
BLADET 

2019 MALMÖ Nr 1 

Neuro Malmö önskar alla 
 

medlemmar en 
 

God Jul och ett Gott Nytt År 

EVENEMANG   NYHETER   TEMATRÄFFAR 



NÅGRA ORD FRÅN TF ORDFÖRANDEN… 

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

Vi har haft ett händelserikt valår 2018 och nu har vi framför oss ett nytt 
år med många frågor. Inte minst politiska! Vad kommer att hända 2019 
med LSS, vården, hjälpmedel och många andra frågor?  
 
Vi tar nya tag mot ett aktivt 2019, men först firar vi jul och samlar kraft. 
Styrelsen arbetar ständigt med olika frågor allt för att ge våra medlem-
mar de bästa förutsättningar för ett bra och aktivt liv.  
 
Vi fortsätter att kämpa 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 (under 16 år).  
 
Det är glädjande att allt fler intresserar sig för och deltar i våra olika ak-
tiviteter. I detta nummer av Neurobladet får ni åter information och en 
hel del nya tips om olika aktiviteter och evenemang. 
 
Neuro Malmö fortsätter mot sitt mål att växa, utvecklas och att öka 
samarbeten med andra förbund och föreningar, samt att fortsätta framåt 
mot nya spännande mål!  
 
Vår vision är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser 
har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra och att 
anhöriga skall få den hjälp och stöd som behövs.  

Claes-Göran Berndt 
Tf Ordförande Neuro Malmö 
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KÄRA KAMRATER OCH MEDLEMMAR 
 

Styrelsen arbetar ständigt med många olika frågor, allt för att ge våra 
medlemmar de bästa förutsättningar för ett bra och aktivt liv. Vi hinner 
dock inte alltid med allting, vi skulle behöva hjälp ifrån er. 
 
Vi är inte bara en neurologisk förening, vi är också en kamratförening. 
Alla är vi kamrater och hjälper varandra så gott vi kan. Med vad som 
helst, när som helst, det behövs. 
 
Någon som kan och vill hjälpa till med små aktiviteter då och då. 
T.ex. duka eller duka av m.m. Det får bli när ni vill kan och orkar. 
 
Ni har kanske en hobby som ni vill dela med våra kamrater och medlem-
mar? T.ex. sy, virka, musik, mat osv. ja vad som helst vi kan göra till-
sammans. 
 
Hör av er till kansliet via antingen malmo@neuro.se eller 040—12 59 59. 
 
Claes-Göran Berndt 
Tf Ordförande 

Med start torsdagen den 24 januari. 
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 föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6, på bottenplan. 

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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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 redaktions-
sidan. Ett fint pris finns att hämta på kansliet. 

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

Missa inte Neuro Malmös nya tävling/tidsfördriv: Vinterkrysset i slutet av tidningen. 

I förra numret av NeuroBladet skrev vi ”Anhöriga och yngre med någon form av neurologisk 
diagnos är vår framtid”. Av den anledningen kommer ni säkert se fler framtida evenemang och lik-
nande som riktar sig till dessa grupper. 

Med anledning av ovanstående kommer vi under inledningen av 2019 att dra igång en 
anhöriggrupp. Vår intention är att denna grupp själv ska bestämma vad och hur den framöver ska 
fungera. 

Vi har sedan tidigare dragit igång en grupp för Unga Vuxna som har träffats ett flertal gånger. Vi har 
även startat en typ av öppet-hus-verksamhet den tredje torsdagen varje månad i föreningslokalen på 
Ängelholmsgatan. Det är bara att komma. Men anmäl gärna innan ni kommer. 

Samarbeta. Ja, det vill jättegärna. Framför allt med lokalföreningar och länsförbundet här i Skåne. 
Det tror vi även att dessa vill. Men hur, och inom vilka områden, är fortfarande ganska öppet och dis-
kuteras. 

Vi har även varit iväg och lärt oss och diskuterat det populära begreppet e-hälsa. Vad är e-hälsa för-
esten? Det har med ny teknik och internet att göra. Vi har tagit till oss detta och kommer att hålla 
utbildningar inom e-hälsa. Bland annat hur det fungerar och hur man skapar t.ex. ett BankID. Just 
någon form av elektronisk identifiering behövs ofta för att kunna använda sig av stora delar av 
e-hälsans fördelar. Håll utkik på hemsidan för information kring detta. 

Årsmötet är också bestämt till den 16 mars i föreningslokalen. Verksamhetsåret 1 januari 2018 till 
31 december 2018 kommer att behandlas. En uppdatering till i år är att inga kostnader kommer att 
finnas för deltagarna. Dock måste ni fortfarande anmäla er om ni planerar att närvara och äta en bit 
efteråt. Kallelse kommer att skickas ut och läggas upp på hemsidan tillsammans med övrig doku-
mentation (inte av ekonomisk karaktär). 

Länsförbundets ombudsmöte/årsmöte är också bestämt till den 13 april i Tomelilla. 

 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  

INTRESSE AV GUILLAIN BARRÉ/CIDP?
Vad sägs om att träffas för att dela erfarenheter och tips? 

Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund 

onsdagen den 30 januari kl 14.00-16.00! 
Kaffe/te med enkelt tilltugg serveras till ett pris av 20:-. 

Anmäl dig senast dagen innan! 
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KOMMANDE AKTIVITETER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flera av ovanstående aktiviteter kan ni läsa mer om i detta nummer så det är bara 
att bläddra vidare. 
Massagen och fotvården finns inte med i kalendariet. Dessa tillfällen är på skiftande 
datum. Kontakta 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 vinter och vår framför oss med flertalet aktiviteter. Och fler 
aktiviteter kommer! Håll även utkik på hemsidan, Facebook och Instagram. 
Adress till hemsidan är: https://neuro.se/malmo och till 
Facebook: https://www.facebook.com/NeuroMalmo/ 
På Instagram heter vi ’neuroforbundet_malmo’ 

   Sida 

JANUARI    

21 januari Måndag Polyneuropati-träff 13 

24 januari Torsdag Torsdagsfikorna börjar igen. 3 

24 januari Torsdag Öppet Hus för Unga Vuxna 15 

29 januari Tisdagen MS-Snack (I Lund) 6 

FEBRUARI    

8 februari Fredag Taco-kväll 9 

20 februari Onsdagen MS-Snack (I Lund) 6 

21 februari Torsdag Öppet Hus för Unga Vuxna 15 

22 februari Fredag Trivselgruppen 7 

MARS    

2 mars Lördag MG-träff 6 

4 mars Måndag Ullared 7 

4 mars Måndag Polyneuropati 13 

11 mars Måndag Ataxi-nätverksträff 14 

16 mars Lördag Årsmöte 9 

21 mars Torsdag Öppet Hus för Unga Vuxna 15 

21 mars Torsdag MS-Snack (I Lund) 6 

 

Utöver ovanstående har vi våra stående aktiviteter. Läs mer om dessa i bladet. 

Håll dessutom koll på hemsidan för evenemang som inte finns planerade ännu. 

 
  Massage 11 

  Torsdagsträff med fika kl. 13 till 15. Ring & boka. 11 

  Fotvård 11 
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önskar alla en riktigt 

MG-TRÄFF LÖRDAGEN DEN 2 MARS 
 
Reservera redan nu ovanstående datum för MG-träffen. 
Alla MG-are och anhöriga är välkomna! 

Plats: Neuros lokaler i Malmö. Ängelholmsgat.6 
Tid: kl.12:00-15:00 

Smörgås,kaffe och kaka till självkostnadspris 

Anmälan Senast den 22 februari till rositawihlborg@yahoo.se eller 0479/31218 

MS-SNACK (Har du lust till lite MS-snack? Välkommen till gänget!) 

Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund för en stunds samvaro! Följande tider är bokade 
hittills: 
 
- Tisdagen den 29 januari kl 17.00-19.30! 
- Onsdagen den 20 februari kl 15.00-17.30 
- Torsdagen den 21 mars kl 17.00-19.30 

 

Kaffe/te med enkelt tilltugg serveras till ett pris av 20:-. 
 
Anmäl dig senast förmiddagen samma dag! 
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se 
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ULLARED DEN 4 MARS 
 

Under våren kommer vi att åka till Ullared för shopping. Om ni vill följa med upp till 
Ullared och göra en del inköp 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 
Vårens träffar med Trivselgruppen är fredagarna den 22 februari, 5 april och 28 juni 
kl. 18 till 20.30. Vi träffas och äter något till självkostnadspris. Vi bara snackar, um-
gås och sätter våra diagnoser åt sidan. 

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

 

Välkomna önskar Sonja och Gunilla 
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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 intresse- 
organisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever med en diagnos eller 
symtom 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. 

 

- 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 

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.

För medlemskap i Neuroförbundet och lokalföreningen i Malmö, 
kontakta oss antingen via malmo@neuro.se eller 040—12 59 59 

eller hemsidan www.neuro.se/malmo 
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TACO-KVÄLL 
Fredagen den 8 februari kl. 18 är medlemmar 
hjärtligt välkomna till föreningslokalen på Ängel-
holmsgatan 6. Vi kommer då att ha en mexi-
kansk afton och äta tacos. 

Kostnad för detta är 100:- 

Ni anmäler er genom att ring 040—12 59 59 el-
ler e-postar till malmo@neuro.se 

Hjärtligt välkomna 

Som vanligt har vi vårens årliga bingoträff med mat. I år blir det långfredagen den 19 april. Vi träf-
fas, äter en utsökt måltid och därefter spelar vi bingo. Fina priser utlovas. Vem ska bli dagens stor-
vinnare???? 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. 

ÅRSMÖTET 
Notera redan nu lördagen den 16 mars kl. 14 i era kalendrar. Då kommer nämligen 
föreningens årsmöte att gå av stapeln. Efter mötet äter vi en sbit tillsammans. 

 

 

 

 

OBS! På mötet kommer vi även att välja ombud till vårt länsförbunds 
ombudsmöte/årsmöte. Detta kommer i år att vara i Tomelilla den 13 april 
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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 i detta Blad eller 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. 

ACK VÄRMELAND DU SKÖNA ... 
Vi vill gärna slå ett slag för ett kommande 
evenemang som kommer att gå av stapeln i 
början av juni 2019. Ett flerdagarsevene-
mang 

Ett samarrangemang mellan Neuro Lunda-
bygden och Neuro Skåne. 

Det är en resa upp till Karlstad med över-
nattning. 

Man kommer att besöka lite olika kulturstäl-
len här. 

Bland annat kommer man att besöka Lars 
Lerins konsthall, Sandgrund (www.sandgrund.org). Planeringsmässigt blir det själv-
aste Lars Lerin som kommer guida oss här. 

Vi ber att få återkomma med mer detaljerad information när det finns sådan. 

Eller så kommer ni att kunna läsa mer i Neuro Skånes blad som kommer ut i början 
av året. Eller så kan ni läsa mer på Neuro Skånes hemsida. (neuro.se/skane). 
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Fotvårdsspecialisten Tina har medicinsk fotvård för våra medlemmar till ett mycket för-
månligt 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. 

 
Anmäl dig till Neuro Malmös kansli. Tel: 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se

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. 
Priset för 30 minuter är 250:- för medlemmar och 300:- för icke medlem-
mar. Alla tillfällen är i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6. 

Ni anmäler er och bokar tid till kansliet på tel.: 040—12 59 59 eller via e-post: 
malmo@neuro.se 

Det är med stor förvåning vi fått information om att när den nya ortopeden ska byggas på SUS 
Malmö, så finns det ingen Rehab-bassäng med i planerna och ritningarna. 

Sedan nuvarande ortopediska kliniken på Inga Marie Nilssons gata 22 byggdes 1967 har det funnits 
en Rehab-bassäng i huset. Den enda fullt tillgängliga varmvattenbassängen.   

Vi har varit i kontakt med Anders Åkesson (MP) som bekräftar att det inte finns någon Rehab-bassäng 
med i planerna för en ny ortopedklinik på SUS Malmö. Sveriges tredje största stad. 

Det finns alltså ingen fullt tillgänglig varmvattenbassäng för rehabilitering förutom den på Inga Marie 
Nilssons gata 22 och den kommer att rivas. 

En varmbassäng är ett oerhört viktigt verktyg för rehabiliteringen. Det finns forskning som tydligt vi-
sar sambanden mellan effektiv behandling och sjunkande sjuktal. Funktionsnedsättning som kan indi-
kera behov av bassängträning är nedsatt rörlighet, styrka, balans, koordination, kondition eller 
smärta till följd av sjukdom, skada eller störd reglering i neuromuskuloskelettala systemet eller cirku-
lations/respirationssystemet. 

För många människor med svår smärta är sjukgymnastik i det varma vattnet den enda möjligheten 
att återfå rörligheten i muskler och leder. 

– Det betyder att när det saknas tillgång till en varmbassäng blir konsekvensen för många att rehabi-
literingen uteblir helt. Detta medför gigantiska kostnader för sjukvården. Merparten av brukare som 
har tillgång till bassängträning belastar i regel inte den övriga sjukvården. Våra fysioterapeuter bety-
der mer och mer inom sjukvården. 

Tillgänglighetsgruppen.se representerar RTP, Neuroförbundet, DHR och SRF. Men det finns många 
som har nytta av rehabilitering i en varmvattenbassäng. Det kan våra duktiga läkare och inte minst 
alla fysioterapeuter vittna om. Och det är väl dessa människor ni ska lyssna på. 

Att tro ni gör en besparing är lika naivt som att kasta pengar i sjön. 

Det är vår förhoppning att ni tar tag i detta och inte stoppar huvudet i sanden så som man gjorde på 
Nya Karolinska. 

Med Vänlig Hälsning 

Anders Munke 

Jobbar för att förbättra 

tillgängligheten 

för alla 

rörelsehindrade 
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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. 

NÄTVERKET POLYNEUROPATI I SKÅNE 
Du hälsas välkommen till vårens träffar på Ängelholmsgatan 6 i Malmö. 
Vi har flyttat träffarna till måndagar och ändrat tiden till 16.00—18.00. 
Utom måndagen den 4 mars. Då  kör vi kl. 15.00 till 17.00. Vi hoppas att det 
kommer att fungera bra för oss alla. 
Första timmen har vi ett tema och andra timmen pratar vi med varandra om vad vi 
vill. 
• Måndagen 20 januari kommer Niklas (från kansliet) att berätta om Neuroför-

bundet, organisation, verksamhet, ansvar, hemsida mm 
• Måndagen 4 mars kommer fysioterapeut Helena Haraldsson från Neuro Aktiv 

och pratar om träning som är bra för oss. 
• Måndagen den 6 maj kommer en eller två från Aktiv Ortopedteknik, visar or-

topediska hjälpmedel, berättar och svarar på frågor. 
Spara den här kallelsen!! 
Meddela kansliet om du kan komma (för inköp av kaffebröd). Du når kansliet via an-
tingen 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se 

Rapport från MS föreläsning 20 november 2018 

Den 20 november samlades strax över 50 medlemmar 
och andra intresserade på Hotell S:t Jörgen i Malmö. 

Neuro Malmö hade bjudit in till seminariet för att infor-
mera om det senaste inom MS forskningen och vad det 
kan innebära för nya behandlingar. 

Överläkare Petra Nilsson från Skånes Universitetssjukhus 
i Lund höll ett mycket intressant föredrag, där hon re-
dogjorde för de senaste rönen inom MS behandlingar. 

Varför olika MS-patienter fick olika behandlingar fick 
också sin förklaring.  

Dessutom fanns det tid för frågor, vilket uppskattades 
mycket av deltagarna, eftersom MS symptom är så indi-
viduella. 

Väldigt nöjda deltagare minglade efter föreläsningen, innan det var dags att avsluta kvällen. 

Vi vill gärna redan nu slå ett slag för en kommande MS-föreläsning i mars. Den är 
fortfarande väldigt preliminär och vi återkommer med mer information. Håll utkik på 

hemsidan. 
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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 

Tel 0766-350 252 

SKÅNES ATAXI-NÄTVERKET RAPPORTERAR & INFORMERAR 
Söndagen den 18 november träffades ett liten men naggande god 
skara på Järnvägskrogen i Staffanstorp. En underbar brunch 
avnjöts med en hel del ’skit-snack’. Som vanligt. :-) :-) 

Men det var inte bara ’skit-snack’. Vi beslöt att till kommande träff 
skulle vi bjuda in någon ’höjdare’. 

Det blev att vi lyckades få till oss 
Andreas Puschmann, överläkare, docent, forskare, specialistläkare, 
inom neurologi från SUS Lund. 

Vi bestämde att nästa gång vi träffas, skulle bli den 11 mars, med en 
föreläsning av Andreas om ärftliga ataxier. Vi träffas i Neuro Lunda-
bygdens lokaler på Skansvägen 5, Annegården, i Lund. 

I samband med träffen kommer fika att serveras till självkostnadspris. 

OBS! Datumet är något lite preliminärt 
med tanke på att det är lite svårt för en läkare med Andreas roller att i 
så här lång tid innan bestämma ett exakt datum. Men håll utkik på 
hemsidan. 

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: 

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 24/1, 21/2 och 21/3 
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. 

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 

• 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 kon-
takter med sjukvården 
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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 

OKTOBER 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 44 Ovi Hansson 
50:- 14 Marina Hultman 
50:- 120 Brita Petersson 
50:- 104 Jörgen Lindell 
50:- 121 Brita Petersson 
50:- 123 Brita Petersson 

NOVEMBER 
Vinst Lottnr Namn 
100:- 9 Maria Hansson 
50:- 5 Kristjan Gislason 
50:- 191 Ann-Charlotte Öhman 
50:- 4 Sören Knutsson 
50:- 52 Gunilla Vinciguera 
50:- 124 Brita Petersson 

DECEMBER (stordragning) 
Vinst Lottnr Namn 
740:- 46 Brita Petersson 
200:- 134 Anders Lindell 
200:- 21 Marina Hultman 
100:- 54 Åsa Wirén 
100:- 13 Marina Hultman 
100:- 196 Karin Nilsson 
100:- 122 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. 

 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 

Detta var tyvärr den sista drag-
ningen i vårt medlemslotteri. På 
grund av drastiskt minskade delta-
gare för varje år, har vi beslutat 
att inte längre fortsätta med 
medlemlotteriet. 
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VINTERKRYSSET 
Rita upp en kryssplan med 12 x 12 rutor. Eller använd nedanstående. På den gul-
markerade raden kommer ni hitta ordet vi letar efter. Skicka in ert svar till 
malmo@neuro.se. Vinnaren kommer att dras från alla rätt inkomna svar. Förstapri-
set är som vanligt trisslotter och ett omnämnande i nästa utgåva. (Har man dessu-
tom alla 12 svaren på delfrågorna, blir det ett extra omnämnande). 

1. Flera mindre byggblock? 

2. Ett av Pippi Långstrumps namn? 
3. På vilken veckodag infaller internationella strokedagen 2019? 

4. Norsk ”talkshow”-programledare? 
5. Alexander Lucas är en sådan? 

6. Vad står MS för? Multipel .......? 
7. Engelska för uppmärksam, vaksam, observant eller påpasslig 

8. ”Natten går tunga ...”. Vem leder denna parad? 
9. Den 21 November 2018 hölls en konferens. För vem? 

10. Den åttonde bokstaven i alfabetet. 
11. m, m2 och m3 är alla sådana? 

12. Fatigue-synonym. 
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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! 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


