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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.
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Ansvarig utgivare: Tor Farbrot
Redaktion: Rita Rak,
Madeleine Kyllerfeldt.
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Välkommen att hyra Lillstugan  
på Strannegården!
 
Medlemmar i Neuroförbundet Göteborg kan hyra Lillstugan på Strannegår-
den i Onsala, under den del av året då vi inte har våra reguljära sommar-
veckor för gäster. Alltså inte veckorna 25 - 32. Stugan är nu helrenoverad 
ut- och invändigt med ett större toalettutrymme som är helt annpassat med 
dusch. Utrustat pentry finns och två sovplatser. 
 
OBS! Stugan har vandrarhemstandard vilket innebär att hyresgäster har 
med egna lakan och handdukar samt städar stugan innan den lämnas. Om 
du inte kan eller vill städa stugan är priset för städning 350 kr.

 Avgift: Endast medlemmar i Neuroförbundet kan hyra Lillstugan för 
200 kr/natt eller 900 kr/vecka. 
Om du vill hyra stugan, kontakta Martin Rådberg tel. 0761-345 170,  
e-post: claesmartineliasson@gmail.com

Meddelande från kansliet

Kontoret har stängt tisdag den 3 december.
Välkomna till internationella Funktionsrättdagen i Nordstan, se sid 3.
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Aktiviteter

Lillstugan på Strannegården i Onsala.

Har du postkontusionellt syndrom  
efter hjärnskakning/skallskada?

En medlem söker kontakt med andra med samma diagnos för eventuella 
gruppträffar. Kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04 eller  
mail: info.gbg@neuro.se för frågor och anmälan.

Kontaktperson för MS sökes
Vi saknar en lokal kontaktperson för MS som kan stå med i vår medlems-
tidning och på hemsidan för att ta emot ett samtal då och då.
Är du intresserad kontakta Madeleine på kansliet tel. 031- 711 38 04.

 
Omslagsbild: Halloween,  
Liseberg 2019
Foto: Rita Rak

 
Internationella funktionsrättsdagen 

Tid:      10:00 – 20:00

Datum:          Tisdagen den 3 december

Plats:             Nordstan

 
Dagen handlar om mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor för personer med funktionsned-
sättning. Funktionsrätt Göteborg och dess medlemsföreningar genomför en heldag med ett 
späckat program! 

Detta vill du inte missa!

 Ett axplock av vad som händer under dagen:

•	 Testa olika paraidrotter – rörelse och motion är viktigt för att kunna bibehålla så god 
funktion som möjligt med och trots en funktionsnedsättning. Här finns möjlighet att prova 
och kanske hitta en aktivitet du kan göra regelbundet.

•	 Dans, teater och musik – alla kroppens sinnen behöver stimulans och en funktionsned-
sättning är inte ett hinder. Musik och teater-uppträdanden kommer under dagen att vi-
sas på scenen och dessutom kommer Neuroförbundet Göteborgs dansledare att ha en 
uppvisning.

•	 Föreläsningar – allt från rättigheter till socialpolitiskt arbete kommer att diskuteras.

•	 Politikerdebatt – lyssna på politikerna och ställ frågor till dem.

•	 Manifestation – sedan flera år hålls manifestationer över hela landet för att påverka och 
belysa den nedmontering av LSS som pågår i Sverige. Tusentals är de som drabbats 
och för dem ställer vi upp och gör våra röster hörda.

•	 Utställning – medlemsföreningarna inom Funktionsrätt Göteborg finns på plats. 
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Diagnosträff SMA
Kom förbi och ta en fika!

Dag och tid:  Tisdagarna 5 november och 3 december kl. 16.00 - 17.00 
Plats:  Föreningslokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg

Vid frågor kontakta Lars Blomqvist tel. 0768-52 15 43

 Julfest a la balla 80-tal  
Plats:           Hotell Kusten, Kustgatan 10

Datum:        Torsdag 5 december

Tid:              Kl. 17.30 - ca 22.00

Pris:            250 kr för medlem, 450 kr ej medlem

Anmälan:    Via länk på hemsidan senast 25 november

Kontakt:      Telefon 031-711 38 04 eller mejl: info.gbg@neuro.se

 
Fira in julen med en störtskön kväll tillsammans med Neuroförbundet Göteborg.  

Det blir ett mega ball partaj med glitter i temat. 

Vi tar oss tillbaka till det ljuva 80-talet i allt från kläder och mat till musik. Mycket 
glitter och gamman. Vi startar med en välkomstdrink smått besläktad med isbjörn 
och fortsätter sedan med en julinspirerad bauta buffé komponerad av 80-talets mest 
utmärkande krubb. 

Efter maten följer ett tvättäkta 80-tals disco med tidstypiskt glitter och riktigt balla DJ’s. 
Vi garanterar att samtliga deltagare kommer att baxna innan kvällen är slut. 
 
 Hjärtligt välkomna!

Deltagare sökes till forskningsprojekt

Kristofer Hansson är forskare vid Lunds universitet och medarbetare i det treåriga forskningsprojekt ”Tillgänglighe-
tens motstånd. Vardagliga avsteg från spatial och social framkomlighet för personer med funktionsnedsättningar”. 
I detta projekt undersöks vilka hinder och begränsningar det finns för framkomlighet i dagens samhälle, och hur 
tillgänglighet många gånger verkar kringgås. Varför är samhället inte framkomligt för alla?

De söker nu dig som är 18 år eller äldre och som vill dela med dig av dina erfarenheter. Du kommer vara anonym 
i projektet. 

Vid intresse kontakta Kristofer Hansson, docent vid Lunds universitet: 

Mail: kristofer.hansson@kultur.lu.se

Mobil: 070-40 44 830 

Läs mer om projektet: https://www.soc.lu.se/article/ar-samhallet-framkomligt-for-alla 

 

     5

Inbjudan till MG (Myastenia Gravis) - träff 
Välkommen på fika-träff.

Dag och tid: Onsdag 13 november kl. 16.00 - 18.00
Plats: Föreningslokalen, Arkitektgatan 2, Göteborg
Avgift: 20 kr inkl. fika
Anmälan: Senast måndag 11 november till kansliet på tel. 031-711 38 04,  
 eller via e-post: info.gbg@neuro.se

Varmt välkomna!

Aktiviteter

Foto: pixabay.com

Boule, Lunch och Trevlig gemenskap!
Fredag den 8 november kl. 12.00 - ca 14.00, 
samling i entrén kl. 11.45 på Boulebar, Rosenlundsgatan 8 

Vi får en introduktion om hur spelet fungerar och spelar sedan till kl. 13.00. Därefter äter vi lunch. Välj mellan en 
klassisk flintastek med pommes frites och bearnaisesås eller det grönare alternativet, dagens vegetariska med 
säsongen grönsaker. Rätterna serveras med krispig sallad och baguette. Kaffe och en liten kaka ingår. 

OBS! Restaurangen tar inga kontanter om man vill köpa något. 
 
Avgift: Medlem 125 kr, ej medlem 175 kr 
Anmälan: Till kansliet snarast på tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se 
 
Ange vid anmälan vilken rätt som önskas samt eventuell matallergi. 

OBS! Begränsat antal platser!

Anmälan är bindande och betalning görs till föreningens plusgiro 1 21 30-1 när du fått din 
anmälan bekräftad, märk betalningen med ”Boule” och namnet på deltagarna.

Foto: pixabay.com

Inbjudan till föreläsning
Hur bibehåller vi vår känsla av trygghet i kölvattnet av nedmonteringen av LSS lagen? 

De åtstramningar som görs inom den personliga assistansen och LSS har pågått under många år. Hur gör man 
för att känna sig trygg under detta hot om indragning av insatser. 

Maja Koppfeldt, psykoterapeut och grundare av Mitt Funktionshinder föreläser om hur man kan tackla livet och 
hitta sätt att stärka sitt mående trots att otryggheten i samhället växer. 

 
              
Datum:         Måndag 18 november

Tid:         Kl. 17.30 – 19.30

Plats:         Dalheimers Hus, Dalheimer Salen

Avgift:         Gratis och vi bjuder på kaffe och smörgås

Anmälan:      Via länk på www.neuro.se/goteborg senast 7 november

 
Önskar du hjälp att anmäla dig, kontakta kansliet på 031-711 38 04  

       

Aktiviteter
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Prova på iPad/smartphone 
Daniel Eriksson, datalärare vid Folkuniversitetet tipsar kring användningen av iPad och smartphone. Ta med egen 
mobil och/eller iPad för egen övning.

Dag och tid:          Tisdag 19 november kl. 17.00 - 20.00 
Plats:        Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Anmälan:       Till Strokeföreningen, tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se  
       senast den 12 november. 
Avgift:          40 kr kaffe och tilltugg ingår

Meddela vid anmälan att du kommer från Neuroförbundet.

 Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag,  
Vi ser, Asterix: Den magiska drycken
 
I Asterix: Den magiska drycken ger sig druiden Panomarix tillsammans med Asterix och 
Obelix ut på en resa för att säkra byns framtid. De letar efter en ny ung lovande druid som de 
kan lära göra den magiska drycken och som vanligt blir det både roligt och spännande…

Dag och tid:  Söndag 24 november kl. 14.00
Plats:  Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Anmälan:  Till Strokeföreningen på tel 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se 
Avgift:  25 kr för film, dryck och tilltugg.

 

 

Aktiviteter

Inbjudan till Polyneuropati-träff 
 
Välkommen på fika-träff

Dag och tid: Onsdag 20 november kl. 17.00 - 18.30
Plats: Föreningslokalen, Arkitektgatan 2, Göteborg
Anmälan: Senast måndag 18 november till kansliet på tel. 031-711 38 04,  
 eller via e-post: info.gbg@neuro.se 
Avgift: 20 kr inkl. fika

Foto: pixabay.com

Efterlyses
Assistansavdelningen på Landvetter söker 
personer som vill delta i filminspelning. De 
ska demonstrera olika lyfttekniker och sce-
narios och söker två personer - en person 
med permobil samt en person med ma-
nuell rullstol. Filmningen kommer att vara 
i december eller ev. i januari. De erbjuder 
ersättning för transport till och från flygplat-
sen inom rimligt avstånd.  

Vid intresse att delta, hör av er till koordina-
tor Alexandra Pettersson via mejl, 
alexandra.pettersson@swedavia.se

Diagnosträffar

ALS - Amyotrofisk Lateral skleros – träffar torsdagar varje månad

Du som har diagnosen ALS, du som anhörig, du som personlig assistent, är välkommen till träffar där du har 
möjlighet att ställa frågor, få värdefulla tips, få hjälp med ansökningar eller tala med någon i samma situation. 
Träffarna sker i samarbete med Neuroförbundet i Göteborg. 
 
Dag och tid:         Torsdag 28 november kl. 13.30 – 15.30 

Plats:  LaSSe Brukarstödcenter 

Anmälan:  Senast 2 dagar innan resp. träff, telefon 031-84 18 50 eller e-post: brev@lassekoop.se

Borgen, lokalgruppen i Kungälv

Inger Larsson tel. 0303-211128 och Lars-Gunnar Andersson tel. 0705-944572, 

hälsar nya och gamla deltagare välkomna.

Dag och tid: Onsdag 20 november kl. 13.30

Plats: Equmeniakyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv.

Caféträff för medlemmar med MS, obs ändrat datum!

Ni är inbjudna till en fikaträff där vi pratar om både högt och lågt, ett bra tillfälle att träffa andra i samma situation. 

Välkomna, hälsar Sara. OBS! Obligatorisk anmälan. 

Dag och tid: Tisdag 19 november 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

Parkinson - träffar

Träffar för dig som är under 65 år. Anhöriga och vänner är också välkomna.  
Vi träffas, umgås och stöttar varandra.

Dag och tid:  Torsdag 7 november kl. 18.00 - 20.00 

Plats:  Hard Rock Cafe ( vi har ett eget rum där).

Det kostar inget och ingen anmälan behövs utan det är bara att dyka upp.  

Vid frågor mejla Charlotte, e-post: elgh1972@gmail.com eller ring 0709-757097.
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Café KonstArten

Café KonstArten - söndag den 10 november

Margareta Svensson är värdinna för Neuroförbundet i Göteborgs konstcafé. Hon brukar berätta om någon aktuell 
konstnär eller utställning, ibland visar hon film med konstanknytnig och ibland besöker vi något museum.  
Dessutom blir det som vanligt trevlig gemenskap och konstdiskussioner. 
 
Dag och tid:           Söndag 10 november kl. 14.00 - 16.30 
Plats:        Föreningslokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg  
Anmälan: Till kansliet senast torsdag 7 november på tel. 031-711 38 04,     
 e-post: info.gbg@neuro.se
Avgift: 30 kr inkl. fika

Datum för kommande träff: 15 december. 



POSTTIDNING  B

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 
                                              Vegagatan 5, 172 34 Sundbyberg 
Tel:                                         08-677 70 10,  
E-post:                                   info@neuro.se
Hemsida:                               www.neuro.se    

 

Styrelsen 2019
Ordförande:   Tor Farbrot   Kansliet
Ord. ledamöter 

Vice ordförande:   Runa Zetterman    031-87 20 74
Kassör:   Kent Andersson    0708-88 03 10
Sekreterare:   Maria Hagsten    Kansliet 
Ledamot:   Michael Ahlberg    0709-66 5152
   Martin Rådberg    076-134 51 70  
   Lars Blomqvist    Kansliet 
Suppleanter:            Patrik Brandby    Kansliet

   Ted Ekenberg    Kansliet

   Erik Dahlström  Kansliet 

   Margaretha Sahlin        Kansliet

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

ALS      Eva de Coursey             031-711 38 04 
CP      Daniel Lindstrand          031-711 38 04 
Huntington      Susanne Zell             0707-60 55 52 
MG      Margaretha Andersson 031-711 38 04 
MS      Kontakta kansliet          031-711 38 04 
Myositer      Lena Hellman             031-15 26 89   
Narkolepsi      Lois Bisjö             0709-26 18 80   
           NMD      Eva de Coursey             031-711 38 04 
 
SMA      Lars Blomqvist              0768-521 543 
Spasmodisk dysfoni 
      Gunilla Koch             0739-55 45 80 
Polyneuropati      Mikael Fognäs  mikael.fognas@neuro.se               
Parkinson      Roar Vik              031-21 86 14

(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 

Kontakten
Redaktör:                Rita Rak, kansliet, tel  031-711 38 09
E-post:                  kontakten.gbg@neuro.se

Sista inlämningsdag för material till Kontakten:  

5:e i varje månad!

Annonser & bidrag: Kontakta Rita på kansliet

Tryckeri:      Grafisk Support Dahlberg AB, V. Frölunda

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 

Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S. Larmgatan 1 
411 16 Göteborg


