmöte april 

07 april  14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  

 
Medlemsmöte maj 

26 maj  14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  

 
Samtalsgrupp MS  
05 mars  17.30–19.30  Leijonhufvuds rum, Fontänen  
09 april  17.30–19.30  Feilitzens rum, Fontänen  
07 maj  17.30–19.30 Feilitzens rum, Fontänen  
 

Hjärngänget på Fontänen 
27 feb 14:00 - 16:00                  
27 mars 14:00 - 16:00                  
10 april 14:00 - 16:00                  
24 april 14:00 - 16:00                  
8 maj 14:00 - 16:00                  
15 maj 14:00 - 16:00                  
29 maj 14:00 - 16:00                  
12 juni 14:00 - 16:00                  
26 juni 14:00 - 16:00                 
 

Seminarium om hjärntrötthet 
Neuroförbundet i Norrköping 
23 feb – se uppslag i tidningen 

 
Resor 
Stendörren, Nyköping Trosa  
24 maj  
 
Valjeviken 
16-21 juni  
 
Askersunds Skärgård med M/S Wettervik 
23 aug  
 
Tyvärr kommer vi inte att resa till Sommarsol i år pga. konkurs. 
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STENDÖRREN 24/5  
 Stendörren, vid kusten mellan Nyköping och 

Trosa är ett mycket uppskattat och välkänt 

naturreservat som lockar besökare från när och 

fjärran. Via hängbroar kan du komma ut i 

skärgårdsnaturen utan båt.  

 

Vi kommer att ta oss ned till vattnet med vår buss. 

I reservatet finns flera markerade 

stigar som bjuder både på 

intressanta kunskaper och 

spännande upplevelser. Du kan 

spana ut över öppet vatten vid 

Äspskär, bada från klipporna, se 

årstidsskiftningarna i flora och 

fauna eller varför inte försöka att 

få upp middagsfisken? 

 

Program kommer… 

 

 

Askersunds skärgård 23/8 

M/S Wettervik - för alla 

Anpassningar Wettervik: 

- Breddad landgång 

- Hiss från fördäck till salong. 

- Breddade gångar ombord. 

- Handikapptoalett 

- Hörslinga 

- Inga trösklar  

 

Program kommer… 

 

 

 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMoNGD3IzZAhXBLFAKHUpMCAkQjRx6BAgAEAY&url=http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nykoping/stendorren/Pages/index.aspx&psig=AOvVaw0l9Kc8UbTB0GR6BB02XzqS&ust=1517849463263707
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Neurodagen 2017 

 

Neuroförbundet Linköping har 

anordnat en Neurodag på US för 

att uppmärksamma neurologi och 

situationen för personer som lever 

med neurologisk diagnos. 

Medlemmar och andra med 

neurologisk diagnos, vårdpersonal 

och studenter kunde ta del av 

information om Neuroförbundet 

vid en utställning.  

Neurolog Fredrik Lundin föreläste 

om den medicinska utvecklingen 

under 50 år för diagnoserna stroke, MS och Parkinson och vad som kan förväntas i 

framtiden. Arbetsterapeuterna Sara Eidhammer och Terese Olsson talade om hjälpmedel 

som ofta är en förutsättning för en fungerande vardag i hemmet för personer med 

neurologisk diagnos.  

 

 

NEUROTEAM - Kampanj 

Riksomfattande kampanj för att varje län ska utrustas med minst ett fullständigt 

Neuroteam. I Östergötland driver länsförbundet tillsammans med lokalföreningarna, 

denna fråga med hög prioritet. 

Ett komplett Neuroteam ska bestå av: neurolog, specialist sjuksköterska, fysioterapeut, 

arbetasterapeut, logoped, kurator, sexolog, dietist, psykolog. Du har rätt att veta om att 

de olika professionerna finns i teamet och ha tillgång till dem vid behov. 

Vi behöver ett samlat team i länet, där all kompetens finns samlad. Det innebär ett större 

utbyte av erfarenheter och ger en bättre erfarenhetsbas. Vi tror också att om forskningen 

finns i anslutning till verkligheten, teamen och patienterna, så drar de nytta av varandra 

och det blir ett intressantare och bättre arbete som blir mer utvecklande. En komponent 

som vi patienter har all nytta av! 

Vi vill gärna att Du stödjer vår kampanj, som du hittar på 

http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/ostergotland/ostergotland/  

Du kan också skicka ditt svar till linkoping@neuroforbundet.se, alternativt på Facebook, 

postledes eller lämna dina val till någon av oss i styrelsen. Neuro Linköping, Västra 

Vägen 32, 582 28 LINKÖPING 

Vi behöver ditt namn, mailadress och postnummer. 
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Neuroförbundets kongress 8-10/9 2017 i Solna  

Sittande ordförande Lise Lidbäck omvaldes för fyra år. Flertalet övriga ledamöter blev 
också omvalda, samt ett par nya namn. Se mera information på www.neuroforbundet.se. 

 

Några viktiga beslut: 
Begreppet huvudmedlem ersätts med medlem. Närståendemedlem ändras till 
anhörigmedlem. Enhetliga medlemsavgifter från 2019: för medlem 360 kr, för 
anhörigmedlem 180 kr. Förutom geografiska (lokal-)föreningar ska det vara möjligt att 
skapa föreningar för diagnos- och/eller intressefrågor. 

Det ska bli möjligt för diagnos- eller symtomföreningar som idag står utanför förbundet, 
att bli diagnosförening. Förbundet ska utvecklas till en paraplyorganisation inom 
neurologi.  

 

Neuroförbundet ska fokusera på samordnad opinionsbildning på två nivåer:  

Nivå 1.  
Neurosjukvård och forskning. Rehabilitering 

Nivå 2. 
Hjälpmedel. Arbetsmarknad. LSS. Insatser och rättigheter inom Socialtjänstlagen och 
Socialförsäkringsbalken. Transport. Tillgänglighet. 

 

Neuroförbundet: 

- Ska definiera vilka rättigheter medlemmarna har eller bör ha.  
- Uppmanar föreningarna/länsförbunden att utse person ansvarig för 

opinionsbildning och som ingår i Neuroförbundets nätverk för opinionsbildning. 
- Ska anordna kurser om internets nytta. 

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda, i samråd med föreningslivet, hur de 
demokratiska formerna kan moderniseras.  

 

Från vår förening deltog Ingrid Stenström Ling och Alexandra Fransson. 
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VI BEHÖR DIN HJÄLP  

Vilka fem frågor är viktigast för dig att vår förening 

arbetar med och lyfter upp med våra politiker i 

valrörelsen under 2018? 

 

Välj ut dina 5 viktigaste alternativ  

1. Möjlighet till bassängträning i varmbassäng. 

2. Tillgång till rehabilitering, kontinuerlig, intensiv, 

dagträning/internat/klimat och stöd för egen träning - efter behov. 

3. Hjälpmedel, efter behov, inte efter sortiment. Var och en som 

behöver ska ha rätt till hjälpmedel som ger vardag och fritid större 

självständighet. 

4. Tillgång till minst ett komplett Neuroteam i vården: 

Neurolog, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, 

psykolog, logoped, dietist, uroterapeut och sexolog 

5. Boende, val av och rätt att välja sitt boende. 

6. Rätten till arbete och sysselsättning om än med lägre 

sysselsättningsgrad. 

7. Etik och bemötande. 

8. Mobilitet, anpassade färdmedel, anpassad kollektivtrafik. 

9. Bättre/utvidgat stöd till anpassad bil. 

10. God hälsa även för den med funktionsnedsättning. 

11. Möjlighet till vistelse utomhus: ”Friluftsliv för alla – utan 

undantag”! 

12. Tillgänglighet, möjlighet att delta i kulturliv, shopping, teater m.m. 

Du kan skicka ditt svar till linkoping@neuroforbundet.se, alternativt på Facebook, 

postledes eller lämna dina val till någon av oss i styrelsen. Adressen är Neuro Linköping, 

Västra Vägen 32, 582 28 LINKÖPING 

 

STORT TACK PÅ FÖRHAND 

  

2018 
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Medlemsmöte 18:e november 

Vid Neuro Linköpings medlemsmöte den 18:e november medverkade Anna Fahlbeck, 

bibliotekarie på Linköpings Stadsbibliotek. Anna berättade om hur man kan läsa på olika 

sätt. Vid neurologisk diagnos kan det vara svårt att läsa som vanligt, och biblioteket 

erbjuder många andra sätt att läsa.  

Man kan läsa böcker med stor stil, böcker och tidningar med lättare text, böcker med 

tecken som stöd, punktskrift och taktila bilderböcker med fingrarna. 

Det går också att lyssna på talböcker via s.k. Daisyspelare, eller ladda ner talböcker direkt 

till sin dator eller mobil via www.legimus.se, efter att man fått användarkonto på 

biblioteket.  Talboken är en statligt finansierad produkt, till skillnad från ljudboken som 

är en kommersiell produkt. Den som vill börja lyssna på talböcker kan boka handledning 

av en bibliotekarie. 

 

Legimus - Egen nedladdning 
Talböcker direkt i mobilen, surfplattan eller datorn 

Alla kan läsa – en del med öronen! 

Över 100 000 talböcker väntar på att laddas ner direkt till dig. 

 

Kontakta:  

Anna Fahlbeck    Kristina Lundwall 

Tel: 013 – 20 66 55   Tel: 013 – 26 30 88 

anna.fahlbeck@linkoping.se    kristina.lundwall@linkoping.se 

 

Välkommen att boka handledning för att ladda ner talböcker! 

http://www.legimus.se/
mailto:anna.fahlbeck@linkoping.se
mailto:kristina.lundwall@linkoping.se
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 Gröt- och Luciafest den 9:e december 

 

Neuro Linköping hade traditionsenligt Gröt- och Luciafest på 

Fontänen i december. Två skäggprydda dragspelande tomtar 

underhöll med populära julsånger medan medlemmarna 

samlades och bland annat köpte lotter.  

 

Ett vackert och väldigt 

proffsigt Luciatåg med 

elever från 

musikklasserna på 

Folkungaskolan tågade in 

i Vagnhallen och sjöng 

de vackra sångerna vi 

känner igen. 

 

 

När Lucia och hennes tärnor tågat ut, bjöds det på mycket uppskattad och god 

risgrynsgröt med skinksmörgås, och vi trivdes gott tillsammans.  

 

 

Sedan var det dags för dragning i det stora jullotteriet, med vinster som till största delen 

var skänkta av medlemmar. Till sist smakade det gott med kaffe och pepparkaka. 

 

Vi hoppas att alla hade en riktigt god jul! 
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Låt oss röra på oss tillsammans!! 

Bassängträning  

Vill du träna i varmvattenbassäng? 

Neuro Linköping har en badgrupp på 
Universitetssjukhuset, ingång till bassängen via 
Södra Entrén. Många av oss upplever ökad 
rörelseförmåga efter en stund i det varma vattnet. 

Du måste vara medlem i föreningen med tanke 
på försäkringsfrågan. 

Tid: Varje fredag kl. 15.00, 12/1 2018 
Terminsavgift 300 kr betalas till Neuro 
Linköping, plusgiro 66 85 64 – 8 

Kontaktperson i badet är Barbro Kvarnström. 
Anmälan sker till Catharina Heimdahl, 013-15 10 70. 
 

 

Egenträning 

Funktionshinderföreningarna i Linköping erbjuder egenträning i lokalerna hos Rörelse 
och Hälsa, Neurorehab, på Garnisonsområdet. 

Verksamheten bygger på individuell träning under eget ansvar. Du måste vara medlem i 
en funktionshinderförening med tanke på försäkringsfrågan. 

Sjukgymnaststuderande finns på plats som stödpersoner under träningen, samt 15 
minuter före och efter träningstiden. 

Tisdagar kl. 16.30 - 18.00, 
Start 16/1 - 2018 
Adress: Brigadgatan 20B. 

Terminsavgift 300 kr betalas till  
Neuro Linköping, plusgiro 66 85 64 - 8 
Anmälan sker till kontaktperson Catharina 
Heimdahl, 013-15 10 70. 
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Mental trötthet 
- ett seminarium om hjärntrötthet efter en neurologisk skada 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärntrötthet är ett osynligt handikapp som är vanligt vid skada eller 

sjukdom i nervsystemet och som kan bli ett livsvarigt problem. Nu verkar 

behandlingsmöjligheter vara i sikte! Lars Rönnbäck är professor och överläkare i 

neurologi. Han arbetar vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska. Han har an 

flera år ägnat sig åt att klarlägga mekanismer bakom mental 

trötthet/hjärntrötthet efter skada eller sjukdom i nervsystemet, utveckla 

diagnostiska instrument och genomför behandlingsstudier. 

Ett seminarium för allmänheten, personer med hjärntrötthet efter stroke eller annan 

neurologisk skada/sjukdom och deras närstående, neurologer, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, synrehabiliteringspersonal, personliga assistenter, beslutsfattare inom 

landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa. 

Norrköping den 23 februari 2018 

Ort & plats 

Norrköping  23 februari 2018, kl 13.00 16.00 
Havet, Thapperska Gamla Övägen 23, Norrköping 

Begränsat antal platser Fri entré 

Förhandsanmälan till norrkoping@neuroforbundet.se,eller telefon 011 16 99 97 senast den 20 februari 

OBS! beställ inte ev. färdtjänsthämtning före kl 16.00 

Program 

13.00 13.10 Välkommen    Neuroförbundet 

13.10 13.4 Hjärntrötthet, forskning nya rön  Lars Rönnbäck 

13.45 14.15 Behandlingsmetoder 

14.15 14.45 Paus 

14.45 15.15 Strategier vid hjärntrötthet 

15.20 15.50 Frågestund 

Seminariet arrangeras av Neuroförbundet i Norrköping 
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Vad vill du? 
NHR-bladet är ju till för oss, har du läst 
något intressant du vill dela med dig av, 
exempelvis en bok eller ett recept? Vill 

du att vi tar upp något speciellt som 
hänt? 

 
Har du idéer på resor, aktiviteter eller 

annat du skulle vilja att vi gör 
tillsammans? 

 
Vill du skänka priser till våra  

lotterier i form av: 
– pyssel? 

– bakning?  
– något annat? 

 
Kontakta någon av oss i styrelsen, våra 

kontaktuppgifter finns längst bak i 
tidningen. 
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Neuro Linköping i Corren  

 

 

 

Snabba Choklad- och Jordnötsrutor 
12 bitar 
 
Ingredienser Chokladbotten: 
1 1/2 dl hasselnötter 
1/2 dl saltade jordnötter (+extra till 
garnering) 
1 1/2 msk kakao  
1 msk honung 
1 msk rapsolja 
3 msk vatten 

Ingredienser Jordnötssmet: 
1 dl jordnötssmör 
1 msk smält kokosolja 
1 msk honung 

Chokladbotten: Mixa hasselnötter, 
jordnötter, kakao, honung, vatten och 
olja i en mixer till en deg. Tryck ut degen 
i en form med bakplåtspapper (formen 
jag använde var 20 X 15 cm).  

Ställ in formen i kylen medan du gör 
jordnötssmeten. 

Jordnötssmet: Blanda jordnötssmör, 
kokosolja och honung till en smet och 
bred den över chokladbotten. 
Strössla över hela jordnötter på kakan 
och låt den stelna en stund i frysen innan 
du skär upp den i bitar. Njut! 

 

(recept från: rawness.se/recipes/protein-kladdkaka-gott-och-enkelt-recept) 

http://rawness.se/wp-content/uploads/2016/10/rawness_dsc0382.jpg
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Månadsmöte Januari 2018 
 
Vid medlemsmötet i januari hade vi besök av tre 

representanter för Parasport (tidigare 

handikappidrott). Agneta Lidman och Mats 

Persson arbetar på Linköpings Parasportförening, medan Mattias Sköld arbetar för 

Parasportförbundet Östergötland. Alla tre har sin arbetsplats på Fontänen. Parasports 

medlemmar är personer med rörelsenedsättning, synnedsättning, utvecklingsstörning 

eller neuropsykiatrisk störning och man kan ägna sig åt många olika idrottsgrenar. En 

ständig målsättning är att bidra till meningsfull träning och fritid till alla, oavsett 

funktionshinder. 

Idag fick vi ”Prova på” Boccia, Mattcurling och Bordtennis. Det ledde till många skratt, 

och det kröp fram att vi har dolda talanger bland våra medlemmar! 

Under fikapausen berättade Mattias, Agneta och Mats om Parasports organisation, 

utbud, mm. Efter tipspromenad och vinstdragning i sedvanligt lotteri, fanns tid för 

ytterligare en stunds ”Prova-på” i de tre idrottsgrenarna. 

Här informeras om de aktiviteter som Linköpings Parasportförening erbjuder. Ta gärna 

kontakt och börja träna! 

 

Vill du röra på dig i trevligt sällskap? Kom då till 
Linköpings Parasportförening! 

 

 

Aktivitet Plats  Dag Tid 
Bassängträning  US  Tisdag ojämna veckor  17:15-18:00 
Bassäng barn NPF  US  Tisdag jämna veckor  17:15-18:00 
Bee Active Idrottsskola (7-18 år) Fontänen  Måndag  18:00-19:00 
Bee Active Weekend (från 18 år) Olika platser  1 ggr/mån 
Boccia motionsgrupp  Fontänen  Onsdag 10:00-12:00 
Bordtennis motionsgrupp  Fontänen  Torsdag  13:00-15:00 
Boccia (träning/tävling)  Fontänen Onsdag  17:00-19:00 
Boccia (träning/tävling)  Ljunkan Lördag  14:00-17:00 
Bordtennis (träning nybörjare)  Fontänen Torsdag  17:00-18:15 
Bordtennis (träning avancerade) Fontänen  Torsdag  18:30-20:00 
Dans (i Vagnhallen) Fontänen Varannan söndag  10:30-12:30 
Gymnastiklek barn NPF  Fontänen Söndag  9:00-11:00 
Goalball (synskadeidrott)  Tokarpshallen  3 ggr/vecka 
Innebandy Fontänen  Lördag  10:00-12:00 
Mattcurling  Fontänen  Tisdag  17:00-20:00 
Rullstolsrugby  Kungsbergshallen Oregelbundna tider 

Du är välkommen att prova ett par gånger innan du bestämmer om du vill bli medlem. Vill du ha mer 
information om priser och vilken aktivitet som skulle passa just dig? Kontakta då Agneta Lidman: 
kansli@lhif.se eller 013-13 39 79.  

Varmt välkommen med din anmälan! 
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 Kontaktuppgifter till styrelsen 2018 

Ordförande: Ann-Christin Petersén 

Telefon: 013-16 08 36 Mail: ac_petersen@bredband.net  

Vice ordförande: Michael Greén 

Telefon: 076-921 96 71 Mail: michael.green@spray.se  

Kassör: Catharina Heimdahl 

Telefon: 013-15 10 70  Mail: bcheimdahl@gmail.com 

Sekreterare: Ingrid Stenström Ling  

Telefon: 073-987 75 31 Mail: stenstrom.ling@comhem.se  

Ledamot: Alexandra Fransson 

Telefon: 070-433 20 59 Mail: franssonalexandra@gmail.com 

Suppleant: Ingela Mattsson 

Telefon 073-577 71 54 Mail: ingelamattsson@live.com  

 
 

Diagnosfrågor: Vänd dig till någon i styrelsen eller  
 Neuroförbundets diagnosombud  08-677 70 11 

 
 

Juridiska frågor: Kontakta Neuroförbundets rättsombud        08-677 70 19 

 
 
Neuroförbundet Linköping  Västra vägen 32  

 582 28 Linköping 
 Telefon: 013 – 10 11 32 
 
E-post  linkoping@neuroforbundet.se 
Hemsida www.neuroforbundet.se/linkoping 
Facebook facebook.com/linkopingneuro 
Plusgiro 66 85 64 - 8 

mailto:bcheimdahl@gmail.com

