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Rullstolstaxi begränsas och bestraffas?

Glöm inte att bidra till en bättre färdtjänst!
Ring och anmäl allt!
Anmäl allt som du upplever som problem med färdtjänsten.
Kundnöjdheten i deras undersökningar ligger kring 87 % och det beror på att du som
färdtjänstanvändare inte klagar, fast du inte får det du har rätt till.
Kundservice har öppet på vardagar mellan kl 07:00 och 17:00.

Deras telefonnummer är: 
08 - 720 80 80
Eller gå in på deras hemsida och använd deras formulär för synpunkter och klagomål: 
http://www.fardtjansten.sll.se/sv/Om-Fardtjansten1/Kontakta-oss/Lamna-synpunkter/

Dagens Nyheter hade den 
2 oktober en artikel om 
neddragningar i antal resor 
för de i Stockholms län som 
har rullstolstaxi.

 Många har, med rätta, 
reagerat starkt på detta, bland 
andra vår förbundsordförande 
Lise Lidbäck, som på sin 
Facebooksida skriver:

"Har under flera år hört 
taxichaufförer som berättat 
om kollegor och rullstols-
taxiresenärer med gott om 
tid, som gjort upp om hel-
dagsresande i hela länet. 
Taxichauffören har då ersatt 
resenären med en summa 
mot att resenären suttit med 
i bilen hela dagen och åkt sk 
tillsvidareresor till olika adres-
ser. Taxichauffören i sin tur har 
sluppit vänta på kunder och 
har därmed kunnat dryga ut 
sin magra lön. Säkerligen har 
någon av de tio haft anled-
ning att åka uppemot 19 resor 
per dag, men jag kan ändå 
inte bortse från det jag hört 
och det kan finnas anledning 
att utreda det.

Nu har SLL bestämt att vi 
alla ska få betala för detta ge-
nom att begränsa våra resor 
till 500/år. Dvs 1,3 resor/dag. 
Hur detta ska gå ihop med 
ett arbetsliv och aktiv fritid 
är svårt att förstå. Den i stora 
delar otillgängliga kollektiv-
trafiken är inget alternativ 
överhuvudtaget."

Med de nya reglerna för 
rullstolstaxi har användarna 
alltså 250 tur-och-returresor på 
ett år. Så 115 dagar per år får 
de inte gå ut. Det kanske är 
att hårddra det, men vi jobbar 
för att alla färdtjänstanvändare, 
både taxi och rullstolstaxi, ska 
få resa efter behov.

Bestraffningen är nys?
Landstingets planer på att 

begränsa antalet resor för 
rullstolstaxi har nog ingenting 
med det uppdagade fusket att 
göra. Det kom nog bara som 
en lägligt ursäkt att begränsa 
och framför allt skuldbelägga.

För om det hade varit känt 
och var skäl till begränsningen, 
så har i så fall landstinget varit 

medveten om det omfattande 
resandet de tio har gjort sedan 
tidigt 2017, när förslgen om 
500 resor per år började lan-
seras, och så ser ju inte riktigt 
landstingets argumentation ut. 
Varför ha de i så fall inte age-
rat mycket tidigare och sparat 
skattepengar?
Vi får skäl att återkomma till 
den här frågan längre fram 
i höst. Hör av dig om du har 
tankar kring detta!

Faktaruta
Från Färdtjänstnämndens ordfö-

rande (via RBU):

Från 1 januari 2019 införs nya reg-

ler för rullstolstaxi:

• För färdtjänstresenärer under 25 

år gäller samma fria tilldelning som 

tidigare. 

• Resenärer över 25 år får en årlig 

grundtilldelning på 500 fritidsresor 

per år.

• Sjukresor med blått kort går ut-

anför de 500 resor, på samma sätt 

som arbetsresor.

Behöver man fler resor än 500 

resor, så får man ansöka om detta 

- skulle enligt ordförande inte vara 

något problem.
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Neurodagen 2018 - I Mina Skor 
Neurodagen 2018 firade vi med en heldag i 
ABF-husets entré på Sveavägen i Stockholm.

Både Neuro Stockholm och länsföreningen 
var där och informerade om förbundet och lät 
besökare prova våra snygga skor. Det är skorna 
från kampanjen "I Mina Skor", som vi nämnt ti-
digare här i tidningen. Skorna är balanserade för 
att imitera tillståndet som ibland kallas droppfot 

Många intresserade stannade till och en del provade också 
våra snygga skor

För en riktigare känsla bad vi besökarna bära på ojämnt 
lastade matkassar, för att ta bort fokus på skorna

Här hänger vi tvätt, för att distraheras från de nya 
skorna och känna på obalansen i vardagen.

- när ena foten inte riktigt svara på de nerv-
impulser som hjärnan sänder. Ett fenomen 
som är vanligt bland flera av de diagnoser vi 
företräder i Neuroförbundet.

Vi hade en väldigt trevlig dag och uppåt 
hundra personer kom fram och tittade och 
frågade. Vi delade ut godis, broschyrer, vind-
ruteskrapor med parkeringsklocka, men fram-
för allt var de nya pennorna omåttligt popu-
lära. Men så va det j många kursdeltagare vi 
träffade. 
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Webbtillgänglighetsdirektivet från EU
Den 4 oktober hade 
Funktionsrätt Stockholms 
län ett informationsmöte 
om det nya webbtillgänglig-
hetsdirektivet.

Susanna Laurin, vd och 
tillgänglighetsexpert på Funka, 
var inbjuden för att berätta 
om EU-direktivet, vilka som 
omfattas och hur klagomål ska 
hanteras. 

Ett direktiv från EU är det 
samma som en lag och den 
här gäller redan från den 23 
september. Sverige ligger lite 
efter med en nationell version. 
Länderna kan göra små änd-
ringar och i Sveriges fall har 
det föreslagits en del skärp-
ningar av direktivet.

Webbtillgänglighets-
direktivet omfattar 
offentlig sektor, statliga och 
kommunala bolag, samt 
skattefinansierade aktörer 
som utför samhällstjänster.

Undantag är tv-bolag, som 
har egna regelverk, och ide-
ella organisationer. Det finns 
ett förslag att den svenska 
versionen ska omfatta även 
privata aktörer om de bedriver 
verksamhet som till någon del 
är offentligt finansierad inom 
sektorerna skola och utbild-
ning, hälso- och sjukvård, 
tandvård, LSS, personlig assis-
tans och socialtjänstlagen.

Med ett namn som Webb-
tillgänglighetsdirektivet kan 
det låta som att bara hemsidor 

omfattas, men direktivet gäl-
ler även för intranät, extranät, 
dokument och appar. Flera 
undantag finns dock, och det 
finns många olika tidsgrän-
ser för när olika förändringar 
måste vara genomförda. Ett 
undantag i EU-direktivet är 
tredjepartstjänster, till exempel 
sociala medier.

Det är ännu inte bestämt 
vilken myndighet som kommer 
att stå för tillsyn, men troligen 
den nya Myndigheten för 
digital förvaltning.

Kontrollen kommer att ske 
via myndighetens stickprov, 
där stora samhällsviktiga myn-
digheter kommer att kontrolle-
ras mer än andra. Alla berörda 
måste inom en snar framtid 
upprätta en självdeklaration för 
tillgänglighet, så kallat till-
gänglighetsutlåtande och det 
ska finnas en klagomålshante-
ring.

I tillgänglighetsutlåtandet 
ska respektive organisation be-

skriva vad som inte är tillgäng-
ligt, förklara varför och vilka 
alternativa format som erbjuds 
istället för de otillgängliga for-
maten. Det ska alltid finnas en 
möjlighet att klaga och få svar 
inom rimlig tid. Ärendet blir 
en offentlig handling och kan 
leda till böter.

För oss inom funktionsrätts-
rörelsen kommer detta EU-di-
rektiv och dess lokala svenska 
tillämpning, att bli ett skarpt 
verktyg i kampen för tillgäng-
lighet och användbarhet.

Vill du veta mer, så hör av 
dig!
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D A G S  A T T  V A C C I N E R A  D I G 
M O T  Å R E T S  I N F L U E N S A !

Sms:a ordet HÄR till 720 80 så får du förslag på närmaste 
mottagning. Sms:ar du ordet VACCINATION så får du en 
påminnelse när det är dags för vaccinering. Kostar som  
ett vanligt sms.

GRATIS 
VACCIN FÖR DIG 
SOM TILLHÖR EN 

RISKGRUPP

Har du en kronisk sjukdom, är gravid eller är över 65 år, kan du bli allvarligt sjuk om du får influensa. 
Vaccinationen är gratis för dig som bor i Stockholms län. Tillhör du inte en riskgrupp får du själv betala. 

Mer information hittar du på 1177.se. Där hittar du även alla vårdcentraler och vaccinationsmottagningar 
och deras öppettider. Du kan också få råd av en sjuksköterska på telefon 1177. Kom ihåg din legitimation 
när du ska vaccinera dig.

NÄR: 6 NOVEMBER 2018 – 28 FEBRUARI 2019

Skisser_Influensa_Allman_A3_20180907_3.indd   1 2018-09-12   12:05
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Hjälp till och skänk 
tegelstenar till Nepal!
Vi fortsätter att samla in 
pengar till TEGELSTENAR för 
att hjälpa NDWA att bygga 
Nepals första rehabcenter för 
kvinnor med funktionsned-
sättning.

Vad kostar det?
1 tegelsten kostar 40 öre!

5 tegelstenar kostar 2 kr

50 tegelstenar kostar 20 kr

500 tegelstenar kostar 200 kr

2 500 tegelstenar kostar 1 000 kr

5 000 tegelstenar kostar 2 000 kr

Vill du vara med och fortsätta 
hjälpa våra vänner och därmed 
kvinnor med funktionsnedsätt-
ning i Nepal, sätt in en slant på 
PlusGiro:  96 60 78 - 8

Skriv vem du är och märk 
med Nepal eller Tegel!

Vaccinet gör gott
Varför ska jag vaccinera 
mig?

Upp till cirka 100 000 per-
soner i Stockholms län smittas 
årligen av säsongsinfluensa. 
Influensan sprids både ge-
nom kontakt och via luften, 
inom ett par meters avstånd, 
vilket gör att viruset är svårt 
att skydda sig mot.De flesta 
klarar av sjukdomen med en 
tids sängliggande, men för den 
som tillhör en riskgrupp kan 
influensan vara farlig.
Men jag vaccinerade mig ju 
förra året!

Du bör vaccinera dig på 
nytt varje år. Detta för att 
viruset förändras från år till år. 
Vaccinet för säsongen skyd-
dar mot tre influensatyper. 
Efter 10–14 dagar har du ett 
skydd som håller i ungefär sex 
månader.
Minska risken att smitta 
andra 

Tänk också på att du mins-
kar risken att sprida influensan. 
Kanske har du någon i din 
omgivning som är mer känslig 
för influensan än vad du är?

Skyddar vaccinet till 100 
procent?

Inget vaccin skyddar till 100 
procent. Influensavaccinet ger 
cirka 70 procent skydd hos 
personer yngre än 65 år mot att 
insjukna i influensan. Hos äldre 
personer är skyddet något lägre, 
cirka 50 procent. Dessutom 
minskar risken för komplikatio-
ner, om du skulle få influensa 
trots att du är vaccinerad.
Är vaccinet riskfritt?

Säsongsinfluensavaccinet är 
säkert. Miljoner människor har 
vaccinerats världen över och de 
fåtal biverkningar som noterats 
är milda. Efter vaccineringen 
kan injektionsstället bli rött och 
lite ömt. Ibland får de som vac-
cineras milda influensasymptom 
som muskelvärk, huvudvärk, fe-
ber och trötthet. Det kan hålla 
i sig några dagar och går sedan 
över lika snabbt som det kom. 
Det är ett av kroppens sätt att 
visa motståndskraft. Riskerna 
som influensan innebär är 
mycket farligare.
Personer med följande 
kroniska sjukdomar 
omfattas av erbjudandet:

• Neurologiska eller neuromus-
kulära sjukdomar som påverkar 
andningen
• Kronisk hjärt- eller lungsjuk-
dom, inklusive astma
• Kronisk lever- eller njursvikt
• Kraftigt nedsatt immunförsvar 
på grund av sjukdom eller medi-
cinering
• Svårinställd diabetes

Riskgrupp 1: Kronisk 
sjukdom

Har du en kronisk sjukdom 
är det extra viktigt att du vac-
cinerar dig mot influensan. 
Den drabbar dig hårdare och 
du löper större risk att få svåra 
följdsjukdomar.

Riskgrupp 3: 65 år och äldre
Är du född 1953 eller ti-

digare är det särskilt viktigt 
att du tar hand om din hälsa. 
Även om du känner dig frisk 
och stark bidrar ökad ålder till 
sämre motståndskraft. Du som 
fyllt 65 år löper större risk att 
drabbas av svåra följdsjukdo-
mar som till exempel lung-
inflammation och bör därför 
vaccinera dig.
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Möjlighetsdagen 2018
För femte året i rad så 
genomfördes  Möjlighets-
dagen och årets tema 
var Föräldraskap och 
funktionsnedsättning. 

Möjlighetsdagen är ett sam-
verkansprojekt mellan Neuro 
Stockholms län, DHR Stock-
holms län, RTP-S, Reumati-
kerdistriktet i Stockholms län, 
Bosse Råd & Stöd och Kun-
skapscenter och Rehabstation 
Stockholm.

Vi vill visa vilka MÖJLIG-
HETER som samhället kan 
erbjuda personer med funk-
tionsnedsättning.

I år var vi tillbaka till Re-
habstations nya lokaler i Frö-
sundavik och cirka femtio 
personer kom för att ta del av 
årets föreläsningar.

Vi utgick från FN:s konven-
tion om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning, 
som vår regering beslutade 
underteckna 2007. Den 4 
december 2008 beslutade re-
geringen att ratificera konven-
tionen. Det innebär att Sverige 
erkänner ALLA människors 
lika värde. Det innebär också 
att landet Sverige förbundit sig 
att genomföra de åtgärder som 
konventionen pekar på för att 
personer med funktionsned-
sättning ska kunna ta del av 
sina rättigheter och vara delak-
tiga i samhället.

Artikel 23; Respekt för hem 
och familj

Konventionen slår fast att 
personer med funktionsned-
sättning har rätt att bilda familj 
på jämlika villkor som andra. 

Att vara förälder och ha en 
funktionsnedsättning innebär 
ofta utmaningar. Många möts 
av hinder i sitt föräldraskap, 
som fördomar, otillgängliga 
miljöer och brist på individu-
ellt stöd. Det saknas kunskap 
om vilka behov av stöd som 
en förälder med funktions-
nedsättning har och hur man 
upplever sin situation. 

Årets möjlighetsdag erbjöd 
olika föreläsningar om vilket 
stöd samhället kan ge. Allt 
från att bli med barn, behov 
av specialiserad vård och möd-
ravård. Vilka stödinsatser för 
assistans, hemtjänst och hjälp-

medel finns att tillgå. Vi fick 
också ta del av egna berättelser 
om bemötande och hur det 
är att vara förälder med funk-
tionsnedsättning.

Möjlighetsdagen är gratis 
och besökarna blev också 
bjudna på sopplunch i halvtid. 

Vid pennan Pia Laurell
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Nya rutiner för ansökan om neurologisk rehab

Rehabgivare
Här är listan, från Vårdguiden 1177 för Stockholms Läns Landsting, med godkända vårdgivare inom vård-
val Planerad Specialiserad Neurologisk Rehabilitering, uppdaterad 15 mars 2018.

Rehabvårdgivare   Var de finns
RehabCenter Treklöverhemmet  Ljungskile, Bohuslän
Olivia Rehabilitering   Danderyd
Furuhöjdens Rehabiliteringshem Täby
Rehab Station Stockholm  Solna
Rehab Station Stockholm  Liljeholmen
Fryk Center Rehabilitering  Torsby, Värmland
Mälargården Rehab Center  Sigtuna
Stockholms Sjukhem   Stockholm
Stora Sköndal    Farsta
Humlegården    Sigtuna
Valjeviken    Sölvesborg, Blekinge

Från och med 1 september i år 
har Stockholms Läns Landsting 
ändrat rutinerna för ansökan om 
neurologisk rehabilitering, med en 
ny remisshantering. Vi skrev om 
det i senaste numret av tidningen 
och har fått en hel del reaktioner.

Det finns en del oklarheter i 
det nya regelverket, som vi kom-
mer att återkomma till i ett senare 
nummer av medlemstidningen. 
Till exempel är det oklart för oss 
hur ofta man kan söka rehab i 
det nya systemet och vem som i 
så fall säger nej till det. 

Vi vill också ha en mycket mer 
enhetlig presentation av utbudet 
på de olika anläggningarna, så 
att det går lättare att jämföra och 
få möjlighet att faktiskt göra ett 
informerat val.

Om du vill ha rehabilitering 
av någon av rehabgivarna inom 
landstingets gränser, så är den 
längsta tidsperioden tre veckor. 
Men det är inte sammahållet 21 
dagar, som tidigare. Du får åka 
hem över helgen och återkomma 
på måndag morgon. Det är in-
ternat i veckorna för den innelig-

gande rehabiliteringen, men alltså 
inte på helgerna.Det är möjligt 
att någon eller några rehabgivare 
inom länet erbjuder internat över 
helgerna mot betalning, det vet vi 
inte ännu.

För dagrehab är det ingen 
sådan förändring.

Inte heller om du väljer inne-
liggande sammanhållen rehabili-
tering på någon av rehabgivarna 
utanför landstingets gränser, som 
Valjeviken eller Fryk Center till 
exempel. Där ingår internat över 
helgerna precis som tidigare.
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15NEURO VISUELL MANUAL V 1.5

7. Visuella element

Olika delar av symbolen kan arrangeras om och 
bilda större illustrationer eller mönster.

 
Varje år får 1000 svenskar diagnosen Multipel skleros, ms.  
Vad innebär ms och hur är det att leva med sjukdomen?  
Hur kommer framsteg inom ms-forskningen att förändra  
livet för ms-patienter? Hur påverkar nya metoder inom 
diagnostiseringen patienten? 

Neuro (fd. Neuroförbundet) bjuder in till en inspirerande 
föreläsning med fokus på  ms. 
 
Deltar gör Albert Hietala, överläkare vid Karolinska 
universitetssjukhuset samt en patient.

  
Datum & tid: 20 november,  
kl 17.30 – 19.00 

Plats: Sandlersalen i 
ABF-huset, Sveavägen 41 

Vi bjuder på kaffe, macka, 
frukt och juice från klockan 
17.00! Fritt inträde. 

Föranmälan behövs inte  
men först till kvarn gäller.

Mötet sponsras av

Multipel skleros 
– nu och i framtiden

Visning av Somnas Kedjetäcke på 
medlemscafét torsdagen den 29 november

Somnas Kedjetäcke® är ett tyngdtäcke,
kallas ibland också järntäcke,

framtaget för att lindra oro,
ångest och sömnsvårigheter

samt bidra till en ökad kroppsuppfattning.

Kedjorna i kanalerna följer kroppens konturer och ger ett jämnt tryck och en om-
slutande känsla. Effekten blir att man kan slappna av, komma ner i varv samt få en 
bättre sömnkvalitet.

Kedjetäcket är lika stort som ett vanligt täcke och finns i vikterna 4 -14 kg.

 Vi ses på Fatbursgatan 19, kl. 15:00 17:00
Anmäl dig till 08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se 
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Bussresa till Halland, med en doft av Ullared...
Medlemsresan i vår bär av till Halland 
och närmare bestämt till Ullared, med 
tillgängliga Kolmårdensbuss. Där kommer vi 
att bo i Gekås mycket tillgängliga stugby.

När Måndag 20 maj – fredag 24 maj

Intresseanmälan Vill du göra en intresse an-
mälan så hör gärna av dig till
08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se  
Senast 8 januari 2019
Notera att det som vanligt till en början endast är intresseanmälan!

Pris Cirka 6 000 kr. För det får du 
del i dubbelrum med balkong 
och frukostpaket, 2 luncher och 
4 buffémiddagar, inträde och 
guidad tur på Sofiero, guidad 
stadstur i Falkenberg eller Var-
berg.
Enkelrum mot extra kostnad.

Preliminärt program 
Det blir en dagstur till Sofieros 
Slottspark då rhododendron 
blommar som mest.
Det kommer även bli någon guidad tur i
närliggande stad, till exempel Falkenberg
eller Varberg.
Det kommer även finnas tid för lite shopping
för den som önskar.
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Stockholms stad har en app - "Tyck till"

Välkomna till höstens Vernissage!
Kom och titta på vackra konstverk som kurs-
medlemmarna i målarcirkel har gjort under 
hösten.

Plats Tellus Lignagatan 6, klubbrum 4
Tid kl. 17:00-19:00
Dag Tisdagen den 20 november

Det bjuds på tilltugg, kaffe och kaka.
Och mycket och bra konst!

Anmäl er gärna tillkansliet på telefon
08 – 720 29 40
eller mejla stockholm@neuro.se

Det här är för dig som 
använder en så kallad 
smartphone - iPhone 
eller Android. Ladda ner 
appen Tyck till.

I appen kan du lämna dina 
synpunkter och idéer kring 
trafik- och utemiljön i Stock-
holm. Genom att använda 
telefonens gps-funktion är det 
lätt att ange plats direkt i ap-
pen. Du kan även bifoga bilder 
för att beskriva ditt ärende. Du 
väljer själv om du vill få åter-
koppling via mejl eller om du 
vill vara anonym.

Nu kan du följa ditt ären-
de på kartan. Via kartan är 
också möjligt att se och följa 
andra invånares felanmälning-
ar. .
Hur använder jag appen? 

Först väljer du vilken typ 

av synpunkt du vill lämna 
(beröm, felanmälan, fråga, idé 
eller klagomål). Sedan väljer 
du vilket ämne det handlar 
om och beskriver ditt ärende 
kortfattat. Du kan även ange 
en position för din synpunkt 
och beskriva med bilder.

Varje funktion i appen har 
ett hjälpavsnitt som beskriver 
hur den fungerar.
Vad är skillnaden på 
felanmälan och klagomål? 

Felanmälan gör du när 
något inte uppfyller sin till-
tänkta funktion, är trasigt eller 
kräver akut underhåll på grund 
av skador. Du kan till exempel 
felanmäla en trasig lampa, ned-
skräpning, felparkering, halka 
eller skadegörelse.  

Klagomål kan du lämna när 
du är missnöjd med driften 
eller tycker att det är bristande 

kvalitet på funktion, utförande 
eller estetik. Du kan till ex-
empel lämna ett klagomål på 
utförandet av snöröjningen 
eller sandsopningen.
Vilka svarstider gäller? 

För enklare ärenden är 
svarstiden tre arbetsdagar, för 
ärenden som behöver utredas 
är svarstiden tio arbetsdagar. 
Komplicerade ärenden kan 
behöva längre svarstid.
Måste jag ange plats? 

När du gör en felanmälan 
behöver du ange plats. An-
vänd gps-funktionen. Du kan 
även söka fram en adress eller 
släppa en nål på kartan. 

Vintern närmar sig, använd 
den här appen för att 
påtala dålig snöröjning och 
blockerade trottoarer, så att 
alla kan komma fram säkert!
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Minns den svunna sommaren!
Brittsommaren var nog sista 

chansen i år till lite värme 
inför höststormarna. Då kan 
det vara bra att påminna sig 
om hur skön sommaren varit, 
varm, med så mycket sol och 
trevligheter som pågick.

Neuro drog naturligtvis sitt 
strå till stacken och hade bland 
annat en välbesökt och solig 
sommarpub på Linneagården. 
Det är riktigt skön stämmning 
på bilderna, eller hur?
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Genny på medlemscafé i våras

Vid ett av medlemcaféer-
na i våras kom Björn Öh-
man från Genny Mobility 
och förevisade några av sina 
modeller.

Genny är en självbalanse-
rande elrullstol, en så kallad 
Active Power Wheelchair - 
en APW. Du styr och kon-
trollerar den med din kropp, 
så inget för den bålsvage 
dess värre.

Som ni ser blev det en 
del prova på till kaffet och 
kakorna och många frågor.
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Haninge-Tyresö ordnar fest och fika

Höstfest på Vegabaren!
Fredagen den 23 november klockan 17:00 - c:a 20:00 
träffas vi på Vegabaren, Gamla Nynäsvägen 8 i Handen.

God mat och dryck samt trevlig samvaro utlovas.
Pris 100:- för medlemmar i NEURO.

Anmäl dig senast torsdag den 15 november till
Gudrun 776 33 92 eller Margaretha 777 65 59

Välkommen!

Styrelsen

Lussekaffe i Handen
Onsdagen den 12 december klockan
14:00 - 16:00 bjuder vi på kaffe med
lussekatter, pepparkakor och glögg.

Tomten kommer till alla snälla...

Anmälan senast onsdag den 5 december
till Gudrun 08 - 776 33 92 eller
till Madde 070 - 749 45 71
Vi ses på Handikappcenter,
Handenterminalen 4, Handen.
Lokalen rymmer max 40 pers, så först till kvarn...

Välkomna!
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En afton med smak och doft av Sri Lanka

Rimstuga
Nu börjar det snart lacka mot jul
då blir en rimstuga väldigt kul!

Välkomna till Fatbursgatan 19 ska ni vara,
så hinner ni få alla julklappsrimmen klara.

15 kr för glögg, kaffe och kaka. 
Mikael Erdefelt kommer att baka!

Vi ses onsdag 12 december
klockan 18:00 – 20:00
Anmälan till 08-720 29 40 eller mejla 
stockholm@neuro.se

Vi kommer att få prova på några olika smakupplevelser. 
Traditionellt används mycket starka kryddor i den 
lankesiska matlagningen, men vi kommer att laga maten 
utan chilli, för att visa på de olika goda smakerna från 
lokala kryddor. Ciceron bland smaker och dofter är vår 
egen Jennifer.
Torsdag den 22 november, kl. 17:00 – 20:00
Fatbursgatan 19. Begränsat antal platser!

Kostnad 120 kr, inkl. valfri 
dryck. Betalas på plats.
Hör av dig till 08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se

Olika kryddor som används i matlagningen

En lankesisk middag med riset i mitten och 
bl.a en kötträtt, dahl - linser, olika blad, 
grönsaksrätter, papadams - krispigt bröd

Pinnawala elefantbarnhem med cirka 80 föräldralösa eller skadade 
elefanter som får en fristad här. Elefantbarnhemmet har funnits i 30 år.
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Räven raskar och Lucia bjuder på barnasång
Kom och fira 
Lucia med oss!
En kör från Lilla Akademin kom-
mer i år igen och lussar för oss.

Så här söta var de förra året!

Torsdagen den 13 december
Fatbursgatan 19
Klockan 14:00 – 16:30

Kaffe, lussebulle och glögg 15 kr.

Det blir snabbt fullt, så anmäl dig 
till 08-720 29 40 eller mejla
stockholm@neuro.se 

Välkomna!

Julpub fredagen 21 december
Bo Simonsson underhåller oss med sång och musik.

Vi ses på Fatbursgatan 19. Tid 18:00 – 21:00 
Det serveras glögg med pepparkaka,

liten jultallrik inkl valfri dryck.
Kaffe med tomte.

Kostnad 130 kr. 

Anmäl dig till 08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se

Hej tomte gubbar, slå i glasen...
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Kalendarium
Viktigt!
Minst fem personer måste anmäla sig till en aktivitet, annars måste vi tyvärr ställa in.  
Därför är det viktigt att du alltid anmäler dig. 
Tänk också på att ringa återbud om du inte kan komma. När aktiviteter blir fullsatta gör vi upp 
en reservlista. Vid återbud får personerna på reservlistan en chans att delta.
Anmälan/återbud, helst två dagar i förväg, på telefon 08–720 29 40 om inget annat anges. 
Om inget annat anges är det Stockholmsföreningen som arrangerar.

Måndag 5 november Pubkväll på Södra Hörnan
17:00 – 20:00  Swedenborgsgatan 24.
    Vi har bord reserverat. Våra trevliga ledsagare finns på plats.
    Ingen anmälan. Välkomna!

Tisdag 6 november  Träff för medlemmar med diagnosen Stroke
15:00 – 16:30  Fatbursgatan19.
    Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/Återbud senast två dagar innan.
    Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Onsdag 7 november Träff för medlemmar med diagnosen NMD
15:00 – 16:30  Fatbursgatan19.
    Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan.
    Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Onsdag 7 november Bio-kväll – Beck djävulens advokat
18:00–21:00   Kriminalare, 1 tim, 30 min
    Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
    Ledsagare finns på plats.
    Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Måndag 12 november Träff för medlemmar med diagnosen ALS
14:00–16:00   Fatbursgatan19.
    Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan.
    Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Onsdag 14 november Wii-spel
18:00 – 21:00  Fatbursgatan 19
    Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan.
    Välkomna!
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Torsdag 15 november Träff för medlemmar med diagnosen Polyneuropati. 
15:00–16:30   Bengt R. informerar om CBD-oljan
    Fatbursgatan19.
    Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan.
    Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Torsdag 15 november Anhörig träff, Huntington
18:00–20:00   Fatbursgatan19.
    Kaffe, smörgås och kaka 30 kr. Välkomna!

Måndag 19 november Träff för medlemmar med diagnosen Ataxier
15:00 – 16:30  Fatbursgatan19.
    Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan.
    Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Tisdag 20 november Vernissage
17:00 – 29:00  Lignagatan 6, i Hornstull. Klubbrum 4
    Ledsagare finns på plats.
    Det bjuds på småsnacks kaffe och kaka.
    Se annons sidan 12
    Välkomna!

Onsdag 21 november Bio-kväll – Ted för kärlekens skull
18:00–21:00   Drama, 1 tim, 45 min
    Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
    Ledsagare finns på plats.
    Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Torsdag 22 november Sri Lanka afton
17.00 – 20:00  En kväll med spännade smaker, dofter och musik.
     Se annons sidan 16

Fredag 23 november Höstfest på Vegabaren! Haninge-Tyresö
17:00 - c:a 20:00  Vegabaren, Gamla Nynäsvägen 8 i Handen.
    Anmälan se annons sidan 15

Tisdag 27 november Träff för medlemmar med diagnosen MS
14:00–15:30   Fatbursgatan19.
    Ledsagare finns på plats.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan.
    Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Torsdag 29 november Medlemscafé
15:00 – 17:00  Visning av tyngdtäcke
    Kaffe och kaka 10 kr
    Se annons sidan 10
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Måndag 3 december Pubkväll på Södra Hörnan
17:00 – 20:00  Swedenborgsgatan 24.
    Vi har bord reserverat. Våra trevliga ledsagare finns på plats.
    Ingen anmälan. Välkomna!

Onsdag 5 december Bio-kväll – The greatest showman
18:00–21:00   Drama, 1 tim, 45 min
    Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
    Ledsagare finns på plats.
    Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
    Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Onsdag 12 december Lussekaffe hos Haninge-Tyresö i Handen
14:00 - 16:00   Handikappcenter, Handenterminalen 4, Handen
    Anmälan se annons på sidan 15

Onsdag 12 december Rimstuga
18:00 – 20:00  Fatbursgatan 19
    Ledsagare finns på plats. Välkomna!
    Anmälan se annons på sidan 16

Torsdag 13 december Luciafirande med barnkör
13:30 – 16:00  Fatbursgatan 19
    Ledsagare finns på plats. Välkomna!
    Anmälan se annons på sidan 17

Fredag 21 december Pubkväll ”Lilla julafton”
18:00 – 21:00  Fatbursgatan 19
    Ledsagare finns på plats. Välkomna!
    Anmälan se annons på sidan 17

Måndag 4 februari  Pubkväll på Södra Hörnan
17:00 – 20:00  Swedenborgsgatan 24.
    Vi har bord reserverat. Våra trevliga ledsagare finns på plats.
    Ingen anmälan. Välkomna!

Nästa manusstopp är  8 januari 2019,
nästa nummer kommer ut 1 februari.
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En tur på Långholmen i somras
Vi träffades utan-

för Tellus fritidscenter 
på Lignagatan, nära 
Hornstull en dag i bör-
jan av juli. Större delen 
av gruppen hade hjul av 
en eller annan sort.

Promenaden gick 
längst Hornstullsstrand, 
förbi Reimersholme 
fram till Långholmen.

Där tog vi en väl-
behövlig fika på caféet 
tillsammans.   



22        MedleMstidning för neuroförbundet stockholMs län

Neuroförbundet Haninge-Tyresö  Ordf: Margaretha Redelius
      Haninge Handikappcenter
      Handenterminalen 4, 136 40 Handen
      Tel/fax 08-777 65 59
      E-post: redelius24@telia.com

Neuroförbundet Järfälla-Upplands Bro T.f. ordf: Lasse Lemon
      C/O Lemon, Allmogevägen 4, 177 57 Järfälla
      Mobil: 070-862 41 11
      E-post: l.lemon@bredband.net

Neuroförbundet Norrort   Ordf: Börje Larsson
      c/o Börje Larsson, Industrigatan 14, nb, 153 36 Järna
      Tel 08 - 551 71 880
      E-post: borje.jarna@jarna.st

Neuroförbundet Roslagen   Ordf: Kjell Björn
      c/o Kjell Björn, Angarns Rörby 104, 186 91 Vallentuna
      Tel 070 946 00 00
      E-post: roslagen@neuro.se

Neuroförbundet S:t Botvid   Ordf: PO Jonsson
      Kansli: Rådstuguvägen 19 (Fullersta Torg)
      141 35 Huddinge,
      Tel 08-746 08 55; Mobil: 076 - 781 51 75
      e-post: st-botvid@neuro.se

Neuroförbundet Stockholm   Ordf: Anders Nordmark
      Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm
      Tel: 08 - 720 29 40
      e-post: stockholm@neuro.se

Neuroförbundet Södertälje-Nykvarn  Ordf: Ann Bubère
      C/o Ann Bubére, Stiftsgatan 18, 619 33 Trosa
      Tel 070 - 720 49 88
      e-post: sodertalje-nykvarn@neuro.se

Lokalföreningar ● Neuroförbundet ● Stockholms län

Från kansliet
Från i år är vi bara sju lokalföreningar i länet. Nynäshamn har gått upp i Haninge-Tyresö. Med-

lemmarna i Nynäshamnsföreningen har fått brev om detta från riksförbundet. Hör av dig dit om 
du inget hört!

Över jul och nyår är det sparsamt bemannat på Fatbursgatan 19. Skicka gärna mail om du har 
ett ärende, så återkommer vi så snart vi kan! Skriv till stockholm@neuro.se 
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Sudoku
Så här spelar du:

• Fyll i de tomma rutorna med siffrorna 1 till 9.

• Varje siffra mellan 1 och 9 måste finnas i alla nio rader, alla nio kolumner och alla nio 3x3-rutor.

Lätt Svår

Medel

Lösning Svår Lösning Medel Lösning Lätt

5 7 9 8 3

8

2 9 6 3 8

4 7 8 5

7 8 1 2 6 9

9 1 5 3

4 5 7 9 6

7

7 3 9 1 4

3 1 2 5

4

6 5 9

9 6

7 8 6 3 9 1

5 7

8 7 2

1

4 2 3 7

7 6 1

4 2 8

4 5

6 9 2 7 4

3 2 9 1 7 8

8 5 3 9 6

6 9

2 4 1

8 1 2

317298465
985436712
264157389
193785246
748623951
526914873
831579624
672341598
459862137

276185934
139642587
458379612
695827341
342961758
781534296
817253469
923416875
564798123

571948326
683251497
429673851
342796185
758132649
916485732
204517968
195864273
867329514
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen på
baksidan (ej framsidan)

www.bosse-kunskapscenter.se

Utan remiss och utan avgift kan du träffa en konsulent på 
BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter. Det enda som krävs är att du 
bor i Stockholms län, har en funktionsnedsättning och är äldre än 
18 å18 år. Hos oss får du hjälp med att hitta lösningar på frågor som rör 
din vardag t.ex. personlig assistans, hemtjänst, sysselsättning eller 
arbete m.m. Vi har över 30 års erfarenhet av frågeställningar som rör 
funktionsnedsättningar. 
VVi erbjuder även cirklar och tematräffar som tar upp olika intressanta 
ämnen. För dig som har personlig assistans erbjuder vi skräddarsydda 
utbildningar för dig och dina assistenter. Utbildningen finansierar du 
via din assistansersättning. 
Besök vår hemsida eller kontakta oss så berättar vi mer. 
Välkommen att boka tid!
Adress: Döbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm
TTelefon: 08-544 88 660
E-post: bosse@bosse-kunskapscenter.se

Tillsammans hittar vi svaren 
på dina frågor.


