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kontakten.gbg@neuro.se

Annonser:  
Helsida  2 000 kr
halvsida  1 200 kr
1/4-sida     900 kr
1/8-sida     700 kr
Priserna är samma 
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Från redaktionen

 Från Kansliet

Kansliet har semesterstängt
fr.o.m. 21 juni, kl 12.00

och öppnar igen måndag 6 augusti.

Styrelsen  & vi på kansliet
önskar alla våra medlemmar

en riktigt skön sommar!

Neuroförbundet har fått en ny hemsida
www.neuro.se/goteborg 
och nya e-post adresser

På vår hemsida hittar du information om Neuroförbundet, 
kommande evenemang, aktuella händelser  mm.  

Du kan även kontakta Kansliet på tel 031 - 711 38 04  
eller mejla oss på info.gbg@neuro.se

SÄLJES!
Anpassat Granbergskök

Köket användes ursprungligen av Inger Johansson som på sin tid var 
mycket aktiv i Neuroförbundet (dåvarande NHR). Köket är ett  
Granbergskök och installerades i en villa år 1991. Det är i gott skick 
delvis p.g.a. att det inte bott barn i huset. Diskbänk, spis och överskåp 
är höj och sänkbara. Varmluftsugn i bekväm höjd. Spis bytt (häll).  
Vitrinskåp och diverse andra skåp. Köparen ordnar frakt och hjälp med  
nedmontering. Kyl och frys ingår ej.
Prisidé: 20 000 kronor. 

Välkomna att ringa 0731-825715 vid intresse och för att ställa frågor, 
köket visas i juli.

Scandic har börjat med elscootrar
Du kan låna en scooter på en rad hotell från Malmö till Umeå. Du bokar 
scootern i receptionen och du kan sedan använda den under  
hotellvistelsen.  
  Sedan tidigare finns även en tillgänglighets standard och en stor 
variation av hjälpmedel. Du kan låna rullstol på samtliga hotell och 
vissa hotell erbjuder även mobillyft. På alla hotell finns allergianpassad 
frukost.  

Medlem i Neuroförbundet har rabatt på Scandic.
Ring Kansliet för avtalskod.

Omslagsbild: Jan &Teresé 
Antonsson. 
Foto: Martina Erlandsson. 



Aktiviteter

          DAGARNA 2018
                                                                                                                                  
   Välkommen till årets neurodagar 24 - 27 sept

Dalheimersalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Möt forskare och specialister på neurologiska sjukdomar
Årets teman: 

 Polyneuropati. MG-Myastenia Gravis. Träning vid Neuromuskulära sjukdomar. 
 MS-multipel skleros samt prova på rullstolsdans.

Vi inbjuder att under lättsamma former  
ta del av några av de senaste rönen inom neurologisk forskning.

Program:

Måndag 24 september kl. 16.00 – 18.00 Polyneuropati 
Föreläsare: Kristin Samuelsson, biträdande överläkare i neurologi vid Karolinska sjukhuset,  
en av få svenska neurologer som fördjupat sig i den neurologiska diagnosen polyneuropati. 

Tisdag 25 september kl. 18:00 - 20:00 Prova på rullstolsdans
Rullstolsdans är en träningsform där alla kan delta oavsett funktionshinder. Som gående är du också  
välkommen. Dansen ger träning i smidighet, styrka och balans trots att man inte upplever det som träning  
i samma form som på gymmet.  
Ledare: Teresé och Jan Antonsson, Peter och Åsa Ringman, Rebecka Granlund.

Onsdag 26 september kl. 17.30 – 20.00 Myastenia Gravis och träning vid 
neuromuskulära sjukdomar
Myastenia Gravis – diagnostik och behandling
Förläsare: Christopher Lindberg, Överläkare, Docent, Neuromuskulärt Centrum 
Träning vid neuromuskulära sjukdomar                   
Föreläsare: Elisabeth Hammarén, Fysioterapeut, Medicine doktor, Neuromuskulärt Centrum.

Torsdag 27 september kl. 17:00 - 20:30 MS-Multiple Skleros
Ta del av de senaste rönen om MS från forskare vid MS-Centrum SU. Nya behandlingar och nya  
behandlingsprinciper vid MS. Hur man utvärderar MS behandlingen med blodprov.  
Aktuella behandlingsstudier vid MS Centrum på Sahlgrenska
Föreläsare: Jan Lycke professor, Lenka Novákova Nyrén neurolog, Markus Axelsson neurolog.   
            

Anmälan senast 17 september 
Du anmäler dig via länk som finns på vår hemsida från den 15 juni.  

För mer information samt hjälp med anmälan, kontakta kansliet 031-711 38 04
(Telefontid: månd – torsd 10.00 – 15.00, lunchstängt 12.00 – 13.00)

Avgift inkl. förtäring: Medlem i Neuroförbundet – ingen avgift. Icke medlem – 100 kr/dag. 

Betalning skall göras till plusgiro 1 21 30 – 1 i samband med din anmälan.  
Vänligen märk din betalning med ”bokat datum” samt namnen på samtliga du betalar för med både  
för- och efternamn. 
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Kristin Samuelsson

Christopher Lindberg

Jan Lycke

Teresé Antonsson



Aktiviteter

Weekendresa till Falbygden & Askersund  
24-26 augusti 2018

Kl. 08.00 Samlas vi på Dalheimers Hus och packar in oss i bussen som avgår kl 08.30
OBS! Dalheimers Hus öppnar 07.30.

Kl. 10.30 kommer vi till Västergötlands museum där får vi kaffe och smörgås och en guidning av Evert Jonsson 
(han var med oss på Kinnekulle för ett par år sedan). Evert berättar för oss om Kata som bodde i Varnhem och 
byggde en kristen stenkyrka före munkarna kom dit. Vi får se en rekonstruktion som gjorts av Katas utseende.  
Efter besöket i Skara åker vi ut till Varnhem där vi besöker Varnhems kyrka och ser platsen för stenkyrkan som 
Kata lät bygga och där hon fick en kristen begravning för 900 år sedan (vikingatid, innan munkarna kom till  
Varnhem).

Kl. 14.30 lunchen äter vi på nya restaurang Doppingen alldeles nere vid Hornborgasjöns Naturrum på  
fågeludden. Om vädret tillåter så kan vi efter maten ta en promenad ut på fågeludden. Här finns ett otroligt rikt 
fågelliv och platsen är internationellt känd bland ornitologer. När vi känner oss färdiga åker vi en kort tur förbi 
Ekornavallen och Gudhem till Kurorten Mösseberg där vi ska bo i två nätter. I kurortens vackra gamla matsal äter 
vi middag både fredag och lördag kväll vid halv åttatiden.

Kl. 08.30 på lördagen åker vi norrut längst Vättern förbi Karlsborg upp till Askersund. 
Kl. 10.30 tar vi en timmas 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. På Grönön stannar vi ca en timma och kl. 12.45 serveras vår lunch på båten. Vi kommer få inkokt  
Vätternlax med tillbehör.
Kl. 14.00 har vi stigit i hamn och besöker Venus choklad som ligger nere i Askersunds hamn.
Vi fikar någonstans på återresan och kanske någon vill ta en promenad före middagen.

Söndagen njuter vi på den vackra kurorten på Mösseberg med frukost och lunch. Lite stilla promenader och  
aktiviteter kommer erbjudas den som vill. 
Kl. 14.30 lastar vi bussen och vi avslutar vår resa med en timmas besök på Falköpings Ost. Där kan man handla 
ost av alla sorter, kex, sylt och pynt till hemmet. Den som vill kan sitta ner i caféet och ta en fika. Beräknad  
ankomst till Göteborg kl. 18.00.

Mösseberg erbjuder följande 25 minuters behandlingar under helgen: Fotmassage, Ryggmassage, Benmassage, 
Ansiktsrengöring. Pris 475 kr/25 minuters behandling.
Måste beställas i förväg, anmäl intresse i samband med bokning av resan.
 
Priset  3 500 kr för medlemmar och 4 500 kr för icke medlemmar.
Anmälan görs till: Madeleine på tel. 031-711 38 04 eller e-post: madeleine.gbg@neuro.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/

  

Varnhems kyrka
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http://cafe-doppingen.se/
http://www.kurortenmosseberg.se/
http://www.wettervik.se/
http://vastergotlandsmuseum.se/kata-gard-varnhem/innan-munkarna-kom/


Strannegården

Midsommarfest på Strannegården!
Fredag 22 juni, kl 13.00 - 16.00

Denna fest är öppen för alla medlemmar i Neuroförbundet, assistenter, barn och övriga närstående.
Vill du stanna kvar en stund efter kl. 16.00 går det bra. 

Program: 
• Traditionell midsommarförtäring
• Dopp i poolen för de badsugna
• Musikunderhållning
Kostnad: 100 kr/deltagare, barn under 7 år gratis. 
Anmälan senast 14 juni till Kansliet på tel. 031-711 38 04 eller  
e-post: info.gbg@neuro.se.  
Därefter till Strannegården direkt på tel. 0300-613 09.

  

Strannegården sommaren 2018 -  ett fåtal platser kvar! 

Vi har nu bokat in alla som anmält sig och det finns några få platser kvar. 
Strannegården kommer att vara öppen veckorna 25-32. 
Priser: 2 700 kr per person och vecka för medlemmar i Neuroförbundet 
Göteborg. För personlig assistent och icke medlemmar 3 900 kr. 
Medlemmar i annan av Neuroförbundets lokalföreningar kan ansöka om att 
få komma till Strannegården i mån av plats. Priset är då 3 200 kr/vecka.  
I mån av plats tar vi även emot korttidsbokningar. Pris 500 kr/dygn för 
medlemmar och 700 kr/dygn för assistenter och icke medlemmar.  
Inkluderar boende, frukost, lunch, eftermiddagskaffe och middag.

Anmälan måste ske omgående!  
Ring Madeleine på kansliet 031-711 38 04, så får du veta när det finns en ledig plats.   

OBS! Efter 14 juni ring 0300-613 09 om alla ärenden som rör Strannegården! 

OBS! Missa inte temaveckan, v. 31.
För mer info kontakta Kansliet tel. 031- 711 38 04

Så här åker du kollektivt till Strannegården
Kolla med Västtrafik hur du tar dig till Onsala med tåg/buss.  

Kom till Strannegården i sommar som dag-gäst!
Utöver den vanliga gästverksamheten med veckoboende finns möjligheten att 
vara dag-gäst. Du kan komma ner över en dag och uppleva den vackra miljön 
vid Kungsbackafjorden, bada i poolen. Eller helt enkelt komma bara för att njuta 
av den goda maten.  

Avgift: 150 kr per person. 

 Det är viktigt att du ringer ett par dagar innan och meddelar din ankomst. 

Strannegården tel. 0300-613 09 
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Kompassen

Assistans i förändring
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Den 19 april hade vi en temakväll tillsammans med as-
sistansbolagen Livsanda och Humana kring det mycket 
aktuella ämnet ”Vad händer med min assistans?”.
Kvällen hade två föreläsare, Erik Wahlgren, informatör 
och föreläsare på Humana och Maria Isetjärn, regional 
samverkansansvarig på avdelningen för funktionsned-
sättningar vid Försäkringskassan.
Erik Wahlgren talade utifrån vad lagstiftningen säger 
och vad som kommer att hända framöver inom assis-
tansen. Han började med att gå igenom lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet 
med denna lag är att främja jämlikhet i levnadsvillkor, ge 
full delaktighet i samhället och att personer med funk-
tionsnedsättningar skall få möjlighet att leva som andra. 
LSS är en rättighetslag, med fokus på individens behov. 
Den som har insatser enligt lagen skall ha goda lev-
nadsvillkor, självbestämmande och integritet och där det 
finns en anmälningsplikt om någon far illa (lex Sarah) 
förklarade Erik.
    Det finns tio olika insatser som går att söka inom LSS. 
Dessa är: rådgivning, personlig assistent, ledsagarservi-
ce, kontaktperson, avlösarservice, kortidsvistelse utanför 
det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 
år vid skola och lov, boende i familjehem, boende i sär-
skilt boende för vuxna och daglig verksamhet. För att få 
någon eller några av de tio LSS-berättigade insatserna 
måste du tillhöra någon av de tre personkretsarna. 1. 
Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till-
stånd. 2. Betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning i vuxen ålder efter förvärvad hjärn-
skada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. 
Stora, varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsätt-
ningar som inte beror på normalt åldrande och orsakar 
betydande svårigheter i daglig livsföring. I den bästa 
av världar skulle du få din sökta insats om du uppfyller 
dessa kriterier, men tyvärr kan det skilja sig bland annat 
beroende på var du bor och vilken handläggare du får. 
    Kommunen är beslutsfattande för alla LSS-insatser 
däribland assistansen. Om du skickar in din ansökan om 
assistans till kommunen och dina grundläggande behov 
uppgår till mer än 20 timmar per vecka är det Försäk-
ringskassan som tar över och tar beslut. Din ansökan 
om assistans skall vara inne innan du fyller 65 år. Har du 
fått beviljad assistans får du behålla den efter din 65-års 
dag, men du kan däremot inte få den utökad. Assistan-
sen är det enda av de tio LSS-insatserna som Försäk-
ringskassan är delaktig i. 
    Erik gick sedan igenom vad som menas med de 
grundläggande behoven och vad som faller under övriga 
behov. Han tryckte på att om du inte får den insats du 

anser dig vara berättigad till eller inte får insatsen i den 
utsträckning du anser dig behöva så överklaga. 
    Målet med personlig assistans är att den assistans-
berättigade skall få den hjälp den behöver för att kunna 
leva som andra. Ett ökat krav på intyg från myndigheter 
gör att det är oerhört viktigt att dina intyg är tydliga och 
rätt formulerade. Detta så att de ger en så korrekt bild 
som möjligt och styrka dina grundläggande- och övriga 
behov, så att dina chanser ökar för att få ett korrekt 
beslut.
    Erik gick vidare och stack hål på ett flertal myter som 
finns kring LSS och som ofta har målats upp i media. 
Han förklarade att det inte är antalet personer som 
får beviljad assistansersättning som ökat utan att när 
människor får den hjälp de behöver ökar livskvaliteten 
och de lever längre, barndödligheten minskar och bar-
nen växer upp och flyttar till eget boende och med åren 
ansöker om utökad assistans. Att personlig assistans 
skulle vara dyr är fel förklarade Erik, då kostnaden för 
en assistanstimme är hälften av vad en hemtjänsttimme 
kostar. Fusket inom assistansen är inte stort förklarade 
han trots att media målar upp det så. Han visade sta-
tistik där antalet polisanmälningar och antalet fällande 
domar togs upp och förklarade att antalet personer som 
faktiskt fuskar är väldigt få.
    Den 1 april i år stoppade regeringen försäkrings-
kassans 2-årsomprövning och återställde då väntetid 
och beredskap efter förändringen som skedde under 
förra året. Han berättade vidare att den 13 april kom 
en mycket efterlängtad dom i Högsta Förvalt-
ningsdomstolen om att sondmatning nu skall ingå 
som ett grundläggande behov. Det görs en utredning 
av assistansersättningen och anordnare av personlig 
assistans, vilken skall vara klar i december i år.
    Efter detta tog Maria Isetjärn över och började med 
att ge en presentation av försäkringskassans uppdrag, 
vilket består i att utreda, besluta och betala ut de bidrag 
och ersättningar som ingår i socialförsäkringen. De 
skall även samordna resurser för att hjälpa den som är 
sjukskriven eller som har en funktionsvariation att kunna 
ta sig ut i arbete eller studier. Försäkringskassan har 
hand om vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning, bilstöd, 
arbetshjälpmedel, aktivitetsersättning, sjukersättning, 
handikappersättning och assistansersättning. För att du 
skall kunna ansöka om ersättning behöver försäkrings-
kassan en ansökan och ett bra medicinskt underlag. 
Underlaget måste vara utförligt, tydligt och beskrivande 
tryckte hon på. Skulle du inte vara nöjd med ditt beslut 
kan du ansöka om omprövning och därefter finns möjlig-
het till överklagan av omprövningsbeslutet.



Lägenhet på Teneriffa - att låna!
Neuroförbundet i Göteborgs medlemmar (i första hand dig med ms-diagnos), kan ansöka om att låna den 
andelslägenheten på hotell Mar y Sol, som Greta Bernhardsson donerade till en av våra stiftelser.

Du kan ansöka om att låna lägenheten under en  
tvåveckors period år 2019, vecka 6 och 7 eller 8 och 9.
Lägenheten är en ”Studio” avsedd för 1-2 peroner och 
du som söker kan ta med dig en person. Man beställer 
själv sin flygresa och övriga kringtjänster.

Sista ansökningsdag  
för lån av lägenheten är 1 oktober.
Kontakta Kansliet för ansökningsblankett  
och för mer info på tel. 031-711 38 04  
eller e-post: info.gbg@neuro.se

Välkomna!

Sol & Bad
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Maria gick sedan vidare till kärnan för kvällens föreläs-
ning och talade om vad som sker inom assistansersätt-
ningen. Hon förklarade precis som Erik gjorde att trots 
att media målar upp ett stort fusk inom assistansen, så 
är det är den faktiska summan mycket låg.
    Hon gick sedan vidare och förklarade varför antalet 
avslag har ökat inom assistansen. Till en liten del beror 
det på att personen inte tillhör personkretsarna men till 
stor del är det att rättspraxis förtydligats. Detta då do-
mar från Högsta förvaltningsdomstolen exempelvis från 
2009, 2012 och 2015 medfört att det blivit svårare att bli 
beviljad assistansersättning. Dessa förtydliganden av 
lagarna har gjort att många inte anses ha grundläggan-
de behov som uppgår till 20 timmar per vecka menade 
hon. Likaså att sammansättningen bland de som söker 
har förändrats och då framför allt ansökningar från per-
sonkrets ett ökat. Det genomsnittliga antalet timmar har 
ökat för dem som redan har assistans. För dem som 
ansöker för första gången så beviljas i genomsnitt fler 
timmar och av dessa ansöker hälften inom två år om 
fler timmar.
    Maria hade i sin presentation med domar och skri-
velser till regeringen som gällde domen som kom förra 
sommaren. Denna gällde att en funktionsnedsatt per-
sons behov av transport inte skulle utgöra något per-
sonligt behov som ger rätt till personlig assistans. Mot 
bakgrund av denna dom började även andra personliga 
behov att ses över och bedömningen blev då att stödet 
som assistansen ger skulle ha en direkt och konkret 
koppling till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga 
livet. Detta ledde till att försäkringskassan inte längre 

skulle kunna ge ersättning för väntetid och beredskap 
mellan hjälpinsatser, vilket gjorde att risken för att mista 
assistanstimmar ökade. Försäkringskassan signalerade 
till regeringen att en ändring måste ske. Regeringen 
beslutade att återställa väntetid, beredskap och tid mel-
lan insatserna, tvåårsomprövningarna togs bort. Likaså 
att kommunerna skulle få ökad skyldighet att informera 
de personer som får indragen assistansersättning om 
deras rättigheter, så att ingen faller mellan stolarna.
    Maria presenterade sedan lite nyheter så som hel 
sjukersättning för personer under 30 år, aktivitetsersätt-
ning under prövotid vid studier, vilande sjukersättning 
i 24 månader och uppföljning istället för förnyad utred-
ning när man har sjukersättning. Hon berättade sedan 
att 20 mars i år kom regeringen med föreslaget att vård-
bidrag och handikappersättning skall försvinna och er-
sättas med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersätt-
ning. Tidigare har personer med syn- och hörselskada 
haft garantinivåer vid handikappersättning, men detta 
kommer inte att finnas inom merkostnadsersättningen. 
Regeringen väntas fatta sitt beslut innan sommaren. 
En ny lagstiftning kommer i sådana fall att börja gälla 1 
januari 2019. Hon nämnde liksom Erik att sondmatning 
sedan 13 april ingår som personligt behov.

Kvällen var intressant och informativ och vi tackar 
dessa båda föreläsare för deras medverkan.

Caroline Persson, Kompassen



Reseberättelse

 

                    Lars Nordin berättar om när bilden av Frank Sinatra togs.

Vi hade förmånen att få höra Lars Nordin berätta om 
bakgrunden till flera av fotografierna och tänk vad en 
berättelse betyder mycket. Vi fick nästan känslan av att 
vi hade varit med fotografen när han tog bilden.                              

Förnyelse sker hela tiden eftersom alla verk är till  
salu och ständigt ersätts av nya. Lunchbuffén på  
hotellet var till allas stora belåtenhet.

              

             
                
                                                                                    Non-violence art.
 

Halmstadgruppens målningar på Mjellby konstmuseum 
blev vårt nästa stopp. Här fick vi berättelsen om hur 
museet startats och lite om de sex konstnärer som 
utgjorde Halmstadgruppen. Det var Sven Jonson,  
Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik 
Olson och Esaias Thorén, alla från Halstad.

Efter den givande ordinarie guidningen hade vi  
förmånen att få träffa Viveca Bosson som startat 
museet och som är dotter till en av konstnärerna, Erik 
Olsson. Viveca berättade mycket personligt om sina 
föräldrar och hur familjen hade upplevt det krigshärjade 
Europa och hur förödelsen och det sargade fött en öns-
kan om mer abstrakt konst. 

Tavlorna i Erik Olsson rummet blev till en berättelse om 
familjens liv, kärleken till varandra, deras politiska  
ställningstagande mot nazismen och inte minst hur 
konstnären velat visa på hur alla våra sinnen samverkar 
och skapar betydelse för vår upplevelse av världen.

Viveca Bosson, med 87 års livserfarenhet, berättade fängslande om 
familjens historia.

Resan började och slutade på Dalheimers Hus. Det 
visade sig vara en väl fungerande mötesplats nu när 
gatorna runt kansliet allt som oftast är uppgrävda.

   Gunilla Hållander-Andersson

Resesberättelse från konstresan till Tylösand och Mjellby konsthall

Fotokonst av världsklass, mycket annan fin konst och Non-Violence Art mötte oss på Tylösands 
Hotell. Samlingen har skapats av Per Gessle och hans barndomsvän Lars Nordin. På Mjellby konst-
museum fick vi höra hur museet startats och träffa dess grundare Viveca Bosson, dotter till Erik 
Olsson, en av konstnärerna i Halmstadsgruppen. Hon berättade bl.a. om familjens öden i det  
krigsdrabbade Europa och hur det bidragit till mer abstrakt konst.
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Jonson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Lorentzon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stellan_M%C3%B6rner_(1896%E2%80%931979)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Olson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Olson_(konstn%C3%A4r,_Halmstad)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Olson_(konstn%C3%A4r,_Halmstad)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esaias_Thor%C3%A9n


Handikappbadet Lilla Amundön 2018

Säsongen för badet är 5 juni - 1 september
Öppettider: 

5 juni - 19 augusti: Måndag-fredag kl. 08-19  
(kassan öppen kl. 09-18). Lördag-söndag kl. 09-17  
(kassan öppen kl. 09-16).

20 augusti - 31 augusti: Alla dagar kl. 09-17  

(kassan öppen kl. 09-16).

Alla som är behöriga är välkomna till badet.  
Behöriga är de om  har en synlig funktionsnedsättning, annars krävs 
att du visar giltigt parkeringstillstånd eller färdtjänstbevis plus  
legitimation. För tillträde till området behövs även en personlig bricka 
som du köper på plats. 
Avgift: Nyckelbrickan kostar 100 kr för dig som bor i Göteborg och 
350 kr för personer som bor utanför Göteborgs kommun.  
En depositionsavgift på 100 kr tillkommer.  

Sol & Bad
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Startdatum i höst för föreningens återkommande aktiviteter

NMD-badet 
börjar 27 augusti kl. 17.30 
Bad med rörelser i varmvattenbassäng på Rematologen, Salgrenska, för dig som har en neuromuskulär sjukdom. 
Är du intresserad av badet och inte varit med förut, ring Michael Ahlberg tel. 0709-66 51 52

MS-gympan 
Anmäl intresse till Kansliet tel. 031- 711 38 04, e-post: info.bgb@neuro.se

Rullstolsdansen
börjar igen tisdag 4 september kl. 18.00-20.00 på Dalheimers Hus, Hultbergssalen.  
Kostnad 150 kr/termin för medlem i Neuroförbundet Göteborg. 450 kr för ej medlem. 
Anmälan till Teresé på kansliet 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se

Borgen, Lokalgupp i Kungälv
Vi träffas på onsdagarna 22/8, 19/9, 24/10, 21/11, 12/12 
kl. 13.30 i Missionskyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv.

Välkomna hälsar Inger och Lars-Gunnar tel 0303-21 11 28

Caféträff  för medlemmar med MS
Vi träffas den 12 juni kl. 18.00 - 20.00 i föreningslokalen på Arkitektg 2.
Ni är inbjudna till en fikaträff där vi samtalar om både högt och lågt. Ett bra tillfälle att få prata med andra i samma 
situation. Anmälan till kansliet på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se

OBS! Dessa träffar är endast för dig med MS, eftersom vissa ämnen är känsliga.

Välkomna, hälsar Sara.



               En del av dansgänget
Tisdagarna
Under året har gruppen fått både nya och gamla  
medlemmar. Några har tvingats vila av olika anledningar 
men dessa välkomnar vi varmt tillbaka så snart hälsan 
och tiden tillåter. 
Vi har haft många tillfällen med externa tränare under 
året vilket har visat sig vara mycket uppskattat av våra 
deltagare. Våra kära Bananer har varit hos oss inte min-
dre än varannan vecka och förgyllt träningarna med sina 
glada tillrop och stora kunskaper. 
Det fina med rullstolsdans är ju att det ger glädje och 
gemenskap samtidigt som det ger kroppen träning. 
Kroppen blir starkare, smidigare och man får bättre 
balans. En annan fördel är att man även blir bättre på att 
hantera sin rullstol i övriga vardagen.

                      

Att tillsammans med så fantastiska människor utöva 
en idrott som mer känns som en trivselaktivitet än ett 
träningspass är helt underbart och vi ledare är så glada 
över alla våra deltagare. 

Prova-på
Under året brukar vi arrangera lite olika Prova-På  
tillfällen. Det kan vara arrangörer som ber oss komma 
och visa eller så gör vi något ihop på några av våra  
ordinarie aktiviteter. Till hösten kommer vi ha en helt  
öppen Prova-På i samband med Neurodagarna! Håll 
utkik efter mer info om detta i kommande tidningar. 

                 

Träningsläger
Under de senaste året har vi försökt utveckla även vår 
mer tävlingsinriktade verksamhet genom att arrangera 
olika läger. På dessa arrangemang kommer det dels 
dansare från andra delar av landet men också  
experttränare hyrs in vilket gör att alla deltagare får 
precis det som just de behöver. Alla utgår alltid från sin 
egen förmåga och tränarna hjälper till att utveckla paret 
utifrån deras egna förutsättningar. 

          
                       

Rullstolsdans

Årets rapport från rullstolsdansen!

Vi har haft en strålande höst och vårtermin, även om vädret kanske inte varit med oss alla veckor. 
För den som är intresserad kan jag meddela att det kommit regndroppar på våra deltagare under 
samtliga tisdagar under hela hösten. Det var först under vårt träningsläger i april som solen  
behagade skina på oss. Lite retligt eftersom vi då spenderade 8 timmar inomhus under dessa  
dagar. Nu går vi dock mot slutet av terminen och därmed är det läge för en inte så liten  
sammanfattning av våra prestationer.

Andra halvan av gänget

Türker och Cecilia
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Träning i full gång
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Det nyligen avklarade lägret hade både inriktning på 
nybörjare och på elit. Möjligheterna för deltagarna 
att utbyta erfarenheter är det bästa med dessa läger. 
Under hösten kommer vi att köra en favorit i repris då vi 
återvänder till Katrinebergs Folkhögskola för en hel helg 
med bara dans och samkväm! Eftersom alla deltagare 
och tränare bor tillsammans på folkhögskolan blir det 
en fantastisk gemenskap för alla närvarande. För dem 
som redan nu finner detta lite spännande föreslår jag att 
ni öronmärker 19 – 20 oktober i era kalendrar. Alla kan 
vara med på dessa läger nybörjare som erfarna  
dansare. 
   
Tävlingar
Slutligen måste vi även få skryta lite också. Under  
hösten arrangerades vår årliga tävling Väst-Cupen,  
visserligen med något färre deltagare men ändå  
välbesökt. 

Under påskhelgen åkte tre representanter återigen till 
Holland och deltog i Holland Dansspektakel. För att ut-
mana sig själva tävlade de i en högre klass denna gång 
och jag kan stolt meddela att Teresé Antonsson tog två 
guld ihop med Mattias Gustavsson samt kom på två 
sjundeplatser ihop med Janne Antonsson. Till nästa år 
är det dags att gå all in och tävla i World Cup. Då är det 
10 olika discipliner som skall sitta perfekt. 
    Självklart önskar vi se fler av våra deltagare på täv-
lingar, om vi har lite tur kommer rullstolsdans vara med 
bland grenarna på Paralympics 2024 och vill man vara 
med där är det dags att börja träna nu.  

Avslutningsvis
Vi ser nu fram emot en fantastisk terminsavslutning och 
en strålande sommar. Skulle någon känna att det rycker 
i dansnerverna så kan jag varmt rekommendera stadens 
alla dansställen som är öppna under sommaren. Skulle 
det kännas lite ödsligt att gå iväg själv så tveka inte att 
efterlysa sällskap i vår grupp på Facebook. Säkert finns 
där någon som också önskar ut och svänga sina lurviga 
under sommaruppehållet. För att hitta denna grupp 
söker du bara på Rullstolsdans på Facebook så hittar du 
vår sida och våra grupper. 
    Vi tar nu en välbehövlig semester men hoppas se 
både nya och gamla deltagare igen när vi startar till 
hösten. Första tisdagen i september är det datum som 
gäller. 

Hjärtlig välkomna

Vid pennan
Teresé Antonsson   
 

Hollands dansspektakel 2017

Utprovning av årets tävlingskläder



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@neuro.se
Hemsida neuro.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@neuro.se

Kontakten
Redaktör:  Eva de Coursey, kansliet, tel & fax se ovan
E-post:      kontakten.gbg@neuro.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@neuro.se
Hemsida: www.neuro.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@neuro.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@neuro.se  Plusgiro för avgiften är 1170 - 0
Om du blir medlem i september-december gäller avgiften för nästkommande år.


