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Neuro Malmö önskar alla 
 

medlemmar en riktigt  
 

trevlig höst 

EVENEMANG   NYHETER   TEMATRÄFFAR 



NÅGRA ORD FRÅN TF ORDFÖRANDEN… 

En glad och härlig höst önskar 
Tf ordförande Claes-Göran Berndt 

Nu har vi haft en härlig sommar och nu har vi hösten framför oss! 
 
All grönska går till vila och bladen faller av. Vi däremot tar nya tag mot 
en aktiv höst.  
 
Styrelsen arbetar ständigt med olika evenemang för våra medlemmars 
bästa. Det är glädjande att så många deltar i våra evenemang. 
 
Leif Christoffersson en god vän och kollega har gått bort. Han har med 
sitt engagemang och stora hjärta varit en stor tillgång för Neuro-
förbundet. Hans fight för alla med lösningsskador var oändlig. Leif hade 
alltid några vänliga ord att säga och en hjälpsam hand att erbjuda. 
Vi saknar dig. Tack för allt Leif!  
 
Neuro Malmö fortsätter att utvecklas och gå framåt, mot nya spännande 
mål! I detta nummer av Neurobladet får ni åter en del nya tips om olika 
aktiviteter och evenemang.  
 
Vår vision är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser 
har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra.  
 
Vi kämpar på för att bevara LSS för alla som behöver LSS för att kunna 
leva ett normalt aktivt liv i alla åldersgrupper gammal (80+) som ung. 

Claes-Göran Berndt 
Tf Ordförande Neuro Malmö 
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LEIF CHRISTOFFERSSON TILL MINNE 
 

Leif Christoffersson, en förkämpe för personer som lever med neurologiska skador av 
lösningsmedel, har avlidit efter en kort tids sjukdom, i en ålder av 76 år. Leif gjorde 
också ett oerhört värdefullt jobb för många medlemmar inom Neuroförbundet, oav-
sett diagnos. På senare år kom hans engagemang och erfarenheter till stor nytta 
även för personer med andra neurologiska diagnoser via förbundets Malmö-förening, 
där Leif också var aktiv. 

Inom förbundet är han mest känd för sitt pionjärarbete med att hjälpa personer i 
hela Sverige som fått bestående neurologiska skador av lösningsmedel. Utifrån egna 
erfarenheter, stor envishet och med tiden omfattande kunskaper, kämpade han för 
många medlemmar som ifrågasatts av sjukvård och försäkringskassa. Han lyckades 
också hjälpa många att hitta ett bättre liv. För enskilda individer kunde det exempel-
vis betyda oerhört mycket både ekonomiskt och psykologiskt att få sina skador god-
kända som arbetsskada. 

När Leif i slutet av 1980-talet inte fick tillräckligt gehör från sitt fackförbund för sina 
egna bekymmer, startade han, tillsammans med några andra, från olika yrkesområ-
den en egen förening för personer med neurologiska skador av lösningsmedel. Före-
ningen sökte sig så småningom till dåvarande NHR, Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund, och blev en del av förbundets verksamhet. 

Förutom hjälp till enskilda personer, genomförde gruppen omfattande informations-
insatser och påverkansarbete för att sprida kunskaper om de bekymmer dessa ska-
dor kan innebära. Via tidningsintervjuer, broschyrer, ett omfattande filmprojekt, fö-
reläsningar, myndighets– och vårdkontakter i hela landet, arbetade gruppen också 
för att uppmärksamma behovet av förebyggande insatser för att förhindra dessa 
skador. 

Saknaden efter Leif Christoffersson är stor. Våra tankar går till hans familj och närm-
aste. 

 

Lise Lidbäck 
ordförande Neuro 

 

Texten hämtad från Neuros rikstäckande medlemstidningen Reflex 
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KOMMANDE AKTIVITETER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flera av ovanstående aktiviteter kan ni läsa mer om i detta nummer så det är bara att bläddra vi-
dare. 
 
Massagen och fotvården finns inte med i kalendariet. Dessa tillfällen är på skiftande datum. Kon-
takta 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 höst och vinter framför oss med flertalet aktiviteter. Och fler aktiviteter kom-
mer! Håll även utkik på hemsidan, Facebook och Instagram. 

 
Adress till hemsidan är: https://neuro.se/malmo och till Facebook: 
https://www.facebook.com/NeuroforbundetMalmo/ 
På Instagram heter vi ’neuroforbundet_malmo’ 

  Sida 

6 oktober Anhörigdag 10 

9 oktober ALS-träff 8 

10 oktber Guillain-Barré/CIDP (Detta är ett Lundabygdenevenemang) 9 

16 oktober Inkontinens (Detta är ett Lundabygdenevenemang) 9 

20 oktober Höstresa 11 

25 oktober Unga Vuxna månadsträff 16 

25 oktober Polyneuropati 5 

26 oktober Trivselgruppen 6 

November MS-träff 5 

3 november Bingo 11 

5 november Ullared 6 

18 november Ataxi-nätverksträff 15 

21 november Anhörigkonferens 10 

22 november Julmarknadsresa 12 

6 december Polyneuropati 5 

8 december Julmiddag 7 

 

Utöver ovanstående har vi våra stående aktiviteter. Läs mer om dessa i bla-
det 

 Massage 8 

 Torsdagsträff med fika kl. 13 till 15. 
Ring & boka. 

8 

 Fotvård 8 
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REDAKTIONEN HAR ORDET … 
Vi får börja med att gratulera Brita Petersson till vinsten i förra numrets tävling. Hon var först med att 
hitta ordet som var gömt i bokstäverna. Först gällde det att hitta alla bokstäverna och sedan placera 
dem så de bildade ett ord på redaktionssidan. Ett fint pris finns att hämta på kansliet 

Ordet som vi valt var ett av våra ledord. FRAMTIDSTRO. 

Just FRAMTIDSTRO kan alla funktionshindrade medlemmar i vår förening känna, när det kommer att 
vara minst tre evenemang under hösten för anhöriga. Håll utkik efter dessa evenemang. Malmö Stad 
kommer första att anordna ett evenemang i oktober. Vårt riksförbund kommer sedan att anordna en 
föreläsning på Scandic St. Jörgen senare under hösten. Och vi, som lokalförening, kommer sedan att 
ha en träff något senare. 

Anhöriga och yngre med någon form av neurologisk diagnos är vår framtid. Av den anledningen kom-
mer ni säkert se fler framtida evenemang och liknande som riktar sig till dessa grupper. 

I mitten av oktober, kommer vårt riksförbund, att informera och utbilda föreningarna i södra delen av 
landet på Valjeviken i Sölvesborg.

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 upp-
skattade träffar under hösten 2018. 
Arbetsgruppen har bokat lokalen på följande tider: 25 oktober och 6 december. 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@neuro.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. 073—363 17 59 
edin.lennart@gmail.com eller Tina Wronski-Peterssen tel. 076—020 83 88 hjertet7913@gmail.com 

MS-TRÄFF PLANERAD 
TILL NOVEMBER 
Överläkare Petra Nilsson, Skånes Universitets-
sjukhus Lund, kommer att hålla ett föredrag om 
MS och de senaste rönen i behandlingen. 
Föreläsningen blir i november. Datum och plats 
kommer meddelas så snart vi kan. 
 
Håll utkik på mailen, hemsidan och 
Facebook. 

NEURO MALMÖ TALADE PÅ 
BLIXTAKTION I 
MALMÖ 
Veckan innan valet genom-
fördes en blixtaktion mot nedskärningarna i LSS på 
Sankt Johannesplan i Malmö. Där talade bland an-
nat en av våra medlemmar, Jennie Oorthen. Ett 
mycket bra tal som ni kan se och lyssna till via vår 
Facebook. Eller så kan ni klicka här: https://
www.facebook.com/lilly.key.9/
videos/2137205539684836/ .ca 18.30 in i videon. 

Tillsammans med flertalet andra föreningar arran-
gerade Neuro Malmö en blixtaktion för LSS. Ett 
stort antal makthavare och politiker var på plats. 
Förhoppningsvis hörde och såg de vad vi ville. 
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ULLARED DEN 5 NOVEMBER 
 

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

Vi samlas utanför vår lokal på Ängelholmsgatan 6 i Malmö kl. 07.30. Bussen avgår 
kl. 08.00. Samling uppe i Ullared kl. 16.00. Vi är tillbaka ca. kl. 19.00. Kostnaden 
för resan är 180:-.

Anmälan gör ni genom att kontakta vårt kansli, antingen via 040 — 12 59 59 eller 
malmo@neuro.se. 

TRIVSELGRUPPEN 
Trivselgruppen träffas fredagarna den 26 oktober och 14 december kl. 18 till 20.30. 
Vi träffas och äter något till självkostnadspris. Vi bara snackar, umgås och sätter 
våra diagnoser åt sidan. OBS! Vid träffen den 14 december skall en julklapp medta-
gas för byte. Julklappen får högst kosta 75:-. 

Anmälan görs på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se. 

 

Välkomna önskar Sonja och Gunilla 
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VÄLKOMMEN TILL OSS 
Har du frågor kring vår lokalförening och våra evenemang, kontakta malmo@neuro.se eller ring oss 
på 040—12 59 59 

Lokalföreningen i Malmö tillhör det rikstäckande Neuroförbundet som är Sveriges första intresseor-
ganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever med en diagnos eller sym-
tom 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 med-
lem. 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 neuro-
sjukvård 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.

JULMIDDAG MED LUCIA OCH LOTTERI DEN 8 DECEMBER 
Årets julmiddag kommer att åtnjutas på restaurang Chilla P mellan kl. 13.30 och 17.00. Ett klassiskt 
julbord med Lucia-tåg avslutas med lottdragning och avslutande stordragning i medlemslotteriet. 

Kostnad för detta är 200:- 

Anmälan görs som vanligt via 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se. 
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FOTVÅRD 
Fotvårdsspecialisten Tina har medicinsk fotvård för våra medlemmar till ett mycket förmånligt pris. 
På tal om priset har det stigit till 300:- för medlemmar och 350:- för icke medlemmar 
Är du i behov av fotvård? Ring kansliet och hör vilka tillfällen och tider som kan bokas. 
För tillfället finns dessa tillfällen: 3/10, 10/10, 7/11, 21/11 och 5/12. Flera av dessa tillfällen är dock 
redan fullbokade. 
Anmäl dig till Neuro Malmös kansli. Tel: 040—12 59 59 eller malmo@neuro.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. Följande datum är redan inbokade: 9/10, 6/11 och 4/12. 
Priset för 30 minuter är 250:- för medlemmar och 300:- för icke medlemmar. Alla tillfällen är i för-
eningslokalen 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 
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 föreningslo-
kalen på Ängelholmsga-
tan 6, på bottenplan. 
Ni anmäler er som vanligt via 040—12 59 
59 eller malmo@neuro.se. 

ALS-TRÄFF TISDAGEN 
DEN 9 OKTOBER 
Vi träffas i all enkelhet över en kopp fika och 
snackar med varandra. 
Framtida träffar och innehåll kan vara ett bland 
andra teman. 
Glöm nu inte att anmäla er till kansliet på tele-
fon: 040—12 59 59 alternativt E-post: 
malmo@neuroforbundet.se 
Tid: 14:00 till 16:30. 
Plats: kansliet, Ängelholmsgatan 6 Malmö. 
 
Varmt välkomna! 
 
Claes-Göran Berndt 
Neuro Malmö 

 

Tillgänglighetsgruppen.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobbar för att förbättra 
tillgängligheten 

för alla 
rörelsehindrade 
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Vissa träffar och aktiviteter anordnas och genomförs i samarbete med 
andra aktörer såsom t.ex. andra lokalföreningar, länsförbundet eller riks-

förbundet. Kolla speciellt upp när ni anmäler er till dessa. 

Här följer några: 

 

--- EVENEMANG --- 
På Neuro Skånes hemsida kan ni hitta fler evenemang att anmäla er till. Bland 
annat deras olika resor. Några av dessa kan ni läsa om längre fram i detta Blad el-
ler på Neuro Skånes hemsida: https://neuro.se/skane 

Här hittar ni även de andra lokalföreningarnas hemsidor och de evenemang de 
anordnar. Som ni kanske vill anmäla er till. 

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

FÖR MEDLEMMAR 
Som medlem i Neuro Malmö har du också tillgång till utflykter och evenemang i landets övriga neuro-
föreningar. 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. 

INTRESSE AV GUILLAIN-
BARRÉ/CIDP? 
Vad sägs om att träffas för att dela er-
farenheter och tips? 
Välkommen till Annegården, Skansvä-
gen 5 i Lund onsdagen den 10 oktober 
kl 14.00-16.00! 
Kaffe/te med enkelt tilltugg serveras 
till ett pris av 20:-. 
Anmäl dig senast dagen innan till 
Neuro Lundabygdenkansli! 
Tel 046-15 70 57, 
e-post: lundabygden@neuro.se 

INFORMATION OM 
INKONTINENS 
Välkommen till Annegården, Skansvägen 5, 
Lund tisdagen den 16 oktober kl. 17.00-
19.30! 
Vi får lyssna på och ställa frågor till Lis Höx-
broe Hansson, uroterapeut, och till Mari 
Dahlberg, uroterapeut med inriktning 
på avföringsproblematiken. 
Kaffe/te och smörgåsar serveras till ett pris 
av 40:-. 
Anmäl dig senast måndagen den 
15 oktober till Neuroförbundet Lundabyg-
dens kansli! Tel 046-15 70 57, 
e-post: lundabygden@neuro.se 
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ANHÖRIGEVENEMANG UNDER HÖSTEN 2018 
Som vi skrev tidigare i Bladet kommer vi att ha minst tre evenemang för anhöriga under hösten. 
Malmö stad uppmärksammar den nationella anhörigdagen den 6 oktober mellan kl. 11.30 och 
16.30 med föreläsningar på Stadsbiblioteket. Välkommen till en dag om vad det innebär att vara an-
hörig, om att möta anhöriga i sin yrkesroll och om vilket stöd som finns att få. 
Ni kan läsa mer på Malmö Stads hemsida: https://malmo.se/Omsorg-vard--stod/Nyheter-Omsorg-
vard--stod/2018-09-24-Anhorigdagen-6-oktober-pa-Stadsbiblioteket.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuro—anhörigkonferens Malmö 21 november 2018—fri entré 
 
Som anhörig tvingas du ta itu med en rad förväntningar, yttre och inre krav på att inte räcka till. 
 
Samtidigt uppstår en rad praktiska frågor utifrån en ny och ofta föränderlig livssituation. Vad kan jag 
som anhörig göra? Vad är rimligt? Samhällsstöd? Träffa andra? 
 
Välkommen till en kväll med fokus på anhörigas situation vid neurologiska diagnoser. 
 
Huvudföreläsare är Lennart Björklund, psykoterapeut, med mångårig erfarenhet av råd och stöd till 
anhöriga. Neuroförbundet informerar om vad vi kan bistå anhöriga med, samt även om stöd från 
samhället ex sjukpenning, hemtjänst, avlösning etc. 
 
Plats: Malmö, Scandic St Jörgen, Stora Nygatan 35 
 
Datum: Onsdag 21 november kl. 16-20 (kaffe & smörgås serveras ca 17.30) 
 
Sista anmälningsdag: Onsdag 14 november. Ni anmäler er via neuro.se/anhorigkonferens2018 
 
Kostnad: Fri entré för medlemmar i Neuro, eller den som blir medlem senast under konferensen. Öv-
riga 50 kronor. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. 

RAPPORT FRÅN POLYNEUROPATI-SEMINARIUM 
Under tre dagar i september genomfördes ett polyneuropati-seminarium på Valjeviken i Sölvesborg. 
Detta var som sagt det andra av två planerade seminarium. På de 
två seminarium som arrangerats har ca. 50 st. deltagare från 
södra Sverige som närvarat. Planeringen är att vi ska genomföra 
en liknande aktivitet regelbundet. 

Vi tackar de inblandade från Malmö-gruppen och kansliet i Malmö 
för deras hjälp med planeringen av detta evenemang. 

Detta är ett lokalföreningsöverskidande nätverk som sträcker sig 
över hela Skåne, men till dessa evenemang sträckt ut sig till våra lokal– och länsföreningar i södra 
delarna av landet. 
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ÅRETS HÖSTRESA DEN 20 OKTOBER 
… går till Tyringe med omnejd. Vi samlas utanför föreningslokalen den 20/10 kl. 08.00. Avresa kl. 
08.30. Vi beräknas vara tillbaka kl. 17.30. 

Vi ger oss iväg tidigt och dagens ”ävenTYR” kommer i 
mångt och mycket att ha destination Tyringe, men 
först gör vi ett stopp för lite frukost. Denna gången 
blir det ett återbesök på Bränneriets gård i Nöbbe-
löv som väntar på att få servera oss fralla med kaffe/
te kl. 09:15. Därefter ges snabbchans till en runda i 
gårdsbutiken med ekologiskt odlade bär, grönsaker, 
egentillverkat mathantverk med ursprung från gårdens odlingar. 

Vid 10-snåret rullar vi vidare och det blir chaufförens val av resväg när vi ska ta oss diagonalt upp till 
Tyringe som ”var en känd kurort från början av 1900-talet fram till 1970-talet och marknadsförde sig 
med att det fanns ”ozonhaltig luft och radiumhaltigt vatten” som med tiden ändrades till ”ren 
och frisk luft och rent vatten”. Radiumkällan fick sitt namn av att radium betraktades som nyttigt i 
början av 1900-talet och man trodde att det fanns radium i vattnet, för att det smakade så friskt. 

(Det finns inget radium i vattnet)”. 

Hörs som god tro och stora skor… men inget av det behövs när vi 
nu är framme ca kl. 11:00 vid FCT Köpcenter. Butiken bjuder på 
18 lågprisavdelningar med allt från kläder till lampor och leksaker. 
Passa även på att besöka den unika avdelningen med Antikt & Be-
gagnat, kanske är det här man hittar klippet till nästa avsnitt av 
Antikrundan! 

Senast kl. 13:00 fortsätter så bussen till Tyringe Kurhotell där 
lunchen bestående av senapsbakad fläskkarré med mild pepparsås, 
stekt potatis och sallad + bröd/smör finns på tallriken kl.13:30. 
Det hela avrundas med kaffe och liten kaka. 

Sedan blir det en kort sightseeing i omgivningarna innan bussen 
vänder fronten mot söder igen. Drygt en timme på vägen har vi tills det åter är tid att fylla på energi-
förrådet och en lagom eftermiddagsfika kl. 16:00 på Vismarlöfs Café & Bagarstuga. Något klaf-
sigt gott lär det bli att avnjuta tillsammans med kaffe/te. Dagens sista inköp finns det också utrymme 
för innan butiken stänger, och därefter är det raka spåret i en halvtimme för att vid 17:30 återse 
Malmö. 

Allt detta för 250:-. Bindande anmälan görs senast den 11 oktober till kansliet på 040—12 59 59 eller 
via malmo@neuro.se. 

BINGO MED MAT DEN 3 NOVEMBER 
Som vanligt har vi vår årliga bingoträff med mat. I år blir det lördagen den 3 november. Vi träffas, 
äter en utsökt måltid och därefter spelar vi bingo. Fina priser utlovas. Vem ska bli årets storvin-
nare???? Det brukar bli en spelare som vinner flera gånger och tar hem så många priser att man inte 
kan ta sig hem. Vi samlas kl. 12.00 Och avslutar kl. 17.00 

Kostnad för detta är 200:- och sedan är det 7:-/bingobricka. 

Anmälan gör ni som vanligt till kansliet på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se. 
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JULMARKNADSRESA TILL HÄSSLEHOLM 
Årets resa till en julmarknad går till 
Hässleholmsgården den 22 novem-
ber. Vi samlas utanför kansliet på 
Ängelholmsgatan 6 i Malmö kl. 10.30. 
Avresa kl. 11.00. 

Hässleholmsgården för Hässleholms 
säteri, är en herrgård i Stoby socken 
i Västra Göinge härad. Numera tillhö-
rande Hässleholms kommun i Skåne 
län. 

Det nuvarande corps-de-logiet upp-
fördes år 1819, medan flygelbyggna-
den är från 1780-talet. Hässleholms järnvägsstation, tillkommen år 1860, fick sitt 
namn efter denna herrgård. 

Under färden upp till Hässleholm tar vi en förmiddagsfika på bussen. 

Vi beräknas anlända till Hässleholmsgården vid kl. 12. Här väntar en fantastisk miljö 
med hundra hantverkare och småskaliga matproducenter. En äkta skånsk julmässa. 

Efter julmarknaden tar vi sikte på en 
sen lunch/middag på Sjöbo Gästgi-
veri kl. 16.30. På menyn kan ni välja 
på stekt majskyckling med grillad to-
mat, broccoli och örtegårdssås. Eller 
helstekt kotlettfilé med ratatouille, 
löksauterade champinjoner, bearnai-
sesås och stekt potatis. 

Inkl. Dryck, smör, bröd, sallad, kaffe och dagens bakverk. 

OBS! I anmälan lämnas svar på vilken rätt ni vill ha. 
Dessutom om ni vill ha SPECIALKOST. 

När vi är mätta och belåtna är det dags för hemfärd. Vi beräknar att vara i Malmö 
ca. kl. 19. Beställ färdtjänst till kl. 19.30. 

Kostnad för allt detta är 250:-/person. 

Betalning sker i förskott via antingen inbetalningskort eller swish. 

Anmälan görs senast den 15 november som vanligt på 040—12 59 59 eller 
malmo@neuro.se. 

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

för er assistent  
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Här kan ni läsa mer om några av de evenemang 
som anordnas av vårt länsförbund Neuro Skåne 

JULMARKNADSRESA TILL EKSJÖ 7—9 DECEMBER 
Neuro Skånes julresa går i år inrikes, från Skåne till Små-
land. Bussen har 3 rullstolsplatser. 

Den 7 december avgår bussen från: Ystad, ca 07:30 Hyllie 
ca 09:00 Pausar vid Hässleholmsbygdens Neuro lokal där 
det kommer att serveras förmiddagsfika. Avfärd igen vid 
11:30. Österut via Kronoberg. Växjö, på Circle K ca 13:00. 
Sen vidare Eksjö stadshotell. 
 
Det är ett hotell som för Neuro Skånes del har 20 rum till 
fördel, varav 3 dubbelrum är tillgängliga. Det ingår 2 rätters middag och frukostbuffé båda dagarna. 
Ligger mitt i hjärtat av julmarknaden. 
 
På lördagen startar ett klassiskt skådespel i den gamla stan och alla som är där bjuds på en julmark-
nad för alla sinnen och minnen. Efter en dag på varsitt håll, samlas vi till middag på stadshotellet 
klockan 1930. 
 
Söndagen klockan 14:30 är det dags för avfärd ner mot Skåne och vill man så får man gärna besöka 
julmarknaden lite till under förmiddagen eller kanske bara passa på att vila ut på hotell, nu när ni 
ändå är i väg. Kostnaden för dessa dagarna är 2750 kr/person  och sista anmälningsdatum är 5/11 

Önskas mer information, kontakta reseledaren Olof Hedberg 073—946 47 67. Skicka anmälan 
till skane@neuro.se 

 

 

 

Musiken på Valjeviken 
26—28 oktober 

Sista datumet för anmälan är framflyttat till den 
28 september. 
 
Denna kursen är ny i vårt utbud och har som 
syfte att framkalla skapande i form av musik och 
få förståelse om vad som händer när man skapar 
med musik som verktyg. 
 
Axplock ur Kursens aktiviteter: 
1) Låtskrivarverkstad. 2) Anpassade instrument. 
3) Föreläsningar av Valjevikens musikpedagog & 
arbetsterapeut - vad som händer i hjärnan när 
man musicerar? 
 
För mer information och anmälan, kontakta 
kansliet skane@neuro.se 

Kost & Hälsa 
16—18 november 

 

 

 

 

 
För mer information och anmälan, 
kontakta kansliet skane@neuro.se 
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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@neuro.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 an-
tingen 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 juli, augusti och september 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 genom-
syras 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 

SKÅNES ATAXI-NÄTVERKET RAPPORTERAR & INFORMERAR 
Lördagen den 1 september träffades delar av Skånes ataxi-nätverk på Naturum i Kristianstad. Efter 
en välbehövliga fikastund, med en hel del ’skit’-snack, vandrade en stor del av gruppen över ån och 
in till Kristianstads Skördefest i Tivoliparken. Det fanns hur mycket som helst att provsmaka och 
handla. Uppträdde gjorde Danne Stråhed med sina Dynamos. 

 

Vi bestämde att nästa gång vi träffas, 
ska vi äta brunch på Järnvägskrogen i Staffanstorp 
den 18 november kl. 13.00. 

Ring eller mejla ditt medverkande till Neuro Lundabygden 
på 046—15 70 57 eller lundabygden@neuro.se. 
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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.  

UNGA VUXNA HAR ÖPPET HUS DEN 25 OKTOBER 
En torsdag i månaden träffas vi i föreningslokalerna på Ängelholmsgatan 6 i Malmö 
mellan kl. 17 och 20.30. Snackar ’skit’ och gör lite vad vi vill. Ja, inte riktigt vad vi 
vill. Vi håller oss till lokalen och inom det som lagen tillåter. Kanske spelar vi spel, 
kort, TV-spel, tittar på TV, lagar mat, läser … och bara träffas. Eller gör något annat 
som vi vill. 

Det har dessutom viskats i vårt öra att länsförbundet kommer att arrangera en resa en hel helg med 
övernattning upp till Valjeviken folkhögskola nästa år. Vem vill följa med på detta? 

Ett krav har vi. Man måste vara under 40 år. Anmälan gör ni er på 040—12 59 59 eller 
malmo@neuro.se. Alternativt dyker ni bara upp om ni känner för det. Men slå gärna en signal innan 
så vi vet att ni ska komma. 
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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. 

 

En ”lott”, eller nummer, kostar 100:-  per år och då har du köpt ett lottnummer som gäller alla 
dragningar under året. 

JULI 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 48 Per-Arne Persson 
50:- 110 Marina Hultman 
50:- 104 Jörgen Lindell 
50:- 4 Sören Knutsson 
50:- 53 Gunborg Lindskoug 
50:- 55 Brita Petersson 

AUGUSTI 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 20 Gunnel Vermbro 
50:- 9 Maria Hansson 
50:- 19 Gunilla Vinciguerra 
50:- 137 Asta Onesti 
50:- 150 Bengt Olsson 
50:- 5 Kristian Gislason 

SEPTEMBER 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 119 Brita Petersson 
50:- 155 Siv Bransvall 
50:- 20 Gunnel Vernbro 
50:- 150 Bengt Olsson 
50:- 169 Ovi Hansson 
50:- 45 Brita Petersson 

OBSERVERA 
 

Utbetalning av vinster sker till det 
konto som ni själva uppgett till lokal-
föreningen. 

 

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 
NeuroBlad. 

 

KÖP LOTTER 
malmo@neuro.se 

040 – 12 59 59  
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NEUROFÖRBUNDET MALMÖ 
STYRELSEN OCH ADJUNGERAD 
Tf Ordförande: Claes-Göran Berndt cg.berndt@telia.com 
Vice ordförande: Bengt Olsson bengt.olsson@neuro.se 
Kassör: Gunilla Vinciguerra gunni99@hotmail.com 
Sekreterare och suppleant: Jörgen Lindell jorgen.lindell@neuro.se 
Ordinarie ledamot: Josefin Anselmsson josefin.anselmsson@neuro.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@neuro.se
Muskelsjukdomar - Susanne Kaya susanne@3kombud.com
Parkinson - Bengt Björkman paulinabjorkman@hotmail.com
Polyneuropati - Gunnel Andersson gunnel.h.andersson@hotmail.com
Övriga diagnoser malmo@neuro.se
Anhörigsektionen Styrelsen, malmo@neuro.se
Bladet, ansvarig utgivare Styrelsen, malmo@neuro.se
Bladet, redaktör Styrelsen, malmo@neuro.se
Lokalansvarig – Niklas Norrman malmo@neuro.se
Personalansvarig - Bengt Olsson bengt.olsson@neuro.se
  

Om personen i listan ovan inte har något telefonnummer eller e-postadress så kan du all-
tid kontakta kansliet, se nedan.
 

OBS! Vi skulle vilja uppmärksamma er på telefontiderna nedan. Kan vi 
inte svara, prata gärna in ett meddelande, så ringer vi upp er när vi kan. 

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: Neuro Malmö 
Instagram: neuroforbundet_malmo   



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


