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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Juni månad är snart slut och efter en mycket varm start har sommaren gjort sig påmind 

efter en lång och kall vinter. Fabian, mitt barnbarn har varit ute och tältat, badat och fiskat 

vilket är en speciell känsla. 

Den 24 maj hade föreningen sin endagsutflykt till Stendörren, Nyköping samt Trosa. Det 

var mycket glädjande att 38 anmält sig till resan. 

Vårens sista medlemsmöte hade vi lördagen den 26 maj på Fontänen. Då det blir färre 

och färre som kommer på våra månadsmöten är jag tacksam om Ni hör av Er till någon i 

styrelsen ang. vad vi kan göra för att just Du ska komma. Ge gärna förslag på program 

som skulle engagera Dig! Jag tackar på förhand för Dina synpunkter. 

Sedan Fontänens årsmöte är jag invald som ersättare i Fontänens styrelse där jag 

representerar Neuro Linköping. I sommar kommer vagnhallen att renoveras så vi 

kommer till hösten att mötas av en ny fin lokal. 

Den 16 – 20 juni hade föreningen en resa till Valjeviken, Sölvesborg och även där var det 

många som anmält sig. Det var fem dagar med många aktiviteter, vi spelade bl.a. fläskboll 

samt gick hälsostigen med Niklas som tränar inför Paralympics i Tokyo 2020. 

Ni har säkert läst att Neuroförbundet blir Neuro så vi heter nu Neuro Linköping. Syftet 

med förändringen är att fokusera på neurologi. Det finns ett stort behov inom hälso- och 

sjukvården samt i samhället att lyfta hjärnans möjligheter och utmaningar i framtiden. 

Höstens första aktivitet blir en endagsutflykt 23 augusti till Askersund och höstens första 

månadsmöte är 11 september. Kl. 11.00 i Vidingsjös motionscentrum där vi bjuder på 

brunch. 

Som ordförande är jag väldigt stolt över vår fina verksamhet och jag vet hur mycket tid 

som läggs ner av styrelsen m.fl. och till Er vill jag rikta ett stort och varmt tack. Utan Ert 

engagemang hade vi aldrig varit där vi är idag. 

Trevlig sommar önskar jag alla medlemmar i NEURO Linköping 

 

Ann-Christin 

 

 

 

 

 

  



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

 
Styrelsen för Neuro Linköping, lokalförening för personer med neurologisk diagnos, 
lämnar härmed följande berättelse: 
 
Styrelsen som valdes vid årsmötet 2017-03-04 har efter konstituering haft följande 
sammansättning: 
Ordförande Ann-Christin Petersén 
vice Ordförande Michael Greén 
Kassör Catharina Heimdahl 
Sekreterare Ingrid Stenström Ling  
Övrig ledamot Alexandra Fransson   
Suppleanter Per-Åke ”Pekka” Johansson t o m 2017-11-28  
 Ingela Mattsson 
 
 

Övriga förtroendevalda som valdes på årsmötet 2017-03-04: 
Revisorer Jan Bergström och Marianne Andersson. 
Revisorssuppleant Jan Hillman och Barbro Kvarnström 
Ombud till länsförbundet Styrelsen gavs i uppdrag att utse ombud 
Funktionsrätt Linköping  Ann-Christin Petersén 
(tidigare HSO)  
Referenter till massmedia Ann-Christin Petersén, Ingrid Stenström Ling 
Kaffeansvariga vid möten Irene Malm, Åsa Bastefjord 
Resekommitté Catharina Heimdahl, Michael Greén 
Lotteriansvarig vid möten Ann-Christin Petersén  
 ”Pekka” Johansson t o m 2017-11-28 
NHR-bladet och hemsidan Michael Greén, Alexandra Fransson 
Valberedning Barbro Kvarnström, Leif Andersson 
 

 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
 
 

Medlemsantal och medlemsavgifter 
Den 31 december 2017 hade föreningen 297 medlemmar, vilket är en ökning med 
fyra medlemmar. Medlemsavgiften har varit 380 kr för huvudmedlemmar och 200 kr 
för övriga. 
 

 
Ekonomi 
Styrelsen hänvisar till resultat- och balansräkning för 2017. 
 

 
Neuro Linköping i media 
Under året har föreningen fått notiser från föreningens möten publicerade i Corren. 



 

Gruppverksamhet 

Badgrupp 
Varje fredag under terminstid träffas 5-9 medlemmar för bad i varmvattensbassängen 
(34,5 grader) på Universitetssjukhuset. Nya deltagare hälsas välkomna! 
 
 

Träning på Rörelse och Hälsa 
I samarbete med DHR, STROKE-föreningen, Reumatikerföreningen och Parkinson 
föreningen erbjuds egenträning 1 ggr/vecka i Rörelse och Hälsas lokaler på 
Brigadgatan. Till denna verksamhet har föreningen fått stöd från Neurofonden. 
 
 

Medlemstidning (NHR-bladet) 
För 32:a året i rad har NHR-bladet utkommit. Tre nummer har utgetts under året.  
Redaktionen har bestått av delar av styrelsen. 
 
 

Kansli 
Föreningens kansli är lokaliserat till Föreningshuset Fontänen. Kansliet har utgjort 
sammanträdeslokal för styrelsen och andra kommittéer samt varit mötesplats för 
medlemmar och övriga som vill komma i kontakt med föreningen. Från årsskiftet 
2017-2018 har kansliet tömts inför renovering. 
 

 
Bingolotter 
Genom medlemmar och övriga som angett Neuro Linköping som förmånstagare har 
vi fått ett ekonomiskt tillskott till föreningens kassa. Varje såld lott inbringar 13 kr till 
föreningen. 
 
 

Samtalsgrupp för medlemmar med MS 
Gruppen har träffats en gång per månad under terminstid. Samordnare har varit 
Ingrid Stenström Ling och Alexandra Fransson. 
 
 

Styrelseutbildning 
Styrelserna för länsförbundet Östergötland och lokalföreningarna i Finspång, Motala-
Vadstena, Norrköping och Linköping hade en fördjupad styrelseutbildning på 
Humlegården, Sigtuna. Ingrid Stenström Ling deltog från Linköping. 
 
 

Medlemsmöten 
Lördagen den 28 januari ”Vi roar oss själva”, tipspromenad och ”kluringar”, 
  servering och lotteri. 
    
Lördagen den 4:e mars ÅRSMÖTE, Hans Bager var ordförande.  

Lotteri och kaffeservering.  



  
Lördagen den 20:e maj Genomgång av föreningens hemsida på 

www.neuroforbundet.se och kommunikation via moderna media. Kåseri av Unn 

Forsberg om lättillgängliga utflyktsmål i Östergötland. Lotteri och servering. 

  
Lördagen den 9:e september Correns chefredaktör Christer Kustvik berättade om 

sin livsstilsförändring, samt om arbetet på Corren och 
mediakoncernens uppbyggnad. Lotteri och servering. 

  
Tisdagen den 19:e september Nya medlemmar var särskilt inbjudna för information 

om föreningen och dialog. Kaffeservering. 

Lördagen den 18:e november Anna Fahlbeck, bibliotekarie på Linköpings 
Stadsbibliotek, berättade om hur man kan läsa på olika 
sätt, samt lyssna på talböcker via Legimus. Lotteri och 
servering. 

Lördagen den 9:e december Gröt- och Luciafest med luciatåg från Folkungaskolan 
och tomtemusikanter. Risgrynsgröt, skinksmörgås, 
kaffe och pepparkaka samt jullotteri. Tomtemor kom 
med julklappar. 

Marknader 
Lördagen den 1:a april genomfördes föreningens vårmarknad och lördagen den 
21:a oktober höstmarknad med loppmarknad, chokladhjul, hembakat bröd till 
försäljning, lotterier och kaffeservering. Gemensamma krafter och välvilja från 
medlemmar att ställa upp för föreningen bidrog till ett positivt tillskott till 
föreningskassan. 

Utflykter, resor 
- Måndagen den 1:a maj var föreningens medlemmar bjudna på en trevlig utflykt 

till 
Rosenkällasjöns dämme av scouter från Hannekinds scoutkår. 

 
- Onsdagen den 5:e juli besöktes vår systerförening Motala-Vadstena i deras 

föreningshus Vättersol.  
 

- Vårens endagsresa gick Vättern runt, via Gränna, Hjo och Askersund torsdagen 
den 18:e maj.  

- Höstens endagsresa gick till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby torsdagen den 
24:e augusti. 

 
- I juni gjordes den sedvanliga resan till Sommarsol där vi roade oss med bad, 

promenader, boccia m.m.  Utflykter gjordes till Helsingör och till 

hembygdsparken i Ängelholm. 

 

  

http://www.neuroforbundet.se/


Neuroförbundets kongress 
I september hade Neuroförbundet sin stora kongress i Stockholm. Ingrid Stenström 
Ling och Alexandra Fransson representerade vår förening. 
 
 

Neurodagen  
Neuro Linköpings Neurodag den 28:e september förlades till US med utställning av 
förbundets informationsmaterial. En neurolog föreläste om Neurosjukvårdens 
förvandling över tid och två arbetsterapeuter pratade om olika hjälpmedel som ofta är 
en förutsättning för en fungerande vardag för personer med neurologisk diagnos. 
 
 

Neuroförbundet Östergötland 
Vid ombudsmötet i april, där tre personer från vår förening deltog, valdes Unn 
Forsberg och Ingrid Stenström Ling till ersättare i länsförbundets styrelse.  
 

Samverkan 
Funktionsrätt Linköping (tidigare HSO) 
Föreningens ordförande har deltagit i ordförandemöten och annan verksamhet 
anordnade av Funktionsrätt Linköping, där arbetet har fokuserats på 
funktionshinderrörelsens gemensamma intressen. 
 
 
Slutord 
Neuro Linköping har genomfört sitt 52:a verksamhetsår. Styrelsen konstaterar att 
föreningen på olika sätt arbetat för att uppfylla målen som intresse-, service- och 
kamratförening. Allt arbete har varit möjligt tack vare intresserade och engagerade 
medlemmar.  
 
Vi vet att det finns mer kvar att göra och styrelsen är redo för nya utmaningar under 
nästa verksamhetsår. Föreningen har ett stort berättigande i Linköping och 
angränsande kommuner och vi vet att vi gör skillnad för medlemmarna. 
 
Föreningens stabila ekonomi bidrar till att vi kan göra satsningar på olika 
verksamheter. Vi behöver också hjälpas åt att bidra till lotterier, marknader, gåvor 
m.m. 
 
Det finns plats för fler i vår förening. Därför behöver vi alla hjälpa till att prata om 
föreningen bland vänner och bekanta. Du är föreningens bästa ambassadör. 
 
 
Styrelsen vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla medlemmar, enskilda, 
Linköpings kommun och övriga som möjliggjort verksamheten under året 2017.  
Ett tack riktas också till Neuro Sverige och Neuro Östergötland för gott samarbete 
under året. 
 
Nu blickar vi framåt och tar oss an nästa verksamhetsår med lust och framtidstro. 
 
Linköping den 31 december 2017 

  



Neuro – hjärna i framtiden 
Nu tar Neuroförbundet flera steg för att växa som oberoende organisation samt bidra till 
att sätta neurologin på kartan. 
Som ett första steg kommer Neuroförbundet börja kommunicera Neuro. Syftet med 
förändringen är att fokusera på neurologi. Det finns ett stort behov inom hälso- och 
sjukvården samt i samhället att lyfta hjärnans möjligheter och utmaningar i framtiden. 

”Neuro har bestämt sig. Vi ska bättre bidra till att 
diskutera hjärna och nervsystemet i framtiden. För att nå 
framgång ska Neuro växa i antalet engagerade medlemmar, 
givare och föreningar. Med vår erfarenhet och framtidstro 
kommer Neuro bli den mötesplatsen som kämpar för att 
människor med neurologiska diagnoser har samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra." Säger 
Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck.” 

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge 
information, stöd och framtidstro. (https://neuro.se/artiklar/om-neuro/neuro-hjaerna-i-
framtiden/) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ordförandemöte 22 maj 2018 
Tisdagen den 22 maj var det ordförandemöte som anordnas av Funktionsrätt Linköping. 

Det var andra mötet 2018 och sex föreningar var representerade vilket är ungefär en 

tredjedel av de som kunde varit där.  

Göran Andersson hälsade välkommen och vi presenterade oss för varandra. Kvällens gäst 

var Agneta Björk som idag arbetar som verksamhetschef på Östgöta Care. Temat var 

Psykisk ohälsa och samsjuklighet. 

Agneta började med att berätta om Stanfor0d marshmallows experimentet som var en 

studie i fördröjd tillfredsställelse genomfört av psykologen Walter Mischel 1972.  En 

marshmallow erbjöds de fyraåriga barn som deltog i studien. Ledaren berättade för barnet 

att om hon eller han kunde motstå att direkt äta sin marshmallow erbjöds han eller hon 

istället två. Forskarna analyserade hur länge varje barn kunde motstå frestelsen och om 

detta korrelerade med barnens framtida framgång. Vill Du veta mer? Sök på Stanford 

marshmallows experimentet! 

 Därefter informerade Agneta om stressgubben som är ritad av Jill Rogheden. Vi är olika 

och måste respekteras för den vi är! Tonårshjärnan är som en snabb bil med stark motor 

med dåliga bromsar. Agneta avslutade med att informera om rör inte min keps 

 Ordförandemötet avslutades med att vi diskuterade vilket syfte, mötena har och vilka 

krav vi kan ställa på de som är representanter i RFD – Linköpings kommunala Råd för 

Funktionshinder och Delaktighet. 

Vi diskuterade också hur färdtjänsten fungerar? Det är oerhört viktigt att vi anmäler om vi 

inte är nöjda. Vet du inte hur du ska gå tillväga, fråga oss. /Ann-Christin 

 

https://neuro.se/artiklar/om-neuro/neuro-hjaerna-i-framtiden/
https://neuro.se/artiklar/om-neuro/neuro-hjaerna-i-framtiden/


Stendörren och Trosa 24:e maj 
 

Torsdagsmorgonen var väldigt solig när vi begav oss norrut från Fontänen. Arne som 

körde bussen manövrerade fordonet utmärkt, det krävdes för att vi skulle ta oss ända ut 

till Stendörren med vägens smala och snirkliga svängar.  

Vi fikade vid ankomsten och njöt av det vackra vädret som med sina fläktande vindar. 

Vår guide uppmärksammade oss till att börja med på ljuden i naturen när vi stod vid 

Stendörrens Naturrum. Ett bo med starar fanns i närheten och vi kunde höra högt och 

tydligt när mamman kom med mat till ungarna. Vi tog oss sedan vidare ner mot Östersjön 

och fick lära oss en hel del om det otroliga som händer när ett vatten är bräckt istället för 

bara salt eller sött.  

Vi åt lunch på Trosa Stadshotell och det var väldigt uppskattat att bli serverad till bords 

efter upplevelserna vid Stendörren. 

När vi var mätta spridde vi ut oss i Trosa. Några av oss var glassugna så vi tog oss bort till 

ett glasställe i hamnen jäms med den fina kanalen som går genom staden. En fantastisk 

dag i gott sällskap. Alexandra  

  



Medlemsmöte lördagen den 26:e maj 
 

Vid maj månads medlemsmöte valde ett tiotal medlemmar en stunds informell samvaro 

på Fontänen framför andra aktiviteter i det vackra försommarvädret. 

Medlemmarna gick först en tipspromenad i solskenet i Fontänens omgivning. Frågorna 

gick i sommarens tecken –  en del lätta, en del betydligt klurigare. Av tolv frågor hade 

segraren tio rätt och fick för det en blomstercheck som pris – passande till Mors Dag. 

 

 

Sedan smakade det gott med kaffe med bamsebulle och fransk våffla i skuggan bakom 

Fontänen, lite vatten slank också ner i värmen. Under fikastunden ”brainstormade” vi 

tillsammans och kom fram till några förslag inför höstens medlemsmöten och andra 

tillfällen. Förslagen kommer att tas upp vid sista styrelsemötet för våren. /Ingrid 

 

 

Läskande juice/smoothie i sommarvärmen 

Vattenmelon 

1/2 banan 

10 halvfrysta jordgubbar  

10 myntablad 

Mixa allt och häll upp i två glas. Njut! 

 

*Tips från Anna  



Valjeviken 16 – 20:e juni 
 

Åter igen en medlemsresa som denna gång gick till Blekinge och Valjeviken/Sölvesborg. 

Vi var 30 förväntas fulla resenärer som packade in oss i en av Kolmårdsbuss eminenta 

bussar och som denna gång rattades av Arne själv. Vår färd gick E4 söder ut mot 

Ödeshög där vi hämtade nya medresenärer. Sedan fortsatte vi genom ett sommarklätt 

Sverige och Småland för att komma till Blekinge. 

 

Denna resa skulle visa sig vara av annan karaktär än vad vi brukar göra,  det blev till en 

kurs. Ett gediget tidsschema med många olika aktiviteter och provapå tillställningar cyklar 

av olika de slag…Fläskboll i rullstol.. mm 

Några föreläsare som berättade bla om vad och hur vi kan använda olika hjälpmedel i vår 

vardag och få ett rikare liv/friluftsliv. 

”Höjdpunkterna” blev de utflykter med Guide som 

gjordes ex. åkte vi runt på Listerlandet och fick se det 

enormt vackra Blekinge och Sölvesborg. Informationen 

om Sölvesborg med den 700 meter långa gång och 

cykelbron samt de olika byggnaderna var intressant samt 

Beckaskogsslott tyvärr inte öppet för allmänheten men 

parken var fin att se. 

Sedan var vi på Fiskemuseet i Hällevik.  Mycket historia 

kring vad man livnärt sig på under många år. Allt detta varvades med mycket mat och 

kaffe. 

Vid ”tangentbordet” Micke Greén 

 



 

MS, samtalsgrupp 

Har du MS?  

 

Vi är några personer med MS som träffas och umgås. Vi utbyter erfarenheter och stöttar 

varandra. Ibland pratar vi bara fritt ur hjärtat, ibland ägnar vi oss åt ett särskilt tema som 

är angeläget när man har MS. Vill du vara med? Vi träffas oftast första måndagen varje 

månad i föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.  

Vill du veta mera?  

Kontakta: Alexandra Fransson, (se baksida) 

 

 

Hjärngänget – hjärntrötthet 

 

Är du hjärntrött? 

Vi är några personer med hjärntrötthet som träffas regelbundet i Hjärngänget som är en 

del av Neuro Linköping.  

Vi utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Vi pratar om hjärntröttheten och om 

svårigheter med minne eller koncentration, men också om vardagliga saker. Ibland väljer 

vi någon aktivitet som kan anpassas efter våra förutsättningar. 

Samordnare är Ingrid Stenström Ling och Niclas Meuller. 

 

Kontakta Ingrid för mer information (se baksida) 

 

 

Varmt välkomna!  



 

 Kalender hösten 2018  
  

Höstbrunch september  

16 september 2018  11.00–13.00  
Vidingsjö motionscentrum  

Anmälan till Catharina Heimdahl senast 10 september 
Ej medlem 100 kr 
 

Höstmarknad  
20 oktober   14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  

 
Medlemsmöte november 

17 november  14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  

 

Julfest 
15 december  14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  

 

 

Testa träning på Fontänen 
20 sep   16.00–17.00  Gymnastiksal våning 2, Fontänen 

                                                        Anmälan till Ingrid senast 13/9. 
                                                         

Samtalsgrupp MS  
3 september 17.30–19.30  Leijonhufvuds rum, Fontänen  
1 oktober  17.30–19.30  Leijonhufvuds rum, Fontänen   
5 november  17.30–19.30  Leijonhufvuds rum, Fontänen  
3 december  17.30–19.30  Leijonhufvuds rum, Fontänen  
  

Hjärngänget på Fontänen 
Kontakta samordnare eller se hemsidan för datum 

 
Neurodagen  
28 september 11.00-16.00  Universitetssjukhuset 

Tema rehabilitering 

 
Resor 
Askersunds Skärgård med M/S Wettervik 
23 aug  
 



  



Endagsresa torsdagen den 23:e augusti 2018 

 

M/S Wettervik, Askersunds skärgårdstrafik 

AB, tar oss ut i norra Vätterns skärgård där 

sagor och historia möter vackra vyer och ett 

unikt landskap.  

Båten är helt anpassad för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 

Hålltider: 

08.00  Samling vid Fontänen för påstigning och avresa 08.15 med buss. 

10:00  Avgång från Askersund med M/S Wettervik.  

         Kaffe och smörgås serveras ombord. 

11:15  Ankomst till Grönön, där vi går iland och njuter av den vackra naturen.   

  Trädäck finns över stora delar av ön. Rullstolsanpassad toalett finns. 

12:30  Lunch serveras ombord, vi serveras inkokt lax från Vättern.  

Alternativ:      Fläsknoisette eller vegetarisk rätt.  

13:30  Avgång från Grönön mot Askersund.  

15:00  Ankomst till Askersund. 

15:15  Besök på Venus Choklad, ca 200 meter från Wetterviks tilläggningsplats, där  

  man gör handgjorda praliner.  

 Vi får veta en del om chokladtillverkningen och bjuds på smakprov och kan 

handla, innan vi stiger på bussen för hemfärd 16.30. 

Ca 18.00  Beräknad hemkomst till Fontänen. 

 

 

Anmälan senast 9:e augusti till:  

Catharina Heimdahl 013-15 10 70 eller Michael Greén  076-921 96 71.  

Kostnad 300 kr, inbetalas i första hand till Neuro Linköpings  

PG 66 85 64-8, i andra hand på bussen. Ej medlem 400:-  

Uppge val av rätt, samt eventuell allergi/specialkost, vid anmälan. 

 

Välkommen! 

 

 

  

 



FR-Kontakten – för dig som vill återupptäcka glädjen med att lära  
 

Extra stöd genom FR-kontakten, tidigare HSO-kontakten. 

Du som har någon 

funktionsnedsättning/funktionsvariation och känner att Du 

behöver extra stöd med eller inför dina studier är 

välkommen att höra av dig till FR-Kontakten, som är till för 

dig som har särskilda behov. Det kan vara fysiskt, psykiskt, 

tex ADHD, ASD, dyslexi eller andra begränsningar av 

funktionsförmågan.  

Det finns också olika orienteringskurser du kan gå om du 

känner dig osäker på vad du vill eller klarar av. 

FR-Kontakten är ett samarbete mellan Jobb- och kunskapstorget och Funktionsrätt 

Linköping för att informera om Jobb- och kunskapstorget och de olika studiemöjligheter 

som finns. 

Vi är en resurs för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att kunna studera inom 

Jobb- och kunskapstorget. Det kan röra sig om eventuella hjälpmedel eller att kunna 

studera i din egen takt och/eller under anpassade studieformer. 

Vid behov har FR-Kontakten möjlighet att vara med som stöd vid myndighetskontakter, 

eller för att prata med utbildningsanordnaren för att göra studiesituationen så bra som 

möjligt för Dig. Vi kan även göra ett gemensamt studiebesök på de olika skolorna. 

Om du har sjukpenning eller sjukersättning kan det finnas möjlighet att du kan få studera 

med bibehållen ersättning från Försäkringskassan beroende på vilken förmån du har. Du 

måste dock alltid diskutera detta med din handläggare på Försäkringskassan innan du 

påbörjar dina studier. 

Jag som jobbar på FR-Kontakten heter Caroline Beinerfelt. Jag informerar gärna om mitt 

stöd och de olika möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Linköping, enskilt eller 

i större grupper. 

Välkommen att höra av dig via SMS, mail eller telefonsamtal! 

Vill du veta mer är du välkommen att ringa eller besöka oss på:  

Föreningshuset Fontänen 

Västra Vägen 32 

582 28 Linköping 

 

Caroline Beinerfelt 013 – 12 30 88 

caroline@funktionsratt-linkoping.se 

 



  



 

 

Rehabilitering på Högre Funktion 
  

På Engelbrektsgatan 6 i Linköping finns Högre Funktion sedan år 2009. Högre Funktion 

är en rehabklinik för personer med neurologisk sjukdom/skada. De bedriver 

intensivträningsperioder i syfte att människor ska nå, ja just det, en högre funktion i livet -

-med träning kan du bli mer självständig! Det handlar främst om träning enligt konduktiv 

pedagogik som är en ungersk träningsmetod och fungerar utmärkt för personer som 

drabbats av stroke, MS, Parkinson eller förvärvad hjärnskada men blev utvecklad för CP-

skadade personer 

I januari 2018 började fysioterapeuterna Conny Bergqvist och Hilding Djerf på Högre 

Funktion. Hilding leder förutom sjukgymnastik även intensivträning som vanligtvis är 2-4 

veckor. Träningen sker oftast i grupp men även individuell träning förekommer. 

Conny Bergqvist har varit sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1990 och har avtal med 

Region Östergötland vilket innebär att högkostnadsskyddet gäller. Hans inriktning som 

fysioterapeut är både neurologisk och ortopedisk. Så förutom neurologiska diagnoser 

behandlar han även led, rygg och muskelbesvär.  

Högre funktion har även träningslokal anpassad för rehab träning. Patienter kommer 

ibland på remiss men det är inte krav. I lokalen finns även massörer som ger både klassisk 

massage och taktil massage. 

Intresserad? 

Ring 070-5442694 till Conny eller 0768-384845 till Hilding 

info@hogrefunktion.se 

www.hogrefunktion.se 

 



EFTERLYSNING!  

Till föreningens höstmarknad i oktober söker vi 

prylar till loppmarknaden, vinster till lotteri 

(lämnas till någon i styrelsen) hembakat till 

försäljning. (meddela Kia eller Ann-Christin 

och lämnas i samband med höstmarknaden)   

TACKAR på förhand!  

Styrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarsudoku 



 
Ordförande: Ann- Christin Petersén 

 

 
Vice ordf: Alexandra Fransson 

 

 
Kassör: Catharina Heimdahl 

 

 
Sekreterare: Ingrid Stenström Ling  

 

 
Ledamot:  Hillevi Andersson 

 

 
Suppleant: Michael Greén 

 

 
Suppleant: Ingela Mattsson   



 

 

Kontaktuppgifter till styrelsen 2018 

Ordförande: Ann-Christin Petersén 

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

Vice ordförande: Alexandra Fransson 

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

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:  Hillevi Andersson 

Telefon: 070-974 00 67  Mail: hillevi.a.andersson@gmail.com  

Suppleant: Michael Greén 

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

Suppleant: Ingela Mattsson 

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

 
 

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

 
 

Juridiska frågor: Kontakta Neuros rättsombud        08-677 70 19 

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

mailto:bcheimdahl@gmail.com
http://www.neuro.se/linkoping

