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Viktigt! OBS! OBS! OBS!

För att Kontakten skall komma ut till 
medlemmarna i tid, måste allt  
material som skall publiceras vara  
redaktören tillhanda: 

Senast den 5:e i varje månad.

Redaktör: Rita Rak

Ansvarig utgivare: 

Tor Farbrot

Redaktion: Rita Rak

Madeleine Kyllerfeldt

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@neuro.se

Annonser:  
Helsida  2000 kr

halvsida  1200 kr

1/4-sida  900 kr

1/8-sida  700 kr

Priserna är samma 

för färg och svart-vitt.

Från redaktionen

Från Kansliet
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Omslagsbild: Sommarbild från  
Strannegården

Kallelse till ÅRSMÖTE 2019
för Neuroförbundet Göteborg

 
Datum:           Torsdag 21 mars 2019 

Tid:       Kl. 18.00 - c:a 20.30 

Plats:       Dalheimersalen (v 1), Dalheimers Hus, 
                       Slottsskogsgatan 12, Göteborg

 
PROGRAM:

•	  Vi startar med räksmörgås, kaffe och kaka.

•	 Föreläsning ”Tal och språk, vad kan bli svårt”, föreläsare Ann  
Ander som är legimiterad logoped och arbetar på Stroke Forum. 
Hon är också ledamot i afasiföreningens styrelse och vice  
ordförande i Afasiförbundet.

•	  Ann Ander kommer att föreslås leda årsmötesförhandlingarna. 

•	  Årsmötesförhandlingar

Årsmötet skall bl.a. fatta beslut om:

•	  Styrelsens sammansättning 2019

•	  Neuroförbundet Göteborgs budget 2019

•	  Verksamhet 2019

 Det är viktigt att du kommer!
Det är nu du ska påverka föreningens verksamhet och hur pengarna 
skall fördelas. Årsmöteshandlingar och ekonomisk redovisning finns i 
detta nummer av Kontakten, ta med den till årsmötet! Budget för 2019 
delas ut på mötet. Samtliga handlingar kommer att finnas på årsmötet, 
de kan även rekvireras från kansliet.
VIKTIGT! För att få rösta på årsmötet ska medlemsavgiften till Neuro-
förbundet år 2019 vara betald. Är du osäker på om du betalat avgiften. 
kontakta kansliet.
Avgift: Kostnadsfritt för medlem, för ej medlem 135 kr.
ALLA som tänker komma MÅSTE anmäla sig till kontoret senast 
onsdag 13 mars.
Tel: 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se

VÄLKOMMEN!

Enligt kongressbeslut kommer medlemsavgiften för 2019 att vara 360 kr per år 

för fullbetalande medlem.

Avgiften för närstående medlem 180 kr.

Detta kommer att fastställas på årsmötet. Betala gärna med autogiro.

Information från kansliet 
Under	Leva	&	Fungera	mässan	26	–	28	mars	kommer	kansliet	 
på Arkitektgatan vara stängt för besökande och ha begränsade  
telefontider.



Strannegården
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 Föreningens sommarbidrag

Bidrag kan sökas för vistelse på Strannegården och är 200:-/dag för samtliga veckor. För privat ordnad som-
marvistelse, är bidraget 100:-/dag. Medhjälpare kan få 50:-/dag. Bidrag kan sökas upp till 21 dagar. Blankett för 
ansökan får du från kansliet 031-711 38 04 eller vår hemsida www.neuro.se/goteborg. 
OBS! Bidragen är behövsprövade. En kopia på senaste slutskattsedel skall bifogas vid ansökan som ska 
vara inne senast 15 april!

På tomten finns flera byggnader: Villan med ett dub-
belrum och ett enkelrum på nedervåningen samt rum 
på övervåningen (inte handikappanpassade, ej hiss), 
paviljongen med fem dubbelrum och en mindre stuga 
med plats för två gäster. Totalt 19 sängplatser.

Det kommer att finnas personal som kan bistå med 
elementär hjälp vid t.ex. måltider, olika aktiviteter m.m. 
Om du har ett större hjälpbehov måste du ha med dig 
assistent eller anhörig/närstående. 

Säsongens öppettider: 
Strannegården kommer att vara öppen veckorna 25-32. 
Vecka 26 är en temavecka med inriktning MS. 
Vecka 32 är det fokus på aktiviteter/träning, riktar sig till 
dig som är lite yngre och/eller har MS. 
I övrigt kan medlemmar med i första hand neurologiska 
diagnoser boka in sig en eller max två veckor.  
Ytterligare veckor kan beviljas i mån av plats. 
Priser: 2 700 kr per vecka för gäst som är medlem i  
Neuroförbundet Göteborg. 
För personlig assistent/icke medlem är priset 3 900 kr 
per vecka. 
Medlemmar i annan förening inom Neuroförbundet kan 
få komma till Strannegården i mån av plats. 
Priset är då 3 200 kr per vecka. 
OBS! Samtliga priser är baserade på del i dubbelrum.
Dag-gäster:  Du är hjärtligt välkommen att besöka Stran-
negården under en dag. Priset är 150 kr/person, och 
inkluderar mat, fika och bad i poolen. 
Ring Strannegården på tel. 0300-613 09 några dagar 
innan och anmäl din ankomst.

Korttidsbokningar: I mån av plats tar vi emot korttids-
bokningar och priset är 500 kr/dygn för medlemmar och 
700 kr/dygn  för assistenter och icke medlemmar. Alla 
priser inkluderar boende, frukost, lunch, middag samt 
deltagande i planerade aktiviteter. Kontakta kansliet på 
tel. 031-711 38 04 före 15 juni, därefter direkt till Stranne-
gården tel. 0300-613 09.
Bidrag: Du kan söka sommarbidrag för vistelse på 
Strannegården. För mer information se nedan eller 
kontakta kansliet. Du kan även söka bidrag från Hilda 
Henrikssons fond (se sid 9).
På vår hemsida www.neuro.se/goteborg  kan du läsa 
mer om Strannegården samt hämta blanketter för anmä-
lan, sommarbidrag och Hilda Henrikssons Fond.
OBS! För att vara säker på att få komma önskade veckor 
är det viktigt att du skickar in ansökan före 15 april. 
Senare ansökningar kommer att godkännas beroende på 
plats. Principen ”först till kvarn….” gäller.

 

                  Sista anmälningsdag är 15 april 2019 

Strannegården är Neuroförbundet Göteborgs 
rekreationsverksamhet. Semesteranläggningen 
ligger fyra mil söder om Göteborg, med en vidun-
derlig utsikt över Kungsbackafjorden. Verksam-
heten är inriktad på rekreation i den vackra miljön 
med promenader på asfalterade promenadstigar, 
enklare träning i gymnastiksalen eller vattengym-
pa i den tempererade poolen, konstnärliga aktivi-
teter, spel av olika slag, utflykter m.m. Vi kommer 
att ha öppet för våra medlemmar under 8 veckor 
i sommar. 

        Strannegården sommaren 2019

Paviljongen och den uppvärmda poolen. 

 Havsbad. 
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Det mixades och trixades 
När alla anmälda reste till Aktivitetsveckan, visste de flesta 
inte i vilket rum de skulle bo eller vem de skulle snarka 
ikapp med. Men dessa frågor löstes fort när det stegs in 
genom grinden till Strannegården. När alla anlänt pratades 
det om veckans planerade och oplanerade aktiviteter, några 
av dessa var väderberoende.                 

Det svettades och plaskades   
Kinderna färgades röda efter frukostarna då sittande och 
stående morgongymnastik genomfördes i träningshallen. 
Det lyftes ben, det lyftes fötter, det lyftes axlar och 
armarna rördes i 90 graders vinkel. Självklart kramades 
och sträcktes både fingrar och tår. Efter att riskuddar 
kastats och det med hjälp av trästaven rotts en halv 
sjömil, blev det avslappning. I poolen plaskades det under 
vattengymnastikpass, men även i saltvattnen då det en dag 
blev en resa till strand och brygga i Lerkil.   
 
 Det tävlades och stönades 
Veckans första tävling blev ”5-kamp” med de tävlande 
lagen Lag Plus, Lag 2, Lag 3 och Lag 4. Kampen började 
och de olika grenarna var; bollkast i tygsäck, pilkastning, 
memory, basket och grodspottning. ”5-kampen” slutade 
med Lag Plus som segrare.       

Kanske inte svettigt, men de små grå fick slita i 
”Frågesport” som var i trädgården och tolv frågor sökte 
svar. Om man visste vilken av växterna forsythia, mimosa 
och äppelträd det är som blommar på bar kvist eller om 
man visste i vilken stad som det kända Chelsea Hotel 
ligger, var kanske vinsten inom räckhåll.    

I ”Quiz” gällde det att snabbt som en reptil räcka upp 
handen i luften när man ville gissa på vilken melodi som 
spelades. Trots att man redan i första klass lärde sig att 
räcka upp handen när man vill säga något, var munnen 
ofta snabbare än den.  Vinnarlaget The winner takes it all 

tackade med stolthet motståndarlagen Ronja och Sussie för 
matchen. 

Vid tävlingen ”Charader” blev det andhämtande! Att 
härma eller att lista ut att någon är en tennisspelare eller 
bordtennisspelare är lika lätt som att se en svart fotboll inuti 
en tre kvadratdecimeter stor såpbubbla. Men att härma att 
vara kartläsare i en biltävling är lika svårt som att se en två 
centimeter lång lösnagel i Strannegårdens pool.    
 
I den finurliga leken ”Gissa vad du luktar på” blev 
näsborrarna trimmade lite extra. Detta år blev det inget 
luktande på varken såpa, diskmedel eller rengöringsmedel 
utan det luktades på ett brett fält av kryddor och andra 
livsmedel. Det talades om en sockrad muta så tävlingen 
dömdes oavgjord.    
 
Det knådades, målades, prickades och smyckades   
En dag skapades det i solskenet konstverk av betong. 
Betong i pulverform blandades med vatten, smeten 
formades och torkades i olika behållare. Det blev attiraljer i 
många former såsom skålar, blomkrukor, värmeljushållare 
och några av dessa målades.  

På en mindre fyrkantig träbricka kolorerades det med 
motivet en bra dag och på brickorna syntes både blommor, 
insekter och vatten. 

I Villans ”Konst- och kulturhörna” togs pensel och färg 
i akryl fram. Med hjälp av dessa målades det på olika 
sorters glasburkar med eget valt motiv. Burkarna blev både 
enfärgade, flerfärgade och prickiga i olika färger.                     

 I hörnan bankades och slipades det fram silversmycken 
såsom örhängen och halsband.                        

Strannegården

Rapport från deltagarna under Aktivitetsveckan  
på Strannegården 6 – 12 augusti 2018  
Äntligen var det dags! Tid för en spännande vecka! Men var man beredd på alla förmodade aktiva 
dygn, fartfyllda timmar, blöta minuter, vilda sekunder och ögonhöjande hundradelar?  Det får du veta 
när du läser rapporten. 

Handgjorda konsthantverk av deltagarna på aktivitetsveckan.Maria Andersson, Ingrid Rydberg, Ewa Enesten, Martin Rådberg



Välkommen att hyra Lillstugan på Strannegården!

Medlemmar ur Neuroförbundet Göteborg kan hyra Lillstugan på Strannegården i Onsala, under den del av året då vi inte har 
våra reguljära sommarveckor för gäster, alltså inte veckorna 24-34. Stugan är anpassad och utrustad med pentry, två  
sovplatser och dusch. 

Avgift: Endast medlemmar i Neuroförbundet Göteborg kan hyra stugan  
för 200kr/natt eller 900kr/vecka.
Obs! Stugan har vandrarhemsstandard vilket innebär att hyresgäster har med egna lakan och 
handdukar samt städar  innan stugan lämnas.Om du inte kan eller vill städa stugan är priset 
för städning 350 kr.

Kontakta Martin Rådberbg tel. 0761-345170, e-post: claesmartineliasson@gmail.com
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Det lackades och spacklades   
En kväll var det tid för en liten retuschering i ett SPA och 
några var förberedda i bekväma kläder. Det upplystes om 
att ordet SPA har sin härkomst från en liten ort i Belgien 
med detta namn och kurorten har mineralhaltiga samt 
varma källor. De tio tårna värmdes upp i en skål med varmt 
vatten och fotsalt vilket gjorde dem mjuka samt lena. Det 
blev manikyr och fingernaglarna lackades i olika kulörer. 
Även ansiktet behandlades för några då det spacklades med 
ansiktsmask och det valdes mellan sorterna Lime, Cucumber 
och Dead Sea.               

Det snackades och tackades
Under veckan kom det många gäster som njöt av fika, god 
mat och härlig natur. Strannegården hade ingen officiell 
vernissage, men de besökande kunde njuta av vackra och 
även annorlunda alster utställda i Villans ”Konst- och 

kulturhörna” samt i Paviljongen. Vi boende denna vecka 
shoppade utanför gården växter, tändsticksaskar och vykort. 
Om plånboken tömdes fick man tacksamt några kronor 
tillbaka då rumsnyckeln återlämnades. 

Men var vi helt beredda på alla aktiva dygn? Jo visst, 
ingen balans tappades, inga byxor lappades och ingen 
borttappades! 

  
Vid pennan Maria Andersson

P.S. Växten som blommar på bar kvist är forsythia och det 
kända Chelsea Hotel ligger i New York D.S. 

Strannegården

Borgen i Kungälv 30 år

Neuroförbundet Göteborgs lokala grupp Borgen i Kungälv hade 30-års jubileum i januari 2019. Detta firades med smörgåstårta 
och hembakade kakor.
Kent Andersson och Madeleine Kyllerfeldt deltog i kalaset och överlämnade blommor till Inger Larsson som varit med nästan 
från starten och till Lars-Gunnar Andersson som lagt ner stort engagemang de senaste 10 åren.

Tusen tack för ert fantastiska arbete!

Lokalgruppen Borgen i Kungälv

Några av medlemmarna i Borgen. Foto: Kent Andersson Inger Larsson, Madeleine Kyllerfeldt, Lars-Gunnar Andersson
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Prova på iPad/smartphone
Daniel Eriksson är datalärare vid Folkuniversitetet och tipsar kring användningen av iPad och smartphone. 
Ta med egen mobil och/eller iPad för egen övning. Meddela vid anmälan att du kommer från Neuroförbundet.

Datum: Tisdag den 9 april 
Tid: Mellan kl. 17.00 - 20.00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg
Avgift: 40 kr, kaffe och tilltugg ingår 
Anmälan: Till Strokeföreningen senast 4 april tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se

Leva & Fungera mässan
Mässan har haft en ledande roll för personer med funktionsnedsättningar och presenterar 
den senaste och bästa teknologin inom hjälpmedel. Förra året lockade mässan 14 000 
besökare.  
Det är kostnadsfritt att besöka Leva & Fungera, hämta entrékort på www.levafungera.se 

Datum:  26 - 28 mars 
 Öppettider:  Tisdag och onsdag kl. 09.00 - 17.00 och torsdag kl. 09.00 - 16.00
Plats:   Svenska mässan, Göteborg 

Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag den 24 mars
 Vi ser filmen ”THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL”

 Tid:      Kl. 14.00 - 16.00 
 Plats:              Vegasalen, Vegahusen, Vegagatan 55 
 Avgift:     25 kr för film, dryck och tilltugg
 Anmälan:        Till Strokeföreningen senast torsdag före varje filmsöndag  
                  på tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se       

 Specialiserad rehabilitering och folkhögskola!
På Valjeviken i Sölvesborg erbjuder vi neurologisk rehabilitering. Valjevikens 
folkhögskola erbjuder utbildning i kombination med rehabilitering. Eller kurser 
i samverkan med din förening.

Valjevikens rehabilitering erbjuder:
Rehabilitering/träning.
Rekreation
Diagnoskurser och temakurser 
 - rehabilitering där du tillsammans   
 med andra med liknande diagnos    
får lära dig mer om sjukdomen eller   
 olika träningsalternativ. 
Dygnet runt assistans
Tillgänglig miljö/anpassat boende

Valjevikens folkhögskola erbjuder:
Behörighetsgivande utbildningar
Intressebaserade utbildningar
Yrkesutbildningar
Samverkanskurser
Tillgänglig miljö/anpassat boende
Kombination m. rehabiliteringsinsatser
Dygnet runt assistans

Läs mer på vår hemsida
valjeviken.se!

Aktiviteter



Aktiviteter
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Club Bingo, Improvisationsteater på 2 lång inkl.varmrätt

Fredag 26 april kl. 18.00-ca 21.45, 
Adress: Andra Långgatan 30

Improverket ger er Club Bingo, ett underhållningskoncept som spelat för fulla hus 
sedan 2010. Improvisationsteater är ett ögonblickets konst. Ingenting är i förväg 
planerat eller repeterat. Ni får en oförglömlig kväll med klassiskt bingospel, an-
norlunda priser och improviserade scener. Ingen i publiken behöver komma upp 
på scenen.

 Föreställningen håller på från kl. 19:30 - ca 21:45 inkl. paus,  

Samling kl. 18.00 då teatern öppnar.
 
Det serveras Quesadillas med svamp, ost, spenat och fetaoströra samt vatten.  
Man kan köpa till annan dryck om det så önskas.  
OBS! Restaurangen tar inga kontanter.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Pris:  Medlem 250 kr, icke medlem 340 kr.
Anmälan:              Senast 14 mars till kansliet på tel. 031-711 38 04 eller via e-post: info.gbg@neuro.se
 Ange eventuell matallergi.

Avgiften betalas på föreningens plusgiro 1 21 30-1 när ni fått er anmälan bekräftad. Märk betalningen med ”Teater” . 
Anmälan är bindande och kan inte återbetalas.

Vårfest med Gatsby tema
Neuroförbundet Göteborg inbjuder alla våra medlemmar  
att fira våren med oss. 

Temat för kvällen är 20-talets The great Gatsby. 
Som värd för festligheten står våra duktiga rullstolsdansare.

Ni kommer att serveras en tvårätters middag och underhållas med dans och musik inspirerande från 20-talet. 

Datum:                  Fredag den 10 maj
Tid: Kl. 19.00 -  21.00 
Plats: Restaurang Kusten, Kustgatan 10, Göteborg 
Pris: 200 kr för medlem, 400 kr icke medlem
Anmälan: Till kansliet senast 30 april på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se  
Betalning: Till plusgiro 1 21 30-1, märk betalningen med ”Gatsby”

Neuropromenaden 2019 går av stapeln lördag den 11 maj i Slottsskogen, 
se nästa nummer av Kontakten.
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Preliminärt program:

3 juli startar vi 8.30 från Dalheimers Hus,  
Slottsskogsgatan 12.

Vi stannar för en mysig fika i Tössestugan. Därifrån åker 
vi vidare till Klässbol Linneväveri där vi får se deras fina 
väveri och den som vill har möjlighet att handla. Lunch 
får vi på Kvarnen i Klässbol och därefter reser vi vidare 
till vårt hotell Selma Spa. På kvällen serveras en tvårät-
ters middag.

4 juli hela dagen fri för bad i den nya poolanläggningen 
eller för den som hellre vill ta en promenad i Rottneros 
trädgård så finns den möjligheten. Lunchbuffé på hotel-
let. 

På kvällen går vi på Västanå teater i Berättarladan. I 
pausen bjuds vi på en enklare middag. Årets föreställ-
ning EDDAN, bygger på samling nordiska kväden och 

verser, skrivna i Norge och på Island under åren 800-
1000. Det är mytologiska berättelser, poetiska texter om 
äventyr med gudar, jättar, dvärgar och andra varelser. 
Det är mustiga sagor om skapelse och undergång, där 
humorn och visheten går hand i hand. Musik och dans 
är en del av berättandet.
 
5 juli efter en god hotellfrukost och utcheckning åker vi 
på andra sidan Frykensjön till Alsters Herrgård, Gustaf 
Frödings minnesgård. Här får vi en guide som berättar 
om Fröding och därefter lunch.

Nästa stopp blir Lars Lerins Sandgrund i Karlstad,  
en önskad repris! 
Åter till Göteborg vid 19-tiden.

Ca pris medlem: 3 500 kr. Icke medlem ca 4 500 kr.  
 
Hotellet erbjuder: Ryggmassage/fotvård eller ansikts-
behandling 25 min, 475 kr
Det går även att beställa andra behandlingar till ordina-
rie priser.

Anmäl er så snart som möjligt dock senast 4 april till 
Madeleine på kansliet tel. 031-711 38 04 eller  
e-post madeleine.gbg@neuro.se 

Avbokningsregler:
Avbokning	5-20	dagar	före	avresa	–	50	%	av	kostnaden	
debiteras.
Avbokning	4	dagar	före	avresa	eller	senare	–	hela	kost-
naden debiteras.

    Inbjudan till en föreläsningsdag för 
dig med dystrofia myotonika och dina anhöriga

I samband med den internationella konferensen om dystrofia myotonica IDMC - 12 i  
Göteborg kommer det att anordnas en föreläsningsdag för patientgruppen och deras  
anhöriga. Internationella föreläsare från IDMC-12 kommer att bjudas in med svenska förelä-
sare, där det aktuella forskningsläget kommer att presenteras. Program för dagen kommer att 
finnas på konferensens hemsida https://idmc12.org/
 

Föreläsningsdagen kommer att hållas på Dalheimers Hus den 14 juni 2019. Programmet börjar kl. 10.00 med 
registrering och kaffe från kl. 9.00. Dagen avslutas kl. 16.00. Kostnad för dagen är 400 kr och inkluderar föreläs-
ning, kaffe och lunch. Anmälan och betalning kommer att ske via hemsidan för IDMC-12, där det kommer att 
finnas en särslikd registrering för patient- och anhörigdag, se ovan.

Organisationskommitén för IDMC-12

Genom 

Anne-Berit Ekström         Christopher Lindberg  
överläkare, barnneurolog överläkare, neurolog  
Regionhabiliteringen Neurologen     
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Bussresa till Värmland, favorit i repris!

Selma Spa, Västanå teater, Lars Lerins Sandgrund m.m. 3-5 juli 2019

Aktiviteter

Selma spa i Sunne
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Diagnosträffar

Fonder

Caféträff för medlemmar med MS 
OBS! Dessa träffar är ENDAST för dig som har MS eftersom vissa ämnen som diskuteras är känsliga. Välkommna, hälsar Sara.

Dag och Tid: Tisdag den 12 mars, kl. 18.00 - 20.00

Plats:  Föreningslokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg

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

Gymnastiken för dig med MS
Om du inte är anmäld men är intresserad, kontakta kansliet och hör om det finns platser kvar,  

tel. 031-711 38 04,  info.gbg@neuro.se  

Dag och Tid:   Startar onsdag 20 mars, kl 18.15 - 19.30   

Plats:   Sahlgrenska, ingång Vita Stråket 13.

Avgift:    250 kr, för medlemmar i Neuroförbundet.

ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros
För dig som har diagnosen ALS, är anhörig eller personlig assistent. Här du har möjlighet att ställa frågor, få värdefulla tips, hjälp 
med ansökningar eller tala med någon i samma situation. Träffarna sker i samarbete med Neuroförbundet Göteborg.  
Stina Roempke, LaSSe Brukarstödcenter håller i träffarna. 

Dag och Tid: Torsdag den 28/3, kl. 13.30-15.30

Plats:  LaSSe Brukarstödscenter, Kämpegatan 3, Göteborg 

Anmälan:            Senast två dagar innan varje träff. Tel. för anmälan 031-84 18 50,  brev@lassekoop.se

Borgen, Lokalgrupp i Kungälv 
Välkomna, hälsar Inger Larsson tel 0303-21 11 28 & Lars-Gunnar Andersson tel 0705-94 45 72

Dag och Tid: Vi träffas onsdag den 20/3 kl. 13.30

Plats:  Equmeniakyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv. 

Stiftelsen Professorskan Betzie 
Johanssons MS-donation
Stiftelsen har till ändamål att i första hand främja vård av barn under 18 år, som drabbats av MS eller CP. 

Sista datum för ansökan är 15 april.

Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond
Ur denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP söka, som bor i Göteborg med omnejd. Du som har en annan neurologisk 
sjukdom/skada kan också söka bidrag ur fonden.  Bidrag ges endast en gång per år och endast mindre belopp delas ut. 

Sista dagen för ansökan är 15 mars och 15 okt. 

Petter Silfverskiölds Minnesfond
Bidrag kan sökas ur denna fond till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Information och ansökningsblanketter  
se hemsidan: www.pettersilfverskioldsminnesfond.se eller tel. 0790-12 98 90 

Ansökningstiden går ut den 10:e mars

Café KonstArten

Café KonstArten - söndag 17 mars kl 14.00 - ca 16.30

Margareta Svensson är värdinna och berättar om konst i Italien och visar en film  
från Lago Maggiore. Dessutom blir det som vanligt trevlig gemenskap och konstdiskussioner.

Plats:     Föreningsalokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg 
Avgift: 25 kr för kaffe/te, smörgås, kaka och lott. 
Anmälan: Till kansliet senast torsdag före varje träff på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se. 

Foto: Pixabay.



Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid årsmötesförhandlingarna med Neuroförbundet Göteborg, lokalförening för  
personer med neurologiska sjukdomstillstånd och/eller  

funktionsnedsättningar Torsdag den 21 mars 2019

  1. Årsmötets öppnande

  2. Val av ordförande för mötet

  3. Val av sekreterare för mötet

  4. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll

  5. Val av rösträknare för mötet och fastställande av röstlängd

  6. Godkännande av dagordning

  7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning utlyst

  8. Verksamhetsberättelse för sistflutna kalenderår

  9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid

  10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

  11. Behandling av eventuella motioner

  12. Strannegården 2019 och i framtiden

  13. Behandling och förslag till

   a) verksamhetsplan 2019

   b) budget 2019

   c) styrelsens arvoden

  14. Information om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år

  15. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

  16. Val av:

   a) ordförande för ett år

   b) ledamöter i styrelsen

   c) suppleanter i styrelsen

   d) två revisorer för ett år

   e) två revisorsuppleanter för ett år

   f) två revisorer för ett år i Dolores och John Johanssons Stiftelse, 

    varav minst en skall vara revisor i Neuroförbundet Göteborg

   g) adjungerad läkare för ett år

   h) ombud till Neuroförbundet Västra Götalands ombudsmöte.

   i) studieorganisatör

   j) valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte

  17. Övriga ärenden

  18. Avslutning

Årsmöteshandlingar
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Verksamhetsberättelse för Neuroförbundet Göteborg 2018

Neuroförbundet Göteborg är ansluten till Neuroförbundet, 
med kansli i Stockholm. Föreningen bytte namn till Neuroför-
bundet Göteborg vid extra årsmöte 12 december 2013, i enlig-
het med kongressbeslut den 14 september 2013. MS-förening-
en bildades 1952 som en sammanslutning för personer med 
MS-multipel skleros, med säte i Göteborg. Vid årsmötet den 
19 mars 1984 bytte föreningen namn till NHR-Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund i Göteborg. Verksamhetsom-
rådet har efter hand ökats till att idag omfatta personer med 
neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar 
såsom ALS (Amyotrofisk lateralskleros), CP (Cerebral Pares), 
Huntingtons sjukdom, MG (Myasthenia Gravis), MS (Multi-
pel Skleros), NMD (Neuromuskulära sjukdomar), Narkolepsi, 
Neurologiska skador från lösningsmedel, Parkinsons sjuk-
dom, Ryggmärgsskador, Skolios, Stroke/AE (hjärninfarkt), 
Ärftliga Ataxier, Polyneuropati och Epilepsi. Inom föreningen 
finns också en liten grupp för personer som har Spasmodisk 
Dysfoni samt olika symptomgrupper. 
 
Föreningens verksamhetsområde
omfattar Göteborg med kringliggande kommuner, Ale, 
Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, och Öckerö. I 
föreningen ingår även Borgen, som är en lokal grupp i Kung-
älv. Vår förening tillhörde 1975 -1998 Länsförbundet av NHR 
i Göteborgs och Bohus län. Detta länsförbund avvecklades 
1998 för att därefter införlivas i NHR-Västra Götaland som 
bildades 1999. Numera Neuroförbundet Västra Götaland. 

Medlemmar
Föreningen hade enligt Förbundet vid verksamhetsårets slut 
1099 medlemmar, varav 762 medlemmar med neurologisk 
diagnos, 211 medlemmar utan neurologisk diagnos, 124 när-
stående medlemmar samt 2 som var Prova-på medlemmar. 

Tidningen Kontakten
Föreningen utger en tidning, Kontakten, som utkommer med 
9 nummer per år. Ansvarig utgivare: Tor Farbrot.  
Redaktör: Rita Rak
E-post: kontakten.gbg@neuro.se 

Kansliet 
har varit öppet måndag - torsdag kl.10.00 - 15.00 
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg. 
Besöksadress: Arkitektgatan 2.
Telefon: 031 - 711 38 04. 
Telefontid: 10.00-12.00, 13.00-15.00. 
Fax: 031- 13 16 66.
E-post: info.gbg@neuro.se
Hemsida:  www.neuro.se/goteborg
Kansliet har under året haft följande anställda:  
Madeleine Kyllerfeldt, Eva de Coursey, Teresé Antonsson, 
Caroline Persson, Kicki Forslund, Rita Rak, Ingvor Karlsson 
och Riitta Bengtsson. 
Lokalvårdare: Maid Service Proffsrent.
Personalansvarig: Ordförande Tor Farbrot samt Madeleine 
Kyllerfeldt från kansliet. 

Hedersmedlemmar:  
Agne Lundberg och Kent Andersson.

Styrelsen
Vid årsmötet, som hölls den 19 mars 2018  
valdes följande:
Ordinarie ledamöter:  
Tor Farbrot  ordförande
Runa Zetterman  ledamot
Kent Andersson  ledamot
Maria Hagsten  ledamot
Michael Ahlberg  ledamot
Claes Anneling  ledamot
Martin Rådberg  ledamot
Suppleanter:   
Ted Ekenberg  suppleant
Kjell Selander  suppleant
Erik Dahlström  suppleant
Revisorer:  Klas Björnsson 
   Christer Nordelöf 
Revisorsuppleanter: Margaretha Andersson  
   Margareta Svensson
Studieorganisatör: Kansliet
Adjungerad läkare: Oluf Andersen 
Valberedning att förbereda valen till nästa årsmöte: 
Madeleine Kyllerfeldt, sammankallande, Margareta Svensson 
och Sara Ekström 

Konstituering av styrelsen
Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet 
valdes Claes Anneling till vice ordförande, Kent Andersson 
till kassör och Maria Hagsten till sekreterare. Firmatecknare 
valdes enligt närsluten bilaga till årsmötesprotokollet.
Arbetsutskott - AU, valdes och har bestått av ordförande Tor 
Farbrot, kassör Kent Andersson och från kansliet Madeleine 
Kyllerfeldt. 
AU har under verksamhetsåret haft 4 sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda 
sammanträden och ett protokollfört konstituerande samman-
träde.

Testamenten och gåvor
Det är med stor glädje och tacksamhet som Neuroförbundet 
Göteborg under 2018 mottagit ett flertal gåvor till vårt plus-
giro 121 30 – 1. Föreningen har sammantaget fått 16 015 kr 
fördelat på såväl större som mindre enskilda givarbelopp. I 
beloppet ingår även gåvor till vår forskningsfond.
   Föreningen mottog under 2017 en testamenterad gåva på 
250 000 kr från Maria Vikblad. Pengarna ska enligt Marias 
testamente användas till ”aktiviteter för ALS-drabbade och 
deras anhöriga”. Testamentsgåvan har avsatts till Maria 
Vikblads ALS-fond. Tack vare gåvan kunde föreningen 
under 2018 genomföra två mycket uppskattade aktiviteter. På 
Akvarellmuseet i Skärhamn ordnades en anpassad guidning 
för ALS-gruppen som fick se utställningen Fusion samt äta en 
god lunch i fantastisk skärgårdsmiljö. Ett biobesök arrangera-
des också.

Under flera år har styrelsen i verksamhetsberättelsen re-
dovisat planer på att göra en tillbyggnad av den så kallade 
sjuksköterskebostaden på Strannegården. Bakgrunden är 
att Lotta Andersson i sitt testamente skänkte 300 000 kr för 



uppförandet av en bastu på Strannegården. Styrelsen tog för 
några år sedan fram ett färdigt förslag som innebär att bastun 
skulle inrymmas i en tillbyggnad av sjuksköterskebostaden. 
Hela sjuksköterskebostaden skulle samtidigt renoveras och 
anpassas för rullstolsburna gäster. En grov kostnadsuppskatt-
ning visade att till- och ombyggnadsprojektet kommer kräva 
betydande finansiering utöver Lottas testamente. Styrelsen 
hoppas fortfarande kunna genomföra projektet men man kom-
mer även att utreda andra billigare alternativ att bygga Lottas 
bastu inom ramen för hennes testamente. 

Stiftelser, Fonder och Donationer knutna till  
föreningen
Dolores och John Johanssons Stiftelse:
Stiftelsen har till ändamål att på den till Neuroförbundet 
Göteborg donerade fastigheten Strannegården 1:187 i Onsala 
i Kungsbacka kommun bereda vård och rekreation åt personer 
med multipel skleros eller likartad organisk nervsjukdom, 
huvudsakligen medlemmar i Neuroförbundet Göteborg. Verk-
samhet med status som enskilt vårdhem bedrevs under åren 
1969-1999. Därefter ändrades inriktningen så att man istället 
bedriver rehabiliterings och rekreationsverksamhet för med-
lemmar som vid behov, får ta med sina personliga assistenter/ 
anhöriga. Många är de medlemmar som under de senaste 
åren kunnat tillbringa några härliga sommarveckor på Stran-
negården. De senaste åren har även vissa medlemsaktiviteter 
genomförts på Strannegården under andra delar av året.  
Stiftelsens styrelse utgörs av ordförande Tor Farbot, kassör 
Kent Anderson och förtroendeläkare Oluf Andersen, sekrete-
rare Maria Hagsten samt fyra ledamöter och två suppleanter. 
För löpande skötsel och underhåll anlitar styrelsen lokala 
firmor i grannskapet. 

Vi är mycket tacksamma för att vi har vår granne Börje Pers-
son som husvärd. Börje som även är suppleant i stiftelsens 
styrelse hjälper oss med såväl tillsyn som samordning av 
olika anlitade hantverkare.
 Stiftelsen lämnar egen ekonomisk årsredovisning. Av denna 
framgår att Stiftelsen under 2018 beviljats bidrag från Än-
gårdsstiftelsen med 100 000 kr till upprustning av vår pavil-
jong. 
Till gästverksamheten på Strannegården har Neuroförbundet 
Göteborg bidragit med 181 829 kr. Bidrag har även erhållits 
från Frändbergs fond 700 000 kr och Byggnadsfondens sär-
skilda medel avsatta till Britta Johannisons minne 15 000 kr.  
  
Rekreationsverksamhet på Strannegården 
Sommaren 2018 var verksamheten på Strannegården öppen 
för gäster veckorna 25 – 33. Som föreståndare arbetade Kata-
rina Bäverstrand. Verksamheten har omfattat anpassad enklare 
träning i form av gruppgymnastik, individuell träning, vat-
tengympa m.m., men även av andra för gästerna stimulerande 
aktiviteter såsom utflykter, konstnärlig verksamhet m.m. 
vilket varit mycket uppskattat. Aktiviteterna har genomförts 
med hjälp av en kunnig och entusiastisk personal.
En större satsning på upprustning av paviljongen har påbör-
jats under året. Delar av trädäcket har bytts ut och fasaden har 
tvättats. Ett arbete med att byta skadat virke i fasaden för att 
våren 2019 kunna måla om hela paviljongen har påbörjats. 
Planen är att Paviljongen ska ha samma fina grå färg som vil-
lan och Lillstugan inför säsongsstarten 2019
Strannegården har totalt 19 gästplatser, 10 i paviljongen (5 
dubbelrum), 2 i Lillstugan och 3 i villan (1 dubbelrum och 1 

enkelrum) och 2 dubbelrum på övervåningen. Rummen på 
övervåningen är inte handikappanpassade och man måste 
kunna gå upp för trapporna för att utnyttja dem. Alla rum är 
ljusa och trivsamma efter tidigare års genomförda renove-
ringar.
Under veckorna 25 t o m 31 då vi bedrev den ordinarie som-
marverksamheten, gästade många medlemmar Strannegården 
och anläggningen var under vissa veckor fullbelagd. Vecka 
32 genomfördes årets aktivitetsvecka för yngre medlemmar 
med många uppskattade inslag. Under 5 dagar vecka 33 hyrde 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft anläggningen vilket var 
mycket uppskattat av deras medlemmar. 
På midsommarafton hade personalen anordnat ett traditionellt 
midsommarfirande med många deltagare, både gäster, an-
höriga och andra medlemmar. Dagen var mycket uppskattad 
med god mat och musik.
Sommarsäsongen avslutades med gästverksamhet från Fiske-
bäcks äldreboende under vecka 34. 
 
Frändbergs fond 
När föreningen 2002 med stor tacksamhet tog emot tillgång-
arna i dödsboet efter Margaretha Frändberg fanns det dels 
ett betydande kapital som placerades i värdepapper och dels 
50%-ig andel av hyresfastigheten Lorensberg 33:25.  Då 
en av delägarna avled under 2015 såldes fastigheten vilket 
väsentligt ökade fondens egna kapital. Kapitalet finns placerat 
med diskretionär förvaltning i en värdepappersdepå hos SEB 
institutioner och stiftelser. 

I enlighet med testamentet avsätts den årliga avkastningen 
till kontot disponibla medel för vård och bistånd av behö-
vande MS-sjuka att användas under nästkommande verksam-
hetsår.  Av de för användning under 2018 avsatta disponibla 
medlen i Frändbergs fond har 700 000 kr getts som bidrag till 
den rekreations- och rehabiliteringsverksamhet för MS-sjuka 
som bedrivs av Dolores & John Johanssons Stiftelse på Stran-
negården i Onsala. Resterande 185 148 kr har getts som bi-
drag till Kompassen råd och stödverksamheten för MS-sjuka.

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- och 
Byggnadsfonder och Stiftelsen Professorskan Bet-
zie Johanssons MS-donation
Styrelsen består av följande personer: ledamöter: Kent An-
dersson ordförande, Agne Lundberg kassaförvaltare, Mar-
garetha Andersson vice ordförande, Madeleine Kyllerfeldt 
sekreterare och professor Oluf Andersen. 
   Suppleanter: Sara Ekström och Hans Larsson. Forsknings-
fonden har haft två sammanträden och Betzie Johanssons MS-
donation har haft ett sammanträde under året. Sammantaget 
har forskningsfonden under 2018 lämnat stöd till forskning 
som bedrivs inom Göteborgsregionen med 300.000 kr.

Stiftelsen Hilda Henrikssons fond
Av personer med anknytning till Neuroförbundet Göteborg 
är Agne Lundberg, Margareta Svensson, Eva de Coursey, 
Helena Hermansson och Christer Nordelöf verksamma inom 
styrelsen för fonden. Bidrag skall enligt Fondens stadgar ges 
till behövande personer med i första hand MS eller CP. 
Utdelning sker två gånger per år.

Muskelfonden - Insamlingsstiftelsen Forsknings-
fonden för neuromuskulära sjukdomar
Av personer med anknytning till Neuroförbundet Göteborg är 
Margaretha Andersson, Eva de Coursey och Madeleine Kyl-
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lerfeldt verksamma inom styrelsen för fonden. Forskningsan-
slag delades under året ut med 100 000 kr till 3 olika projekt. 

Representanter i kommittéer, diagnosgrupper, m.m. 
med anknytning till riksförbundet
Elisabeth Schyum diagnosombud för MS
Krista Smedeland diagnosombud för MS  
Mikael Fognäs diagnosombud, Polyneuropati,CIDP

Övrig representation inom Neuroförbundet
Neuroförbundet-Västra Götaland: Tor Farbot suppleant, Kent 
Andersson revisorsuppleant. Neuroförbundet Västra Göta-
lands ombudsmöte ägde rum 21 april i Uddevalla.

Rådet för funktionshinderfrågor i Kungälv
Lars-Gunnar Andersson, ordinarie  

Funktionsrätt Göteborg:
1. Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor: 
Margareta Svensson, ersättare
2. Brukarrådet för färdtjänstfrågor: Anne Johansson
3. Representantskapet: Madeleine Kyllerfeldt och 
Claes Anneling. 

Funktionsrätt Göteborg lokala råden för funktions-
hinder frågor
Centrum:  Cecilia Sohlberg
Majorna/Linné:  Leif-Arne Ljungholm, Tor Farbrot 
Askim/Frölunda/Högsbo:  Maria Andersson
Västra Göteborg: Pege Hermansson, Marianne Gunnarsson
Norra Hisingen: Margaretha Andersson
Lundby: Tina Henriksson

Brukarråd vid Neurosjukvården, Sahlgrenska 
Universitstssjukhuset
Ett flertal möten har genomförts under året. Vid dessa möten 
träffas representanter för patientföreningarna (Neuroförbundet 
Göteborg, Strokeföreningen, Afasiföreningen, Parkinson-
föreningen), och verksamhetschefen tillsammans med andra 
företrädare från Neurosjukvården. Vid mötena erhåller vi 
information om vad som händer inom  Neurosjukvården och 
vi framför våra och medlemmarnas synpunkter. En ständigt 
återkommande fråga som diskuteras är bristande tillgänglig-
het till neurosjukvård och rehabilitering. 

Intressepolitiskt arbete 
Det intressepolitiska arbetet är en mycket viktig del i vår 
verksamhet, där vi kan påverka och informera politiker om de 
behov, som våra medlemmar har vad gäller sjukvård, hem-
tjänst, tillgänglighet, färdtjänst, hjälpmedel m.m. Det är också 
viktigt för oss att få information om vad som händer inom 
olika områden och på ett tidigt stadium kunna påverka olika 
förslag innan beslut. Under året har vi deltagit vid dialogmö-
ten med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Dessutom är 
vi representerade i Funktionsrätt Göteborg och i de Lokala 
Funktionshinderråden. 

Även 2018 har Neuroföbundet Göteborgs viktigaste fråga 
handlat om Neurosjukvårdens brist på resurser och kanske 
främst bristen på rehabilitering. Vi har fortsatt att påtala 
problemen bl.a. för Hälso- och sjukvårdskansliet VGR, Göte-
borgs hälso- och sjukvårdsnämnd samt verksamhetschefen för 
Neurosjukvården. Vi har även i år tagit aktiv del av det intres-
sepolitiska samarbetet inom Neuroförbundet Västra Götaland. 
Som en fortsättning på den stora intressepolitiska konferensen 

2015 om bristen på rehabilitering har en arbetsgrupp inbjudit 
politiker i Västra Götaland vid flera tillfällen för att diskutera 
problemen. Vår representant i länets arbetsgrupp Michael 
Ahlberg har även deltagit i det arbete med rehabfrågan som 
riksförbundet bedriver. 

När det gäller de lokala funktionshinderråden har styrelsen 
i vår förening fortsatt vårt arbete där, för att få en starkare röst 
i opinionsarbetet. Vår ambition är att i högre grad samordna 
oss kring gemensamma frågor och försöka få in några nya 
aktiva representanter till kommande val. Göteborgs stad fort-
sätter att erbjuda utbildningar för både representanter från pa-
tientorganisationerna, politiker och tjänstemän från stadsdels-
förvaltningarna. Syftet är att de Lokala Funktionshinderråden 
skall fungera bättre och därmed ge patientorganisationerna 
större inflytande då det gäller tillgänglighet, stadsplanering, 
kommunal omsorg m.m. 

Aktiviteter
Resor  
Resesamordnare har varit Gunilla Hållander Andersson och 
Madeleine Kyllerfeldt.
Medhjälpare Martin Rådberg, Anneli Äng och  
Riitta Bengtsson.
Följande resor/utflykter har genomförts under 2018:

14 april        Dagsresa till Halmstad med konst-tema
24-26 aug    Weekendresa till Falbygden och Askersund
5-6 okt         Bussresa till Tanumstrand i Grebbestad 

Gymnastik & Bad
MS-gympan har under våren 2018 anordnats på Sahlgrenska 
under onsdagskvällar. Anna-Karin Byström har varit ledare 
för gruppen och haft hjälp av Sara Ljungblom att planera 
träningstillfällena. Gruppen bestod av 6 medlemmar. 

På måndagskvällar under vårterminen har 16 medlemmar 
med neuromuskulära diagnoser träffats på Reumatologen på 
Sahlgrenska för träning i deras varmvattenbassäng. Ansvarig 
för aktiviteten har Michael Ahlberg varit. Sjukgymnasterna 
som ledde träningen var Sofia Sens och Levgeniia Pogachva. 

RGRM
En kurs i RGRM arrangerades, en metod som innebär att man 
genom rytm, musik och rörelser stimulerar aktiviteter mellan 
höger och vänster hjärnhalva. Kursen pågick vid 9 tillfällen. 
Kursledare var Hans Westling.

Neuropromenaden
Neuropromenaden arrangerades första gången 2015 och går 
av stapeln i Slottskogen varje år i maj. Över hundra medlem-
mar brukar delta och ger ett frivilligt belopp till insamlingen 
som sätts in på Neurofondens 90-konto. Initiativtagare är våra 
medlemmar Joanne och Carl Berg som hämtat idén från Ka-
nada. Tack vare deras stora engagemang har Neuropromena-
den de senaste åren spridits över landet. Under 2018 genom-
fördes Neuropromenaden i Göteborg, Stockholm, Malmö och 
Visby. Allt samordnades via Neuropromenadens hemsida och 
facebooksida. Sammmantaget deltog flera hundra personer 
runt om i landet och Neuroförbundet Göteborg samlade in 21 
900 kr av totalt insamlade 50 959 kr till Neurofonden.



Café-träffar för medlemmar med MS
Under 9 tisdagar har medlemmar träffats i förenings-
lokalen kl. 18.00, fikat och samtalat med andra i samma 
situation under ledning av Sara Ekström.
Övriga aktiviteter
14 feb Alla hjärtans Tjej-fika
25 feb     Filmsöndag hos Strokeföreningen
28 feb     Öppet Hus på kansliet
13 mars  Att vara man och leva med neurologisk  
 sjukdom hos Epilepsiföreningen
14 mars  Polyneuropati-träff
15 mars  Ölprovning och visning på  
 Oceanbryggeriet
19 mars  Årsmöte
20 mars  Trubadurafton
25 mars  Filmsöndag hos Strokeföreningen
11 april   Vinprovning med fisk och skaldjurstema
15 april  Filmsöndag hos Strokeförening
19 april  Temakväll ”Vad händer med min  
 assistans” 
21 april  Lunchteater
  5 maj   Guidad rundtur i Botaniska Trädgården
12 maj   Neuropromenaden
13 maj   Filmsöndag hos Strokeföreningen
21 maj   Polyneuropati-träff
23 maj  Samverkansseminarium Polyneuropati  
 3 dagar Valjeviken
28 maj   ALS-aktivitet på Tjörns Akvarellmuseum
29 maj   Extra Årsmöte
31 maj   After Work med live-musik 
22 juni   Midsommarfirande på Strannegården
16 sep   Filmsöndag hos Strokeföreningen
20 sep   Mattcurling hos Epilepsiföreningen  
23 sep   Söndagmiddag på Strannegården  
24 sep   Tjejfika hos Afasiföreningen
24 sep   Neurodagen – Polyneuropati
25 sep   Neurodagen – Prova på rullstolsdans
26 sep   Neurodagen – Myastenia Gravis samt  
 träning vid muskelsjukdomar
27 sep     Neurodagen - MS
30 sep   Söndagmiddag på Strannegården
  2 okt    Prova på Dator, Ipad & Mobil hos  
 Strokeföreningen
  3 okt      Att vara man och leva med neurologisk  
 sjukdom hos Epilepsiföreningen.
  8 okt    Stick-Café hos Epilepsiföreningen 10  
 tillfällen
14 okt   Söndagmiddag på Strannegården
18 okt   Mingelkväll för anhöriga
21 okt   Söndagmiddag på Strannegården
28 okt   Filmsöndag hos Strokeföreningen
  1 nov   Soppa och tårtbuffé hos Steinbrenner &  
 Nyberg
  6 nov   Gustav Adolfs-fika på kansliet
  8 nov   Anhörigkonferens
14 nov   Ölprovning med Höst-tema
19 nov  ALS-aktivitet på Bio Roy
22 nov   Mattcurling hos Epilepsiföreningen 
25 nov   Filmsöndag hos Strokeföreningen
26 nov   Tjej-fika med Jul-tema
  6 dec   Julfest med medeltidstema
16 dec   Filmsöndag hos Strokeföreningen

Råd och stödverksamheten Kompassen
Att drabbas av en sjukdom kan komma plötsligt eller smyga 
sig på över tid. Oavsett vilket kan du påverkas såväl fysiskt, 
psykiskt och mentalt. Det kan få effekter på såväl ditt privat-, 
familje-, kärleks- och nuvarande och framtida arbetsliv. Råd 
och stödverksamheten, Kompassen försöker hjälpa såväl den 
drabbade som de anhöriga med stöd, information och väg-
ledning, så att vardagen skall gå ihop på bästa sätt. Hjälpen 
kan vara stöd i allt från mer juridiska frågor kring rättigheter, 
ansökningar/överklagningar till fondansökningar för att stärka 
en pressad ekonomi eller rena stödsamtal när man känner sig 
lite vilsen.

I arbetet kring kompassen ingår att skriva artiklar i med-
lemstidningen Kontakten. Under det gångna året har kom-
passen skrivit sex artiklar gjorda utifrån föreläsningar som 
vi anordnat på Neuroförbundet Göteborg: I februarinumret 
kunde man läsa en lång sammanfattning från ”Muskeldagarna 
10-11 november 2017”. I marsnumret kom en sammanfatt-
ning från föreläsning kring ”Att leva med smärta”. Juninumret 
innehöll artikeln ”Assistans i förändring” och efter sommaren 
i septembernumret kom sammandrag från World MS-Day 
”Temakväll om MS”. I decembernumret kom det två artiklar 
med sammandrag från två av våra fyra Neurodagar ”Neuroda-
garna - Polyneuropati” och ”Neurodagarna - Myastenia gravis 
och träning vid neuromuskulära sjukdomar”.

KonstArten 
Neuroförbundet Göteborgs konstförening KonstArten hade 
vid årets slut 25 medlemmar. Konstföreningens årsmöte ägde 
rum torsdag 22 mars i föreningslokalen under som vanligt 
trevliga former. Konstverk och konstböcker inköpta för med-
lemsavgifterna lottades ut. 

Verksamhetsberättelse för Café KonstArten 2018 
Café KonstArten har under året haft träffar tre gånger på 
våren, tre gånger på hösten, söndagseftermiddagar. Antalet 
besökare har varierat mellan åtta och tjugofyra deltagare. Vid 
varje träff har vi ägnat oss åt någon konstnär, konstnärsgrupp 
eller aktuell utställning på musuem. Några gånger har vi sett 
på filmer med konstanknytning som en film om den tjeckiske 
konstnären Alfons Mucha och en film om konstnären Gab-
riele Münter. En gång besökte vi Högsbo kyrka, där vår med-
lem Hans Owe Arvidsson visade kyrkans stora mosaikfris. Vi 
har besökt Göteborgs konstmuseum och fick där en guidad 
visning av några av museets renässanskonstverk varefter vi 
fortsatte att på egen hand se oss om i museet.  Kaffe, smörgås 
och kaka har serverats och i priset 25 kronor ingår en lott i ett 
konstlotteri med vinster i form av konstböcker, kort och andra 
föremål med anknytning till konst.Margareta Svensson är 
ansvarig för Café KonstArten.

Ungdomssektionen
Mycket tid och engagemang har lagts på årets upplaga av 
bredd och rekryteringstävlingen Göteborg Open.

Tävlingen bevistades av ca 350 deltagare samt deras nära, 
kära, ledare, syskon, släktingar och nyfikna från allmänheten. 
Tävlingen hölls på Serneke Prioritet Arena 17 olika idrotter 
under samma tak. Neuroförbundet Göteborg har tillsammans 
med 3V HIF och flera andra parasportföreningar i Göteborg 
stått för planering och genomförande av tävlingen i stort, samt 
även tävlingsgrenen Rullstolsdans.
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Rullstolsdanstävlingen hölls, som den festlighet det är, under 
Eventaftonen och även i år kunde tävlingen hållas till live-
band.Nytt för i år var att vi under helgen arrangerade en 
work-shop med rullstolsdans vilket uppskattades av många 
besökare och deltagare. 

Verksamhetsberättelse för rullstolsdansen 2018
Under vår- och höst-terminen anordnades träning på 
Dalheimers Hus, tisdagar 18.00 – 20.00.
Träningen var upplagd så att social motionsdans varvades 
med mer tävlingsinriktad träning.
De olika disciplinerna som tränats är bugg, standard/latin, 
freestyle och gammeldans.
Vid ett antal tillfällen har externa tränare anlitats.
För andra gången har föreningen representerats på en 
internationell danstävling, nämligen Hollands Dansspektakel. 
Denna gång kammade vi hem två guld. 
Under våren arrangerades ett träningsläger på Dalheimers Hus 
i Göteborg. God uppslutning med deltagare från hela landet 
och tränare importerade från Finland. 
Vårterminen avslutades med ett klubbmästerskap och 
gemensam förtäring med alla fantastiska deltagare. 

Höstterminen startade i september och höll samma struktur 
som under vårterminen. 
19 – 21 oktober arrangerades ytterligare ett träningsläger, 
denna gång i Falkenberg på Katrinebergs Folkhögskola. 
Ett stort antal deltagare fick möjlighet att träna bugg, 
gammeldans, freestyle och standard/latin. 
Som vanligt arrangerade vi även en danstävling under 
arrangemanget Göteborg Open som är Sveriges största 
bredd och rekryteringstävling för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning.
Höstterminen avslutades den 5/12 med ett klubbmästerskap, 
här vill vi passa på och tacka Livsanda för det fina priset till 
terminens mest dansglada par. 

Temaföreläsningar/Diagnosverksamhet
Under året anordnade kompassen två stycken föreläsningar: 
Den 30 maj uppmärksammade vi World MS-Day med ett nytt 
upplägg, temaföreläsningar kring MS och runda bord-samtal. 
Medverkande under kvällen var professor Emeritus Oluf 
Andersen, neuropsykolog Sanna Pääaho, fysioterapeut Erik 
Kristersson, forskare och neurolog Lenka Nováková Nyrén, 
forskare och neurolog Markus Axelsson och forskare, neuro-
log och professor Jan Lycke.
Vi började med vår årliga föreläsning med Oluf Andersen och 
fick sedan ta del av fem korta föredrag från de övriga fem 
forskarna och specialisterna. Dessa gav oss en presentation av 
de ämnen som de sedan besvarade frågor kring vid de efter-
följande runda bord samtalen.

5 november hade vi en temakväll om ”Blåsa- och tarmpå-
verkan vid neurologisk sjukdom eller skada”. Föreläste och 
visade produkter gjorde urolog och distriktschef Åsa Berg-
gren Persson från Wellspect.

AVSTAMP
Kursverksamhet för nysjuka med MS-diagnos Under 2018 
genomfördes två AVSTAMP-kurser för nydiagnostiserade 
med MS i samarbete med MS-Centrum vid Sahlgrenska. 
Träffarna hölls dels på Sahlgrenska, samt på Dalheimers hus. 

Varje träff inleddes med ett kort föredrag. Föredragshållare 
var MS-sköterska, neurolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och 
psykolog. Efter föredragen gavs tillfälle till diskussion och 
erfarenhetsutbyte. 
Kursutvärderingen visar att många av deltagarna tycker att det 
är mycket positivt att träffa andra i samma situation. De som 
fått diagnosen MS har ofta symtom som är svåra att beskriva 
och diskutera med närstående eller vänner som inte har egen 
erfarenhet av sjukdomen. Man har stort behov av kunskap 
om sin sjukdom, behandlingar och sin nya situation. Genom 
att träffa andra och utbyta erfarenheter om olika symtom och 
vardagsproblem, kan man få tips som gör att allt känns lite 
lättare. 
AVSTAMP erbjuder även en träff som särskilt riktar sig till 
anhöriga/närstående. Då får deltagarna möjlighet att inbjuda 
valfritt antal av sina närmaste familjemedlemmar och vän-
ner till en informationskväll. Anhörigträffarna som leddes av 
neurolog Clas Malmeström och psykolog Karin Pettersson 
samlade i år ett 90-tal deltagare.  
En positiv effekt av vår satsning på kursverksamhet för nysju-
ka med MS-diagnos är att många av kursdeltagarna och deras 
anhöriga blivit medlemmar i Neuroförbundet Göteborg. För 
dessa nytillkommande medlemmar har vi genomfört grupp-
visa återträffar som varit mycket uppskattade. Neuroförbun-
det Göteborg har ända sedan 2004 erbjudit Avstamp-kurser 
tillsammans med MS-Centrum på SU. Tack vare detta långa 
givande samarbete har nysjuka MS-patienter i Göteborg bättre 
tillgång till råd och stöd I konsten att leva med MS jämfört 
med patienter på de flesta andra platser i landet. Socialsty-
relsens Nationella riktlinjer för god MS-vård som kom 2016 
innehåller bl.a. anvisningar om patientutbildning som motsva-
rar Avstamp. Vi är mycket tacksamma att neurosjukvården på 
SU numera erbjuder Avstamp-kursen så att den har fått bli en 
självklar del i SU:s vårdprogram för MS-patienter. 

Neuroförbundet Borgen, lokalgrupp i Kungälv
Gruppen har haft 10 möten under året 2018, med bland annat 
följande aktiviteter:
23 maj besök av lokala författaren Kenneth Gustafsson från 
Ytterby som berättade om sina böcker och lite historia om 
Kungälv.
21 november besök av en kvinna från Stadsmiljögruppen i 
Kungälv Anna Andersson som berättade om stadsmiljön och 
det nya köpcentret och vad som kommer hända vid gamla 
busstationen och parken bredvid.
Gruppen hade även besök av en Farmaceuter (Apotekare) 
som berättade om olika mediciner och sjukdomar och vad 
som är bra och att man läser vad det står om den medicinen 
man får utskriven av läkare.

ALS träffar 2018
ALS-träffarna startade för ett drygt decennium sedan och 
är en unik mötesplats för personer med ALS. Träffar sker i 
samarbete med Neuroförbundet i Göteborg och syftar till att 
utgöra ett forum för ALS-drabbade och deras närstående. 
Under året träffades forumet vid 8 tillfällen, ca en gång per 
månad och ett tjugotal personer anslöt till varje träff.
Vid första tillfället i januari 2018 deltog kuratorerna från 
Sahlgrenskas ALS-team för att diskutera den informationsbro-
schyr som delas ut till patienter som nyligen har fått diagno-
sen. Andra tillfället kom verksamhetsledaren för Neuroför-
bundet i Göteborg för att berätta om deras verksamhet och 
arbete. I april diskuterades påverkansarbete och de viktigaste 



punkterna för ALS målgrupp formulerades i ett brev. Vid sista 
vår-tillfället i maj pratade LaSSes jurist om fullmakter, inklu-
sive framtidsfullmakt och vad som gäller då. 
På första tillfället på hösten fångades en mängd frågor upp 
angående lägesbeskrivning av ALS-teamets arbete runt 
information för nysjuka, mall för fullmakt och möjligheter till 
påverkansarbete för just ALS-drabbade. Till septembertillfäl-
let kom Karin Elmberg, fysioterapeut på Fungera och pratade 
om behovet av och visade kontrakturprofylax. 
Vid sista forumet 2018 deltog Lennart Persson, med. dr. i neu-
rologi som berättade om läkemedel mot ALS och den aktuella 
ILB-studien. ILB-studien bedrivs av ett svenskt läkemedels-
företag som i detta skede har med deltagande patienter från 
Sahlgrenska universitetssjukhus och Birmingham universi-
tetsklinik. Hittills verkar resultaten lovande varför forumet 
hoppas kunna återkomma till studien igen.

Slutord

Jag vill tacka för år 2018 och speciellt styrelsen och personalen på kansliet, som gjort det möjligt 
att genomföra många viktiga, lärorika och trevliga aktiviteter för våra medlemmar.

Göteborg i februari 2019:
Tor Farbrot, ordf

Tor Farbrot  Claes Anneling  Kent Andersson  
ordförande  vice ordförande  ledamot, kassör

Maria Hagsten  Michael Ahlberg  Martin Rådberg   Runa Zetterman
sekreterare  ledamot    ledamot   ledamot 
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NEUROFÖRBUNDET GÖTEBORG
Preliminär verksamhetsplan 2019 (Förslag)

Verksamhetsområde
Neuroförbundet Göteborgs huvudsakliga syfte är att stötta, vägleda och företräda personer med neurologiska diagnoser och 
sjukdomar boende i och omkring Göteborg. Utifrån detta uppdrag planerar vi följande verksamheter under 2019.

Anpassad rehabiliterande träning – träningstillfällen som genomförs varje vecka under vår- och höstterminen.

NMD-Bad Vattengymnastik för medlemmar med neuromuskulära diagnoser. Detta genomförs i bassäng 
med hög temperatur (34 grader) eftersom detta ger en bättre effekt på personer med muskel-
svaghet då det ofta medför försämrad blodcirkulation. 

MS-Gympa Friskis & Svettis anpassad för personer med MS. Träningen inriktar sig främst på att bibe-
hålla och förstärka de motoriska problem som diagnosen kan medföra. 

RGRM Träning som hjälper personer med skador i nervsystemet och hjärnan. Metoden stimulerar 
hjärnan att hitta nya vägar för nervbanorna efter en hjärnskada. Forskning har visat att trä-
ningsmetoden har stora gynnsamma effekter för just personer med neurologiska diagnoser 
och skador.

Rullstolsdans Genom pardans tränar medlemmarna olika dansdiscipliner. Danser ger deltagarna förbättrad 
kroppskännedom, ökad uthållighet och förbättrad motorik samt stärker balans och taktkänsla. 
Denna träningsform stärker även självförtroendet för dem som drabbats av en neurologisk 
diagnos eller skada mitt i livet då träningen i stor utsträckning kan användas i många andra 
sociala sammanhang. 

 Utöver årets ca 30 träningstillfällen arrangeras även två läger, ett på våren och ett på hösten. 
Här får deltagarna möjlighet att träna tillsammans med dansare ifrån hela Sverige men även 
ibland dansare från våra nordiska grannar. 

Diagnosinriktad verksamhet

Föreläsningar Vi planerar flera föreläsningar, dels angående de olika diagnoserna men även med inriktning 
på olika symtom som drabbar många trots att de inte har samma diagnos. Dessa föreläsning-
ar riktar sig både till våra medlemmar men även till dem som möter personer med neurolo-
giska funktionsnedsättningar i sitt arbete. (Sjukvårdspersonal, assistenter, handläggare, m.fl.) 

 Varje år genomför vi två större konferenser. Det är world MS day i maj och Neurodagarna 
i september.

Avstamp Kurs som riktar sig till personer som nyligen fått diagnosen Multipel Skleros (MS). Kursen 
görs i samarbete med representanter från Neuroförbundet Göteborg och MS-centrum på 
Sahlgrenska Universitetetssjukhuset. Sahlgrenskas team består av MS-sköterska, neurolog, 
sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog. Här får deltagarna möjlighet att möta andra i sam-
ma situation vilket är mycket betydelsefullt för personer där hela tillvaron omkullkastats av 
diagnosen. Även anhöriga ges möjlighet att delta på vissa träffar vilket gör att hela familjen 
får en bättre kunskap om hur det kan vara att leva med MS.

Verksamhetsplan



Kompassen Vi erbjuder våra medlemmar och deras anhöriga även hjälp i form av Råd & Stöd. Denna 
verksamhet växer för varje år, mest pga. att neurosjukvårdens resurser inte räcker till. Med-
lemmarna behöver hjälp med vilka kontaktvägar som krävs för att ordna upp olika problem, 
information om rättigheter och att hitta rätt i sina liv med tanke på omställningen som en 
neurologisk diagnos medför. Det kan röra allt möjligt i vardagen så som arbete, pension, 
hjälpmedel, bidrag, försäkringsfrågor, rättigheter och samtalsstöd.

Opinion & Intressepolitiskt arbete

Det är viktigt att stötta våra medlemmars intressen i samhällsdebatten. Vi medverkar därför i flera av de lokala Funktionshin-
derråden inom Göteborg och i Brukarrådet inom neurologin på SU. Där har vi möjlighet att vara med och påverka samhället 
och dess funktioner så att framtiden skall se ljusare ut för våra medlemmar. 
De områden som vi främst fokuserar på är:

Neurosjukvård
Rehabilitering
Hjälpmedel
Tillgänglighet
LSS
Färdtjänst

Vårt arbete med att lyfta frågor inom dessa områden är av yttersta vikt för våra medlemmar då de idag kan slussas mellan 
olika vårdgivare trots att det är ytters viktigt med korrekt uppföljning eftersom många av diagnoserna är progressiva. Även på 
politisk nivå lyfter vi dessa frågor eftersom det krävs politiska beslut för att förändringar skall kunna ske inom sjukvården. 
För att kunna fortsätta detta viktiga arbete kommer vi arbeta intensivt med rekrytering eftersom alla ideella krafter behövs för 
att kunna bevaka och påverka ovanstående områden. 

Kunskapsförmedling

Även här är vår Råd & Stöd verksamhet viktigt. Det är via denna som våra medlemmar får information om hjälpmedel, 
rättigheter och annat som är viktigt i vardagen. Vi arbetar även hårt för att sprida kunskap om våra diagnoser till personer 
som träffar våra medlemmar i sitt yrke, ex sjukvårdspersonal, assistenter och handläggare hos kommun och försäkringskassa. 
Vi kommer att fortsätta hålla föreläsningar och temadagar för dessa grupper samt även för våra medlemmar och dess anhö-
riga. 
Våra största arrangemang inom detta område är World MS Day och Neurodagarna. Dessa brukar engagera ca 350 medlem-
mar men även sjukvården har en stor och viktig del i arrangemangen. 
Vi finns även representerade på olika mässor där vi både informerar om vår verksamhet och rekryterar nya medlemmar till 
föreningen. 

Aktiviteter

En annan viktig del inom vår verksamhet är våra sociala aktiviteter som riktar sig till medlemmarna. Exempel på sociala akti-
viteter är:
Anpassade resor som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Många har svårt att resa på egen hand antingen 
pga. rörelsehinder eller av rädsla för att resmålen inte skall vara tillräckligt tillgängliga. 
Studiecirklar och liknande träffar där medlemmarna exempelvis får prova olika hantverk. Här samlar vi våra medlemmar i 
föreningens lokaler och under gemytliga former presenteras och genomförs olika teman. Exempel på teman kan vara mat, 
hälsa, skönhet och liknande.
Studiebesök med guide på olika kulturella eller samhällsintressanta platser, ex museum. För våra medlemmar kan det vara 
svårt att följa med på andra arrangerade turer då många har svårt att röra sig och ibland behöver speciella hjälpmedel för att 
kunna ta till sig information. 
Konstföreningen KonstArten fortsätter sitt arbete för våra konstintresserade medlemmar. Dessa gör också studiebesök samt 
träffas ett par gånger per år. 

Verksamhetsplan
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D & J Strannegården
Vi erbjuder rekreation på Strannegården under sommaren för våra medlemmar. Här kan medlemmarna slappna av i skär-
gårdsmiljö som är tillgänglig. Gästerna erbjuds även anpassad träning och aktiviteter under sin vistelse med handledning av 
personal.
Vi erbjuder anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter med varandra under lättsamma former. 
Möjligheten att få åka till en annan miljö och få rekreation/rehabilitering är begränsade för många.
Trots att anläggningen är gammal och årligen kräver reparationsarbeten samt att vi behöver utöka tillgängligheten i de äldre 
delarna av bostadshusen är vistelsen för många medlemmar mycket uppskattad. Stiftelsen skall i första hand verka för att 
erbjuda aktiviteter för personer med diagnosen MS men även våra medlemmar med andra diagnoser är välkomna. Nytt för i 
år är att vecka 26 blir speciellt inriktad på just MS, med aktiviteter och föreläsningar. 

Sammanfattning
Medlemsvård och kunskapsspridning är våra viktigaste uppgifter i närtiden och långsiktigt är vårt opinions- och intressepo-
litiska arbete alltid i fokus. Vi fördelar våra krafter till att påverka till positiv utveckling från medlem ända upp till politiker-
nivå.  

Verksamhetsplan
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Ekonomisk redovisning 2018 
 
Enligt nytt regelverk ska Neuroförbundet Göteborg sedan 2017 upprätta sin årsredovisning 
enligt anvisning K3. I denna tidning presenteras Resultat och Balansräkning samt de mest 
väsentliga specifikationerna i Neuroförbundet Göteborgs årsredovisning. Den kompletta 
årsredovisningen kommer att publiceras för nedladdning från hemsidan senast 2 veckor före 
årsmötet www.neuro.se/goteborg 
 

Resultat- och balansräkning 
Funktionsindelad resultaträkning kr Not 2018 2017 

 VERKSAMHETSINTÄKTER 

Medlemsavgifter 2 175 437  181 422  
Gåvor 5 915  2 890  
Bidrag 3 1 020 580  773 833  
Övriga verksamhetsintäkter 851 378  1 109 038  
Summa verksamhetsintäkter 

 
2 053 311  2 067 183  

 VERKSAMHETSKOSTNADER 4 

Ändamålskostnader -2 637 755  -2 723 591 
Administrationskostnader -691 828  -697 449  
Summa verksamhetskostnader 

 
-3 329 583  -3 421 040  

 VERKSAMHETSRESULTAT 
 

-1 276 272  -1 353 857  

 FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER 

Ränteintäkter 0  0  
Utdelning från långsiktiga värdepappersinnehav 5 895 125  755 785  
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER 

 
-381 148  -598 072  

Vinst/förlust sålda långfristiga värdepapper 6 525 122  80 872  
Övriga extraordinära poster 5 295  2 724  
RESULTAT EFTER FINANSIELLLA OCH 
EXTRAORDINÄRA POSTER 

 
149 269  -514 476  

ÅRETS RESULTAT 
 

149 269  -514 476  
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Neuroförbundet Göteborg  
Kansliet
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg

Besöksadress: Arkitektgatan 2

Telefon: 031-711 38 04   

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

Caroline Persson måndag - torsdag

Terese Antonsson måndag - torsdag

Kicki Forslund måndag - torsdag 

Rita Rak måndag - torsdag 

Kompassen 
Caroline Persson                  måndag - torsdag
E-post: kompassen.gbg@neuro.se

Strannegården 
Jojos väg 33, 439 31 Onsala, 0300-613 09 (juni-aug)
 
Neuroförbundet Borgen, lokalavdelning i Kungälv

Inger Larsson    Tel: 0303-21 11 28
Lars-Gunnar Andersson   Tel: 0705-94 45 72
 
Neuroförbundet Västra Götaland

Adress:      Kapellevägen 1 A, 
      451 44 Uddevalla
      Tel: 0793-371008  

      E-post:  va-gotaland@neuro.se
Förbundskansliet 
Besöksadress:                      Neuroförbundet,  
                                              Ågatan 12, 172 62 Sundbyberg 
Postadress:                           Box 4023 
                                              Vegag 5, 172 34 Sundbyberg 
Tel:                                         08-677 70 10,  
E-post:                                   info@neuro.se 
Hemsida:                               www.neuro.se    

POSTTIDNING  B
Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S. Larmgatan 1 
411 16 Göteborg

Styrelsen 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 

Ledamot:   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

 
Valberedningen
Sara Ekström, Madeleine Kyllerfeldt, Margareta Svensson.  

Kontakta kansliet för telefonnr.

 
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             0739-55 45 80 

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             0734-331666

Huntington      Susanne Zell             0707-60 55 52

(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 

Kontakten
Redaktör:                Rita Rak, kansliet, tel & 031-711 38 08

E-post:                  kontakten.gbg@neuro.se

Sista inlämningsdag för material till Kontakten:  

5:e i varje månad.

Annonser & bidrag: Kontakta Rita på kansliet

Du som inte redan är medlem i Neuroförbundet:
Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi har att erbjuda!  Årsavgiften 2019 är 360 kr för medlem med eller  
utan neurologisk diagnos. För anhörig/närstående till fullbetalande medlem är avgiften 180 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.

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


