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Viktigt! OBS! OBS! OBS!
För att Kontakten skall komma ut till 
medlemmarna i tid, måste allt mate-
rial som skall publiceras vara redak-
tören tillhanda: 
Senast den 5:e i varje månad.

Redaktör: Eva de Coursey
Ansvarig utgivare: Tor Farbrot
Redaktion: Eva de Coursey, 
Madeleine Kyllerfeldt, Rita Rak

Bidrag till Kontakten skickas  till:
Neuroförbundet Göteborg
Kontakten
S.	Larmgatan	1,	411	16	Göteborg
Med	fax:	031-13		16	66
Eller med E-post:
kontakten.gbg@neuroforbundet.se

Annonser:  
Helsida  2 000 kr
halvsida  1 200 kr
1/4-sida		 			900	kr
1/8-sida     700 kr
Priserna är samma 
för färg och svart-vitt.

Från redaktionen

Från Kansliet

Från årsmötet 2018
Vid årsmötet måndag 19:e mars 2018 valdes följande styrelse för 
Neuroförbundet Göteborg:

Ordförande för ett år            Tor Farbrot                       omval
Ledamöter:             Maria Hagsten                 nyval 1 år
              Runa Zetterman              kvarstår 1 år
              Claes Anneling              kvarstår 1 år
Ledamöter för 2 år:              Kent Andersson               omval
              Michael Ahlberg              omval
              Martin Rådberg              omval

Suppleanter för 1 år:            Kjell Selander              omval
              Ted Ekenberg              omval
              Erik Dahlström              omval
Revisorer för 1 år:            Klas Björnsson                 omval
              Christer Nordelöf              omval
Revisorsuppleanter för 1 år:  Margaretha Andersson    omval
              Margareta Svensson       omval
Adjungerad läkare för 1 år:    Oluf Andersen                  omval

Valberedning på 1 år:           Madeleine Kyllerfeldt,
             sammankallande,
             Sara Ekström, Margareta Svensson

Kallelse till

Extra ÅRSMÖTE
för antagande om nya stadgar efter förbundskongressen 2017

Tisdag 29 maj kl. 16.30 - 17.00
Föreningslokalen, Arkitektg 2

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare.
4.	Val	av	två	rösträknare.
5. Upprättande och justering av röstlängd.
6.	Godkännande	av	dagordning.
7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat.
8. Beslut om ändrade stadgar i enlighet med kongressbeslut 2017.
9.	Avslutning.

Dagordning	samt	stadgar	kommer	att	finnas	på	mötet	och	på	
föreningens hemsida: www.neuroforbundet.se/goteborg	under	fliken	
kalender.
Anmälan till kansliet senast 24 maj. 
E-post:	info.gbg@neuroforbundet.se	eller	tel	031-711	38	04.

Varmt välkomna!



Temakväll om MS - 
möt forskare och specialister
Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg
Datum och tid: onsdag 30 maj 2018 kl. 17.00 - 20.30

Del 1:           
Föreläsning 
17.15	–	17:45					 		Föreläsning	av	professor	Oluf	Andersen, 
																																									”Effektiv	behandling	av	skov	bromsar	senare	utveckling	av	progress”.
17:50 - 18:25                Två korta föredrag från Erik Kristersson, sjukgymnast och 
     Sanna Pääaho, neuropsykolog.
 
18:25	-	18:45	 	 		Fikapaus.

18:45	-	19.45    Tre korta föredrag med forskare från MS-centum, SU. Lenka Nováková Nyrén, 
     Markus Axelsson och Jan Lycke.
 
Del 2: 
Ställ frågor vid rundabordssamtal
20:00 - 20:30     Rundabordssamtal, möt en forskare/specialist.

Tema       Föreläsare:   
Bord 1. Minne och hjärntrötthet    neuropsykolog Sanna Pääaho.
Bord 2. Träningens betydelse enligt senaste rön   fysioterapeut Erik Kristersson.
Bord 3. Utredningsmetoder och prognos               forskare/neurolog Lenka Nováková Nyrén.
Bord	4.	Progressiv	MS	-	de	nya	medicinerna	 													forskare/neurolog	Markus	Axelsson. 
Bord 5. Skovvis MS - behandlingar i pipeline              forskare/neurolog/professor Jan Lycke.

Anmälan: Du kan anmäla dig till del 1 eller till hela kvällen.  
OBS!	Till	del	2	finns	endast	60	platser.		Ange	vilket	tema	du	vill	delta	i	samt	ett	andrahandsval:	Först	till	kvarn.

Anmälan senast 21 maj via en länk på vår hemsida: www.neuroforbundet.se/goteborg under kalender. 
För	mer	information	ring	kansliet	tel.	031-	711	38	04.
 
Avgift:	40	kr	fika	ingår.	Betalas	på	plats.	Ta	med	jämna	pengar.

OBS! Begränsat antal. Anmälan är bindande. Meddela vid anmälan om ev. särskild kost.

Aktiviteter

Guidad rundtur i Göteborgs Botaniska Trädgård
Lördag 5 maj, kl. 12.00 - 14.00
OBS!  Samling vid entrén kl. 11.45, kläder efter väder!

Vi går en rundtur i trädgården med den trevlige guiden Sölve Kajanus. Tänk på att där är några 
backar.	Turen	beräknas	sluta	vid	entrén	ca	kl.	14.00.	Möjlighet	finns	att	före	eller	efter	rundturen	
äta	lunch	eller	fika	i	Botaniskas	café.	

Avgift: 30 kr per person. Betalas till föreningens plusgiro 1 21 30-1, märk betalningen med 
”Botaniska” .

Anmälan till kansliet senast onsdag 2 maj,	tel	031-711	38	04,	
e-post: info.gbg@neuroforbundet.se               

Välkommen, vi hoppas på strålande väder!
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Vem vinner den stora utmaningen?

NEUROpromenaden 2018
Du kan vara med och bidra till framgång!

Lördagen den 12 maj hoppas vi att alla våra medlemmar tar med sig familj och vänner till 
Slottsskogen. Där samlas vi vid Neuroförbundets startpaviljong och går en bana på 2 km för att samla 
in pengar till forskning och rehabilitering. 

Även i år är Göteborg, Stockholm och Malmö tre orter som deltar i Neuroförbundet Göteborgs utma-
ning	om	vem	som	lyckas	samla	in	mest	pengar	genom	att	promenera.	Dessutom	kan	fler	orter	tillkom-
ma. Nu hoppas vi på din hjälp för att vinna kampen. Allt som behövs är att vi lyckas mobilisera många 
medlemmar att delta. Man kan antingen gå själv och donera en frivillig startavgift till insamlingen eller 
donera en valfri summa som sponsorbidrag för en vän som går.

Efter målgång blir det förfriskningar och diplom. Neuropromenaden genomfördes för första gången 
2015.	Initiativtagare	och	ansvarig	är	Joanne	Berg	som	själv	har	MS	och	som	flyttade	hit	från	Kanada	
för några år sedan. Joanne tog med sig idén från Kanada där MS-promenaden är en stor etablerad 
insamlingsaktivitet. Utifrån det kanadensiska konceptet ville Joanne och hennes man Calle bredda 
insamlingen så att alla som lever med neurologiska sjukdomar kan vara med. ”Alla som lever med  
neurologiska sjukdomar behöver få erkännande” säger Joanne. 

Vi i Neuroförbundet är mycket tacksamma över att Calle och Joanne Berg tagit initiativet till att starta 
Neuropromenaden. Med deras hjälp hoppas vi att årets insamling blir en stor framgång med mycket 
insamlade pengar till forskning och rehabilitering. 

         Varmt välkomna!

Diagnosträffar

Caféträff  för medlemmar med MS
Ni	är	inbjudna	till	en	fikaträff	där	vi	samtalar	om	
både högt och lågt.

Vi träffas kl. 18.00 - 20.00 tisdag 8 maj
Plats: föreningslokalen, Arkitektg 2, Göteborg. 
OBS! Dessa träffar är endast för dig med MS 
eftersom vissa ämnen som diskuteras är känsliga.

Anmälan	till	kansliet	tel	031-711	38	04,		
e-post: info.gbg@neuroforbundet.se  

Kommande datum: 12/6
Välkomna, hälsar Sara.

Borgen, Lokalgrupp i Kungälv

Vi	träffas	onsdag den 23/5 kl. 13.30 
i Missionskyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv. 

Välkomna, hälsar Inger tel 0303-21 11 28
	&	Lars-Gunnar	tel	0705-94	45	72

ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros

• Du som har diagnosen ALS 
• Du som är anhörig
• Du som är personlig assistent 

Är	välkommen	till	träffar	där	du	har	möjlighet	att	ställa	
frågor, få värdefulla tips, hjälp med ansökningar eller 
tala	med	någon	i	samma	situation.	Träffarna	sker	i	sam-
arbete med Neuroförbundet Göteborg. Stina Roempke, 
LaSSe	Brukarstödcenter	håller	i	träffarna.

Datum för vårens sista träff: 
Torsdag: 3/5   Tid: Kl. 13.30 - 15.30
Plats:   LaSSe Brukarstödcenter, 
  Kämpegatan 3, Göteborg.

Anmälan senast två dagar innan varje träff.
Tel.	för	anmälan	031-84	18	50,		
eller E-post: brev@lassekoop.se
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Välkommen till 

NEUROpromenaden
i Slottsskogen, Göteborg!

Ta med dina nära och kära, vänner och bekanta, eller vem du vill. 
Alla kan vara med och samla in pengar till forskning 

och rehabilitering inom Neurologi.

DATUM: Lördag 12 maj, kl. 13.00

PLATS: Slottsskogen. 

OBS! Samling vid Lilla Dammen, ingång från Vegagatan.

Allt du behöver göra är att anmäla dig och komma till Neuroförbundets partytält vid Lilla dammen, nära 
lekplatsen	Plikta,	Vegagatan.	Där	väljer	du	ett	eller	flera	av	de	färgband	som	symboliserar	 
Neuroförbundets diagnoser och startar därefter den 2 km långa promenaden. Vid målgången serveras 
lite	förfriskningar.	Vi	hoppas	att	samla	flera	sponsorer	som	också	kan	bidra	till	att	vi	får	en	trevlig	 
eftermiddag.

Över en halv miljon människor i Sverige lever med neurologiska diagnoser som t ex  Stroke, MS,   
Parkinsons,	Epilepsi	och	Neuromuskulära	sjukdomar.	Stora	framsteg	har	på	senare	tid	gjorts	inom	flera	
områden men mycket mer forskning behövs. Behovet av rehabiliterande stödinsatser är också stort. Gå 
med på Neuropromenaden så gör du en värdefull insats för forskning och rehabilitering  inom  
Neurologi.

ANMÄLAN: Anmäl dig till Neuropromenaden på www.neuropromenaden.se  Du kan också ringa 
kansliet på tel 031-711 38 04. Anmäl dig senast 3:e maj.

AVGIFT: Allt vi förväntar oss är att deltagarna vänligen ger en gåva till Neurofonden i samband med 
anmälan.	Alla	intäkter	går	till	att	finansiera	stödjande	insatser	och	forskning	om	neurologiska	 
diagnoser. Beloppet bestämmer du själv.

STÖD: Om du inte kan vara med, men ändå vill stödja Neuropromenaden eller vill sponsra någon 
annan som går, så går det bra att lämna ett bidrag på:
www.neurogavan.se/insamlingar/neuropromenaden-goteborg-2018

För mer information om Neuropromenaden: mejla oss på info@neuropromenaden.se eller gå med i 
vår grupp på Facebook www.facebook.com/neuropromenaden för att få löpande uppdateringar.
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Aktiviteter

Inbjudan till Polyneuropati-träff 
Dag och tid: måndag 21 maj, kl. 17.00 - 18.30
Välkommen	på	fika-träff.	Våra	diagnosstödjare	kommer	att	informera	som	sitt	arbete.	Vi	kommer	även	att	prata	
om framtida aktiviteter som är planerade under året.

Plats: Föreningslokalen, Arkitektgatan 2, Göteborg   Avgift:	20	kr	inkl.	fika
Anmälan senast onsdag 16 maj till	kansliet,	på	tel	031-711	38	04,	eller	via	e-post:	info.gbg@neuroforbundet.se

Varmt välkomna!

Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag 13 maj
Vi ser filmen”All inclusive” 
En	resa	till	Kroatien	med	familjen	för	att	fira	Ingers	60-årsdag	lät	som en bra idé ända tills Inger kom på sin man 
med att vara otrogen.

Lokal:   Vegasalen, Vegahusen, Vegagatan 55 
Tid:     Kl.	14.00	-	16.00
Kostnad: 25	kr	för	film,	dryck	och	tilltugg
Anmälan: Till	Strokeföreningen	senast	torsdag	före	varje	film	på	tel	031-775	98	70		 	
  eller E-post: info@strokevg.se
Ett tips: Ät	gärna	en	god	lunch	på	restaurang	Ärtan	i	Vegahusen	innan	filmen,	pris	80	kr.

After Work med live-musik!
Kom på After Work på kansliet. Under kvällen bjuder vi på plockmat, passande dryck och livemusik. Mat och dryck 
ordnas av fantastiska Åsa Ringman och artisten spelar covers av kända artister.

Plats:   Neuroförbundets kansli, Arkitektgatan 2
Datum:  torsdag 31 maj
Tid:		 	 17.00	–	ca	19.00
Pris:   100 kr, betalas kontant.
Anmälan:   till Kansliet senast 24 maj 
Kontakt:	 	 Tfn	031-711	38	04	eller	e-post: info.gbg@neuroforbundet.se Hjärtligt välkomna!

Temavecka på Strannegården!!!
Måndag - fredag under vecka 31 är det upptrappning inför Aktivitetsveckan med ett nytt spännande tema varje 
dag. Passa på att komma antingen alla fem dagarna eller bara över en natt med ett speciellt tema.  
Mer information om vilka teman det rör sig om kommer lite längre fram så håll utkik i Kontakten, på vår hemsida 
och på Facebook.

Kostnader temaveckan:
Medlemmar: vistelse måndag-fredag 2 000 kr/person,  
vistelse enstaka dygn 500 kr/person/natt. Icke medlemmar: vistelse måndag-fredag  
3 000 kr/person,vistelse enstaka dygn 750 kr/person/natt.

ANMÄLAN: Kontakta	kansliet	för	att	beställa	blanketten.	Telefon:	031-711	38	04,	
E-post: info.gbg@neuroforbundet.se
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Till Salu!

Fin, lätt tre-hjulig vuxencykel med pakethållare, korg bak och 3-växlar. 
Nypris	-	24	000	kr,	men	säljer	den	för	5	550	kr. 
Är	du	intresserad?	ring	eller	sms:a	Teresha	Mason	Andrée	tel.	0739-609556



Weekendresa till Falbygden & Askersund,
 24-26 augusti 2018
I	augusti	kommer	vi	att	göra	en	resa	österut.	Vårt	första	stopp	blir	Varnhem.	Där	får	vi	en	god	morgonfika	innan	
vi besöker Varnhems kyrka och får höra berättelsen om Kata som lät bygga den första stenkyrkan redan under 
vikingatiden,	alltså	innan	munkarna	kom.	Katas	grav	från	900-talet	har	hittats	på	platsen.
Lunch äter vi på nya restaurang Doppingen alldeles nere vid Hornborgasjöns Naturrum på fågeludden.  
Därefter åker vi till Kurorten Mösseberg där vi ska bo i två nätter och där vi kommer att äta middag både fredag 
och lördag kväll.
   På lördagen efter frukost åker vi upp genom Tiveden som är fullt av sagor och historia, till Askersund. Där  
kommer att få en båttur i den vackra skärgården i Vätterns nordspets. Båten M/S Wettervik är ombyggd så att alla 
skall kunna åka med och vi kommer göra ett besök på Grönön som även den anpassats med spångar och toalett. 
Vi	fikar	någonstans	på	återresan	och	kanske	någon	vill	ta	en	promenad	före	middagen	eller	den	som	kan	kanske	
tar ett dopp i poolen.
   Söndagen njuter vi på den vackra kurorten på Mösseberg med frukost och lunch. Lite stilla promenader och  
aktiviteter kommer erbjudas den som vill. Vi avslutar med besök på Falbygdens ost. 
Vi räknar med att vara tillbaka i Göteborg vid sextiden på söndag kväll.

Cirka pris	medlem:	3	500	kr.	Ej	medlem:	4	500	kr.

Intresse anmälan	till;	Madeleine	031-711	38	04	eller	 
e-post: madeleine.gbg@neuroforbundet.se
Nedan	finns	ett	par	länkar	till	våra	resmål.

Varmt välkomna!
http://cafe-doppingen.se/     
http://www.kurortenmosseberg.se/       
http://www.wettervik.se/
http://vastergotlandsmuseum.se/kata-gard-varnhem/innan-munkarna-kom/

Aktiviteter

Strannegården sommaren 2018
Du har väl inte glömt att anmäla dig till Strannegården sommar.

Vi har några platser kvar!

Valmöjligheterna är: 
Hel vecka, korttidsbokning eller daggäst.
För mer information gå in på vår hemsida:
www.neuroforbundet.se/goteborg eller ring Kansliet på tel 
031-711	38	04	och	tala	med	Madeleine	angående	priser	och	bokning.
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KonstArten
Inbjudan till visning av mosaikfrisen i Högsbo Kyrka
Söndag 6 maj kl. 12.45

Hans-Owe Arvidsson som är medlem i Neuroförbundet Göteborg och i KonstArten visar Göteborgskonstnären 
Knut	Irwes	70	meter	långa,	färgstarka	mosaikfris	i	Högsbo	kyrka	söndagen	6	maj	kl	12.45.	Hans-Owe	är	präst	i	
Högsbo församling och kan berätta mycket om kyrkobyggnaden och om mosaiken. 

Adressen	till	Högsbo	kyrka	är	Bankogatan	61.
Om Du åker spårvagn är hållplatsen Axel Dahlströms torg och sedan är det några hundra meter att gå. 

Anmälan senast 3 maj till	kansliet	tel.	031-711	38	04	eller	e-post:	info.gbg@neuroforbundet.se

Välkommen, hälsar Margareta Svensson.

Varnhems kyrka



POSTTIDNING  B

Kontrollera att adressetiketten är korrekt.
Om	inte	-	kontakta	kansliet	031-711	38	04

Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S.	Larmgatan	1,	411	16	Göteborg

Neuroförbundet Göteborg
Kansliet
Postadress:	 Södra	Larmgatan	1,	411	16	Göteborg
Besöksadress: Arkitektgatan 2
Telefon: 031-711 38 04   Fax:	031-13	16	66
E-post: info.gbg@neuroforbundet.se
Hemsida www.neuroforbundet.se/goteborg
Plusgiro: 1 21 30-1   Bankgiro 5416-5840			
Swish:	 1232373066
Öppettider: Måndag-torsdag, kl. 10.00 - 15.00
Telefontid: Kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00

Kanslipersonal
Madeleine Kyllerfeldt måndag - torsdag
Eva de Coursey måndag - torsdag
Terese Antonsson måndag - torsdag
Kicki Forslund måndag - torsdag
Rita Rak måndag - torsdag 

Kompassen 

Neuroförbundet Västra Götaland
Adress:  Kapellvägen 1 A, 
	 	 451	44	Uddevalla
	 	 Tel:	0522-193	66	 	
E-post:  va-gotaland@neuroforbundet.se

Kontakten
Redaktör:  Eva de Coursey, kansliet, tel & fax se ovan
E-post:      kontakten.gbg@neuroforbundet.se

Sista manusdag: 5:e i varje månad!
OBS!  Dock EJ  juni, juli och december.
Annonser & bidrag: Kontakta Eva på kansliet

Tryckeri:		Grafisk	Support	Dahlberg	AB,	V.	Frölunda

Neuroförbundet Borgen, lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson  Tel: 0303-21 11 28
Lars-Gunnar	 	 Tel:	0705-94	45	72

Förbundskansliet 
Neuroförbundet,	Box	49084,	100	28	Stockholm	
Tel.	08-677	70	10,	e-post:	info@neuroforbundet.se
Hemsida: www.neuroforbundet.se   

Strannegården 
Jojos	väg	33,	439	31	Onsala,	0300-613	09	(juni-aug)

MUSKELFONDEN	-Insamlingsstiftelsen	Forskningsfonden	för	Neuromuskulära	Sjukdomar	-	Plusgiro:	90	08	39	-	2
Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings & Byggnadsfonder -  Plusgiro: 1 21 30 -1 

Styrelse 2018
Ordförande: Tor Farbrot Kansliet
Ord. ledamöter 
Vice ordförande: Claes	Anneling	 031-41	22	01
Kassör: Kent Andersson 0708-88 03 10
Sekreterare: Maria Hagsten Kansliet
	 Michael	Ahlberg	 0709-66	5152
	 Martin	Rådberg	 076-134	51	70	 	
 Runa	Zetterman	 031-87	20	74

  
Suppleanter: Kjell Selander Kansliet

 Ted Ekenberg Kansliet
 Erik Dahlström Kansliet

Kontaktpersoner för olika diagnoser
MS	 Kontakta	kansliet		 031-711	38	04 
MG	 Margaretha	Andersson	 031-711	38	04
CP	 Daniel	Lindstrand	 031-711	38	04
ALS	 Eva	de	Coursey	 	 031-711	38	04
NMD	 Eva	de	Coursey	 	 031-711	38	04
Spasmodisk dysfoni
	 Gunilla	Koch	 	 031-708	55	65	
CMT	 Yvonne	Henriksson	 0730-71	18	54
Narkolepsi	 Lois	Bisjö	 	 0709-26	18	80			
Myositer	 Lena	Hellman	 	 031-15	26	89											
Polyneuropati  Mikael Fognäs 
 mikael.fognas@neuroforbundet.se               
Parkinson	 Roar	Vik		 	 031-21	86	14
Huntington	 Susanne	Zell	 	 0707-60	55	52
(För	övriga	diagnoser	-	kontakta	kansliet.) 

Valberedningen 
Sara Ekström, Madeleine Kyllerfeldt, Margareta 
Svensson. Kontakta kansliet för telefonnr.

Du som inte redan är medlem i Neuroförbundet:
Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi har att erbjuda!  Årsavgiften 2018 är 380 kr för medlem
med eller utan neurologisk diagnos. För anhörig/närstående till fullbetalande medlem är avgiften 200 kr. 
Kontakta	kansliet	tel	031-711	38	04	eller	e-post:	info.gbg@neuroforbundet.se		Plusgiro	för	avgiften	är	1170	-	0
Om du blir medlem i september-december gäller avgiften för nästkommande år.


