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Insändare om SL och toaletter
Toaletter i Stockholms 
lokaltrafik för personer med 
funktionsnedsättning . 

"Jag är rullstolsburen och 
min sjukdom gör att jag be-
höver tillgång till toalett, 
även under kortare resor med 
Stockholms Lokaltrafik. Som 
boende i Täby är jag glad över 
att kunna åka Roslagsbanan.

Jag ville idag försäkra mig 
om det finns en toalett för rö-
relsehindrade på Östra station, 
dit Roslagsbanan anländer, 
och/eller vid tunnelbanestatio-
nen Tekniska högskolan?

Jag ringer SL:s kundtjänst 
och blir kopplad till avdelning-
en för ”frågor om tillgänglig-
het” - jättebra att avdelningen 
finns! Jag blir vänligt bemött 
av en person, låt oss kalla ho-
nom Hans, som till en början 
gör sitt bästa! Han kollar i sina 
papper och finner att toalet-
terna på Lokalbanor och Tun-
nelbana inte alls är SL:s ange-
lägenhet. Ansvaret för dessa 
ligger numera oftast på Press-
byrån, men annan affär kan 

ibland ha ”kontraktet”! Hans 
nöjer sig inte med detta, utan 
ringer nu upp de två stationer-
nas vakter och skulle meddela 
mig svaret. Han ringde tillbaka 
när min telefon tillfälligt var 
blockerad och återkom inte 
därefter! Jag fick alltså bara en  
chans och inget svar på frågan.

Angelägen om svar ringer 
jag upp på samma nummer 
och får nu tala med en kvinna 
som inte visste hur hon skulle 
få tag på Hans som sitter på 
annan ort. Nå, kvinnan hör 
min fråga men lyssnar inte på 
vad jag berättar om samtalet 
med hennes kollega.

Efter några minuters under-
sökning ringer hon tillbaka och 
meddelar samma sak - toalet-
terna är inte SL:s! Hon säger 
också att det troligen inte 
finns några toaletter på ”mina 
platser”. Svaret ”troligen” 
räcker föga. Jag ber henne då 
ringa upp vakterna - som Hans 
gjorde - vilket hon inte anser 
vara nödvändigt. Det finns 
inga toaletter, punkt slut!

Avslutningsvis ber jag henne 
att tala med sin chef  angå-
ende handikapptoaletter. Gör 
dem synliga på era kartor 
över spårbundna trafiken eller 
genom information på en lista 
under tillgänglighet på nätet. 
Hon tyckte inte att det var en 
bra idé, men skulle motvilligt 
framföra det. Kundtjänst var 
inte idag hennes starka sida - 
det blir nog inte gjort?

Med vänlig hälsning
Pelle Netz"

Tack för din insändare Pelle! 
Det är en intressant och viktig 
frågeställning du lyfter. Varför 
kan inte SL märka ut var det 
finns handikapptoaletter och 
problemet med att toaletterna i 
tunnelbanan läggs på en extern 
aktörs ansvar.

En snabb koll av alla SL:s 
kartor visar att bara tre har in-
formation om dessa toaletter:
Stockholm City station
Stockholm Odenplans station
Djurgårdsfärjan (Pendelbåt 
linje 82)

Vi återkommer i frågan 
längre fram i höst.
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Med medlemmar på resa till Halland i maj

Till vår glädje var det Ro-
land ”Kryddan” som satt 
bakom ratten i år också. Vi 
delade som vanligt ut quiz och 
korsord till alla på bussen, som 
kunde lösas under resans gång. 
Första stoppet blev i Ödeshög 
och lunch på Rasta.

Väl framme vid Gekås 
stugby, installerades alla in i 
sina lägenheter. Lägenheterna 
var fina med stora uteplatser 
eller balkonger. Sedan var det 

dags att åka iväg 
till middagsbuffé 
på hotellet vid Ul-
lared.

Nästa dag vak-
nade vi till strålan-
de solsken. Fru-
kost skulle hämtas 
i storstugan som 
låg precis vid hu-
sen där vi bodde.
Efter frukost blev 
det bussfärd till 
Pålsjö Krog där 
vi intog en god 
lunch. Krogen 
ligger precis vid 
stranden med ut-
sikt ända bort till 
Helsingör. 

Mätta och belåtna, var det 
dags för avfärd mot Sofiero, 
där vi möttes av en väldig trev-
lig guide som visade oss runt 
bland blommor och blad. Vilka 
härliga färger och underbara 
dofter.

Gekås stugby låg på gångav-
stånd från hotellet. Man kunde 
antingen välja den korta vägen 
över berget med en mycket 
brant nedfärd eller den längre 
vägen längst en fin liten å. 
Många valde nog den långa 
vägen.
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Efter frukost hämtade vi 
upp guiden Peter som visade 
oss runt Varberg med omnejd. 
Han berättade om de platser vi 
åkte förbi och lite om Var-
bergs historia. De två största 
fabrikerna var sågverket och 
Ringhals 1–4.

Efter rund turen stannade vi 
vid Varbergs torg, som faktiskt 
är Sveriges tredje största. Där 
var det torgmarknad, som vi 
tog ett varv runt innan lun-
chen som intogs på egen hand. 

På vägen tillbaka kunde man 
bli avsläppt utanför Gekås för 
shopping innan middagen på 
hotellet. Det var inte så myck-

et folk och långa köer som det 
har visats på tv. Efter midda-
gen gick alla hem till sitt.

När frukosten var avklarad 
var det dags att åka till Var-
bergs fästning och Hallands 
kulturhistoriska museum och 
Bockstensmannen. Där finns 
också det gamla kallbadhuset 
med utsikt över Kattegatt. Den 
sista biten upp till fästningen 
var en riktig mördarbacke. 
Några valde att inte följa med 
till museet.

På museet följde vi med på 
en tidsresa genom Halland, 
från stenåldern till dagens 
Gekås. Lunch intogs på egen-
hand för att sedan mötas upp 
vid bussen för färden tillbaka. 

De flesta ville stanna kvar på 
Ullared för lite shopping innan 
middagen.

Ser redan fram emot nästa resa. 
Sussie
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Rullstolstaxi, fortsättning med en skruv!

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

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

I senaste numret hade vi 
en uppdatering om begräns-
ningarna av rullstolstaxi och 
vad vi jobbar med för att hin-
dra den utvecklingen. Vi skrev 
om överklaganden och om 
anmälan till JO. De som hört 
av sig till oss tidigare – stort 
tack till er alla! – hade alla fått 
avslag på grund av att för lång 
tid gått mellan att ändringen 
anslagits på Färdtjänstför-
valtningens anslagstavla och 
överklagan kommit in. Rysligt 
irriterande att Förvaltningsrät-
ten använde det argumentet 
för att ducka själva frågan.

Men så skickade också 
Jessica Smaaland, som själv är 
användare sedan barnsben av 
rullstolstaxi, in sin överklagan, 
tillsammans med tre andra 
personer. Förvaltningsrätten 
tog ett extra varv med deras 
ansökan, troligen kontaktade 
de sin juridiska (expert-) avdel-
ning och gick till botten med 
lagstiftningen. De kom fram 
till att Jessica och de andra, 
hade rätt i sina överklaganden 
och dömde till deras fördel.

Att rätten överhuvudtaget 
gjorde denna grundligare be-
dömning vet vi beror på att så 

många av er faktiskt har över-
klagat och att detta skapat extra 
arbete och huvudbry hos både 
Färdtjänsten och domstolen.

Ovanligt nog gick Förvalt-
ningsrätten dessutom ut med 
en pressrelease som medde-
lade utfallet och domen i detta 
mål. Det gör de bara om det 
är ny tolkning av en lag. Vad 
vi inte vet är hur det slår mot 
alla som inte har överklagat 
eller som har överklagat och 
fått avslag redan. Kampen är 
alltså inte slut riktigt än!
Nu uppmanar vi ALLA som 
har tillstånd för rullstolstaxi 
i länet att agera. Du har två 
val. Det är mycket enkelt.
Om du fått avslag på din 
överklagan och du inte 
lägre kan överklaga det 
beslutet, begär resning i 
målet så här:
- Klipp ut Ansökan om resning 
på nästa sida och fyll i alla dina 
uppgifter på första sidan och 
skriv under på andra sidan.
- Stoppa i ett kuvert och skicka 
till den adress som står högst 
upp till vänster på ansökan.
- Sätt på ett frimärke och lägg 
på en blå låda.
- Ta en fika!

Om du ännu inte överkla-
gat, gör här:
- Klipp ut vår blankett för över-
klagande på nästa uppslag 
och fyll i dina uppgifter och 
skriv under på andra sidan.
- Stoppa i ett kuvert och skicka 
till den adress som står högst 
upp till vänster på blanketten.
- Sätt på ett frimärke och lägg 
på en blå låda.
- Ta en fika!

Du som bara har dina 
216 resor per år med vanlig 
taxifärdtjänst ska inte tro att 
vi bara bryr oss om de med 
rullstolstaxitillstånd. Vi job-
bar hela tiden och sedan flera 
år oförtrutet för att ALLA 
med färdtjänsttillstånd ska ha 
det antal resor de har behov 
av – ”Resor Efter Behov” 
är vårt mantra. Att saken nu 
blåsts upp så mycket på grund 
av rullstolstaxi är för att vi 
fått ett bra tillfälle att röra 
om i grytan, med den mediala 
uppmärksamhet detta fått och 
med möjligheten att obstruera 
beslutet genom överklaganden 
till Förvaltningsrätten, med 
mera.

Sven Arnehed, ombudsman
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Våra systrar i Nepal och Hälsocentret för kvinnor

Hjälp till och skänk 
tegelstenar till Nepal!

Vi fortsätter att samla in 
pengar till TEGELSTENAR 
för att hjälpa NDWA 
att bygga Nepals första 
rehabcenter för kvinnor med 
funktionsnedsättning.

Vad kostar det?

1 tegelsten kostar 40 öre!
5 tegelstenar kostar 2 kr
50 tegelstenar kostar 20 kr
500 tegelstenar kostar 200 kr
2 500 stycken kostar 1 000 kr
5 000  stycken kostar 2 000 kr

Vill du vara med och 
fortsätta hjälpa kvinnor 
med funktionsnedsättning 
i Nepal? Sätt in en slant på 
PlusGiro:  96 60 78 - 8
Swish: 123 178 09 07 

Skriv vem du är och märk 
med Nepal eller Tegel!

Vi kommer alla ihåg Shar-
mila Tamang, den döva tio-
åriga flickan som hittades på 
trappan till NDWA:s hostel för 
elva år sedan. Lokalförening-
arna i länet gick samman och 
stödde ekonomiskt så att hon 
kunde få bo och studera med 
hjälp av NDWA.

Sharmila är nu 19 år och 
bor kvar på NDWA:s hostel. 
Hon hade inget språk när hon 
togs omhand av NDWA men 
har lärt sig teckenspråk och 
studerar nu i klass åtta. Hon 
är en duktig elev och hoppas 
på att bli lärare på någon av 
dövskolorna i Nepal när hon 
blir äldre.

Sharmila är mycket sportig 
och har vunnit flera priser till-
sammans med sina lag i olika 
bollsporter för döva.

Insamlingen
Ingen har undgått att vi 

fortsätter att samla in pengar 
till NDWA inom länet och sär-
skilt inom Neuro Stockholm. 
Överskottet från lotterierna på 
medlemspubar och enskilda 
generösa givare bidrar till att 
vi nu och då kan skicka ner en 
lite större slant till deras bygge 
och arbete.

I våras skickade vi 17 000 
kr, som går till att fortsätta 
bygga klart deras hälsocen-
ter för kvinnor med funk-
tionsnedsättning - det första 
och enda sådant center i 
hela Nepal.

De får lite stöd från olika 
håll och bygger vidare när 
pengar kommer in. Staten 
har gett mark, men inte så 
mycket till byggnation och 
om de inte blir klara tar 

staten tillbaka marken - och 
naturligtvis det halvbyggda 
huset de har slitit med, så alla 
bidrag är välkomna.

NDWA hälsar och tacka alla 
Neuros medlemmar som har 
bidragit under åren och säger 
att tanken på att vi inte har 
glömt dem under alla dessa 
år är en varm känsla i deras 
hjärtan.

Bygget framskrider, men mycket återstår ännu.

Det gemensamma badrum tar form.
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Välkommen till Möjlighetsdagen 2019!

En kostnadsfri inspirationsdag kring möjlighe-
ter, lösningar och rättigheter för dig med funk-
tionsnedsättning på temat: Hälsa och träning

Tid: 20 september klockan 09:30-15:30
Plats: Rehab Station Stockholm, Frösundaviks allé 4, Solna 

Anmälan: receptionen@rehabstation.se 
eller per telefon till 08-555 440 00

09:30 Yoga
 Prova på med Rose-Marie Jungeby,   
 Rehab Station Stockholm
10:00 Träning och fritid inom Stockholms Stad.
 Karin Olsson Sandberg, Samordnare fritid 
 för personer med funktionsnedsättning 
11:00 Äta rätt!
 Linda Stark, Rehab Station Stockholm

11:45-12:45 Lunch

12:45 Hur kan jag klara min träning enkelt  
 hemma?
 Sara Schönbäck, leg. fysioterapeut
13:45 Salsa
 Prova på med Ingela Letelier Gerhards 
 son, Rehab Station Stockholm
14:30 Vilka rehabmöjligheter finns inom
 Region Stockholm?
 Representant från Hälso- och sjukvårds 
 förvaltningen,  Region Stockholm

Program för Möjlighetsdagen
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"Varför rädda våra liv, när vi ändå inte får leva?"
Manifestation för indraget assistansstöd

Vårt syfte
På grund av indragna assistanstimmar är det många människor som blivit oerhört begränsade i 
sina liv.  Människor lever isolerade och ensamma utan att kunna komma utanför sin bostad. 
Människor som är beroende av stöd får inte den hjälp som behövs och under de senaste åren 
har flera valt att avsluta sina liv. I ren desperation. 

Tyra, 20 år, tog sitt liv den 12 december 2018, för att hon inte längre orkade kämpa.
Hon och många fler har lämnat oss alldeles för tidigt på grund av myndigheter och politikers 
svek. Det vill vi sätta stopp för!

Därför inbjuder vi till en manifestation i samband med Riksdagens högtidliga öppnande 
för hösten. Kom och gör din röst hörd för dem som inte kan!

När 10 september kl. 12:00 – 14:00
Var Sergels Torg - mitt på plattan!  
Hur Ta med dig alla du känner och delta i vår kamp.

Vi kommer dela ut flygblad på plats med vår slogan: 

 ”Varför rädda våra liv, när vi ändå inte får leva?”

Hjälp oss att ge en röst åt dem som inte längre finns, kan eller orkar kämpa på egen hand på 
grund av indraget LSS-stöd.
Hjälp oss att uppmärksamma våra politiker om problemen som uppstår när personer med 
funktionshinder nekas hjälp.
Hjälp oss att stötta dem som lider och lever i det tysta. 
Hjälp oss att visa att vi inte tolererar denna typ av behandling. 

Alla medborgare har rätt till ett drägligt liv, oavsett fysiska och psykiska hinder.

Vi kräver
• Återupprätta LSS till grundtanken i lagen - Sluta snåla in på den personliga assistansen!
• Färdtjänst efter behov - sluta begränsa våra möjligheter!
• Vård, rehabilitering och habilitering till de som behöver det, inte bara till de som kan betala!
• Anställ människor med funktionsnedsättning i Kommun, Region och Staten!
• Gör FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning till svensk lag!

Arrangörer är RH-gruppen, bestående av: Reumatikerdistriktet i Stockholms län, 
Neuroförbundet i Stockholms län, Personskadeförbundet i Stockholms län, DHR 
Stockholms län samt Rörelsehindrade barn- och ungdomar i Stockholms län.
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Om Sjukresor - visste du att...?
Vi har fått låna en bra 
text om Sjukresor från 
Reumatikerdistriktet, som 
vi gärna vill dela med er 
medlemmar. Stort tack till 
Ingvor Thorén för texten!

Om du inte kan resa med 
allmän kollektivtrafik till vår-
den, till exempel med buss och 
tunnelbana, kan du ha rätt att 
bli beviljad sjukresa.

Sjukresekort
När du ska göra en sjukresa 

med taxi eller specialfordon 
behöver du ett sjukresekort. 
Kortet får du av din vårdgivare. 
På baksidan av kortet finns det 
nummer som du ska uppge 
när du beställer din resa. Du 
måste alltid ha med dig samma 
kort på resan som du uppgav 
numret på vid beställning. Ditt 
sjukresekort kan användas för 
resor till olika vårdgivare, så 
länge som varje vårdgivare ger 
dig tillstånd för sjukresor. Be-
håll ditt sjukresekort. Du kan 
använda det igen om du blir 
beviljad flera sjukresor.

Beställa resa på Mina sidor 
Logga in med sjukresekorts-

nummer som står på baksidan 
av kortet och din personliga 
kod. På Mina sidor kan du be-
ställa, avbeställa och kontrol-
lera beställda resor.

Beställa resa med Talsvar
Ring telefonnummer 0200 

11 44 11 och följ instruktio-
nerna. Du kan både tala in 
dina uppgifter, eller knappa in 

dem med nummerval på tele-
fonen. Du kan beställa, avbe-
ställa och kontrollera beställda  
resor på det här numret.

Beställa resa på telefon med 
personlig service
Sjukresa med taxi: 077 570 00 57
Sjukresa med specialfordon/
rullstolstaxi: 077 670 01 67
Du behöver uppge numret 
på ditt sjukresekort när du 
beställer en sjukresa.

Alla sjukresor grundar sig på 
en medicinsk bedömning

Det är din vårdgivare som 
gör bedömningen om du ska 
få tillstånd för sjukresor. En 
sjukresa är en resa med det 
som kallas den särskilda kol-
lektivtrafiken: taxi eller speci-
alfordon/rullstolstaxi. Du kan 
också få göra en sjukresa med 
egen bil.

Färdtjänstresenärer har 
alltid rätt till sjukresa 
eftersom de redan uppfyller 
villkoren.

Om du visar upp ett giltigt 
färdtjänstkort för din vårdgi-
vare så ska du få hjälp med 
att få tillstånd för sjukresa 
och ett sjukresekort. Tänk på 
att tala om för vårdgivaren 
när de ger dig tillståndet om 
du till exempel behöver sitta 
i framsätet eller resa med en 
medföljare. Det måste finnas 
med i tillståndet för att du ska 
kunna beställa en sådan resa. 
Ett tillstånd för sjukresa måste 
alltid registreras i förväg och 
resan måste beställas och ut-

föras med ett sjukresekort. Du 
betalar själv en del för resan, 
en egenavgift. 

Mellan din bostad och 
vårdgivaren

En sjukresa är en resa 
mellan den adress där du är 
folkbokförd och en vårdgivare 
som landstinget driver eller 
betalar för. Besök hos före-
tagshälsovård, hälsokontroll, 
egenvård, friskvård ger dig inte 
rätt till sjukresa.

När du beställer din resa
Beställ din resa så att du har 

gott om tid till den tid du ska 
passa hos vårdgivaren. Resti-
den kan bli längre på grund av 
samplanering, trafiksituation 
och väderlek.

Precis som kollektivtrafiken 
är avgångstiderna fasta, så var 
på plats i god tid. Föraren har 
bara möjlighet att vänta fem 
minuter efter beställd tid. 

När du reser
Se till att du har samma kort 

med dig som det du uppgav 
när du beställde resan. Föraren 
drar ditt kort i en kortläsare 
vid resans start och vid resans 
slut. Du betalar inget till föra-
ren när du reser. Du får hem 
en faktura med egenavgiften i 
efterhand.

Sjukresa med egen bil eller 
privat taxi

Så här gör du för att söka 
ersättning för sjukresor du gör 
med egen bil eller privat taxi 
till en vårdgivare, om vården 
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gör bedömningen att du har 
rätt till sjukresa.
Resa med egen bil

Får du tillstånd att resa med 
egen bil, fyller du i en till-
ståndsblankett som du får av 
din vårdgivare. På den ska det 
framgå vilket datum du har 
rest och mellan vilka adresser. 
Skicka med eventuella par-
keringsbiljetter. De måste du 
skicka in i original.

Resa med privat taxi
I fall du behöver ta en privat 

taxi till vården kan du söka 
ersättning för det i efterhand. 
Din vårdgivare behöver då 
bedöma om du har rätt till 
sjukresa med privat taxi och i 
så fall så får du en tillstånds-
blankett för sjukresa 
som du fyller i. Skicka med 
taxameterkvittot i original.

Hit skickar du blanketten
Glöm inte att fylla i clearing-
nummer och kontonummer 
så att du kan få pengarna 
insatta på ditt bankkonto.
Du skickar in ditt krav på 
ersättning till:
Kundservice för färdtjänst 
och sjukresor
Box 30103
104 25 Stockholm  

Sjukresor för dig med 
färdtjänst

Du kan använda dina färd-
tjänstresor när du ska besöka 
vården. När du beslutar om du 
vill resa med färdtjänst eller 
sjukresor så tänk på att:

Dina färdtjänstresor är be-
gränsade till antalet.
Priset skiljer sig mellan vad 
en färdtjänstresa kostar och 
vad en sjukresa kostar.
Högkostnadsskyddet skiljer 
sig åt mellan färdtjänst- och 
sjukresor.

Vad som är förmånligast för 
dig beror bland annat på om 
du behöver göra många sjuk-
resor, hur många färdtjänstre-
sor du har behov av och hur 
många resor med färdtjänst 
som du gör per månad. Om 
du har frågor om vad som blir 
förmånligast för dig så kan du 
kontakta kundservice för mer 
information. 08 720 80 80

Tänk på att en färdtjänstresa 
inte går att ändra till en sjuk-
resa i efterhand, och tvärtom. 
Därför är det viktigt att du 
ringer rätt telefonnummer när 
du beställer via telefon och att 
du har med dig rätt kort vid 
resan.

Avgifter och 
högkostnadsskydd

För varje sjukresa betalar du 
en egenavgift tills du kommer 
upp till högkostnadsskyddet 
för sjukresor.

Sjukresa med vanlig taxi
En sjukresa med vanlig taxi 

kostar som mest 140 kr per 
enkelresa. Du betalar aldrig 
till taxiföraren när du har det 
blå sjukresekortet, utan du får 
hem en faktura en tid efter din 
resa. Har du rest med en taxi 
som inte är ansluten till färd-

tjänstsystemet (privat taxi) får 
du ersättning i efterhand för 
dina utlägg. Egenavgiften är 
som mest 140 kr per enkelresa, 
som dras från det belopp du 
får tillbaka. 
 
Sjukresa med specialfordon/
rullstolstaxi

En sjukresa med specialfor-
don/rullstolstaxi kostar alltid 
140 kronor per enkelresa. I öv-
rigt gäller samma villkor som 
för vanlig taxi.

Högkostnadsskydd
Du betalar som mest 1400 

kronor under en 12-månads-
period, som börjar räknas från 
din första sjukresa. När du har 
kommit upp i 1400 kronor i 
egenavgifter träder högkost-
nadsskyddet in. Då får du inga 
fler fakturor för de sjukresor 
du gör, fram tills det gått 12 
månader från din första sjuk-
resa. Därefter får du börja på 
en ny 12-månadersperiod.

Även om du har uppnått 
högkostnadsskydd ligger det 
medicinska tillståndet till 
grund för sjukresa med taxi, 
egen bil eller specialfordon. 
Du kan begära ersättning för 
sjukresor gjorda tre år tillbaka 
i tiden. Den ersättningen räk-
nas då inte med i högkostnads-
skyddet. 

https://fardtjansten.sll.se/sv/
sjukresa/
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Forskningsbidrag från Neuro Stockholm

Fredagen den 12 april var 
det dags för Neuro Stock-
holms utdelning av forsknings-
bidrag från Hofgrens Fond. 
Ceremonin hölls på Akade-
miska specialistcenter inför ett 
40-tal inbjudna gäster.

Neuro Stockholms fantastis-
ka kör, ledd av Hanna Hell-
ström, hade sin första konsert, 
efter ett flitigt inövande av 
en bra repertoar. De värmde 
upp ceremonin med att sjunga 
"Visa vid vindens ängar" och 
"Tusen bitar". Deras framfö-
rande var väldigt uppskattat 
och engagerande.

 Kerstin Kjellin, ordförande 
för Neuro Stockholm, hälsade 
alla välkomna och presente-
rade hur man kan söka forsk-

ningsbidrag ur Hofgrens fond. 
Ceremonin avslutades med 
sång och mingel.

Katharina och Mattias emot-
tog checken som ska hjälpa 
dem i sitt forskningsuppdrag 
kring MS och Parkinson.

Katharina Fink: ”Graviditet 
och Multipel Skleros” 
Forskningen görs på gravida 
som har MS där man också 
följer barnen som födds av en 
mamma med Multipel Skleros. 
De första barnen i denna stu-
die är ca två veckor gamla och 
Katarina kommer följa barnen 
det närmsta året.

Mattias Andréasson: 
"Är fintrådsneuropati 
en bortsedd imitatör av 
Restless Legs Syndrome vid 
Parkinsons sjukdom”
Forskningen tittar på hur 
Parkinsons sjukdom beter sig 
utanför hjärnan. Projektet har 
involverat 50 deltagare där 
man fotograferar nervtrådarna 
på ögats hornhinna.
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På mångas begäran gör vi om Succén

ROCK’N ROLLAFTON

Fredag 4 oktober kl 19.00 till 23.00
på Vegabaren, Nynäsvägen 8 i Vega.

Entré inkl. förtäring 385 kronor. 
Välj mellan köttgryta, fiskgryta eller vegetabiliskt, kaffe och

dricka ingår.
Vill du ha vin eller öl beställer du det i baren.

Anmäl dig så fort som möjligt till gudrun.engman@telia.com  samtidigt
talar du om vad du vill äta. 

Betalar gör du senast den 25 september, swisha till 070 690 67 12
eller sätt in pengar på konto 6181-167 696 068

Välkomna!

Vi som arrangerar är Neuro Norrort, Neuro Haninge-Tyresö, Neuro Roslagen
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ABF-föreläsningar och Biokvällar
Neuro Stockholms temaföreläsningar hösten 2019
ABF-huset Sveavägen 41. Sandlersalen, kl. 18:00 – 20:00 om ingen annan tid anges.
Entréavgift 60 kr., medlemmar i Neuro har fri entré.

Tisdag 24 september Neurodagen - Hur påverkar stress våra kroppar?
    Maria Ahlsén, Biokemist, doktor i fysiologi, forskare och författare   

Tisdag 15 oktober  Polyneuropati – diagnos, behandling och rehabilitering.
    Tor Ansved, Neurolog, docent vid Neurology Clinic, Sopiahemmet.       
    Medverkar gör även Specialistfysioterapeut samt
    Ortopedingenjör från Camp Pro

Torsdag 17 oktober  Tinnitus - Tips och råd om hur man kan leva livet,
    där livet inte styr tinnitus
    Cathrine Forsberg, föreläser och utbildar om tinnitus
    och vår ljudmiljö

Tisdag 22 oktober  Att leva med smärta – går det?
    Karsten Ahlbeck anestesiolog smärtläkare, S.t Görans sjukhus
    Anne Lindqvist, leg fysioterapeut, smärtkliniken S:t Görans sjukhus.

Torsdag 7 november  Fatigue
    Anna Engström, leg arbetsterapeut
    Maria Kierkegaard Fysioterapeut
    Centrum för neurologi

Torsdag 14 november Artros, med fokus på höft och knä.
    Claudia Lennartsson, Specialist inom reumatologi.

Tisdag 19 november  Smärta och smarta hjälpmedel – ha inte ont i onödan
    Specialistfysioterapeut från Neurocampus samt Ortopedingenjör      
    från Camp Pro, båda vid Sopiahemmet

Bio-kvällar hos Neuro Stockholm under hösten

Fatbursgatan 19, onsdagar kl. 18:00-21:00. Filmen börjar 18:00
Det bjuds på popcorn, läsk finns att köpa. Glöm inte att anmäla eller avanmäla dig!

4 september Aquaman   Action, Adventure, Fantasy  2 tim, 25 min
18 september Gräns    Drama, Thriller   1 tim, 50 min
2 oktober Tomb Raider   Action, Adveture, Fantasy  2 tim
16 oktober Unga Astrid   Drama, Fiktion    2 tim, 5 min
30 oktober Ant-Man and the wasp  Fantasy,Sciene fiction   2 tim, 5 min
13 november Long Kiss Goodnight  Drama, Thriller   2 tim
27 november Upgrape   Thriller, Action    1 tim, 40 min
11 december Robin Hood   Action     2 tim
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Vernissage med Anita Nybergs verk

Måndagspuben
Har du inget för dig första måndagen varje månad från september till december?
Då är du välkommen till Puben ”Södra Hörnan” Fatburs Brunnsgatan 22. Kl.17:00 – 20:00.
Vi har bord reserverade och våra trevliga ledsagare Janne och Mikke finns på plats.
Ingen anmälan behövs. Välkomna!

Välkommen på Vernissage torsdagen den 24 oktober.
Anita Nyberg ställer ut sina vackra målningar i akvarell. 
Förutom att köpa målningar och tavlor så kommer det även att finnas gratulationskort 
och julkort med hennes målningar till försäljning.
Vi bjuder på lättare tilltugg och dryck.

Vi ses på Fabursgatan 19, kl. 17:00 – 20:00.
Anmälan senast fredag 18 oktober till 08-720 29 40
eller mejla stockholm@neuro.se

Höstens Quiz-pub med Darren och Zack
Välkomna till höstens Quiz-pub med Darren och Zack.

Entré är 130 kr. För det serverar vi en 
pubtallrik, inklusive valfri dryck, plus 
kaffe och kaka.

Vi ses på Fatbursgatan 19
Fredagen den 25 oktober
Klockan 18:00 – 21:00
Anmälan 08-720 29 40 eller mejla stock-
holm@neuro.se
tidigast måndag 14 oktober och senast 
måndag 21 oktober.
Bara att gnida geniknölarna!
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Fira  Neurodagen 2019 med Neuro Roslagen 

Neurodagen 2019 med Neuro Stockholm

Neuro Roslagen kommer att uppmärksamma Neurodagen den 25: september i ett 
samarrangemang med Korpen Vallentuna, under rubriken Välbefinnande.

På programmet står:
Möjlighet att prova på sittgympa i rullstol,
eller vanlig stol om man vill
Gym utifrån förmåga
Föredrag om kosthållning

Meddela din mailadress eller mobilnummer till
Roslagen@neuro.se eller ring 0737-12 99 75, så får du under 
vecka 36 information om adress och tider. 

Välkomna så träffas vi den 25 september!

Neuro Stockholm firar Neurodagen onsdagen den 24 september, på ABF-huset på 
Sveavägen 41. Vi finns i foajén hela dagen med I Mina Skor och sedan har vi en intressant 
föreläsning av Medicine Doktor i fysiologi Maria Ahlsén, föreläsare och författare.

I Mina Skor - mellan kl. 10:00 och 18:00 i foajén "Hjärtat".
Föreläsning  - mellan kl. 18:00 och 20:00. Fri entré för alla! 

Det kryllar av självutnämnda hälsoexperter som uttalar sig om hälsa, 
kost och träning men vem, och vad, ska man egentligen lita på?

Under föreläsningen kommer Maria Ahlsén att dela med sig av 
“forskningens hemligheter” samt krossa myter om träning och kost. 
Är socker verkligen ett gift? Hur ofta och hur hårt ska man träna för 
att få effekt? Finns det antiinflammatorisk mat? Hur minskar man 
risken för att bli sjuk av stress?

Maria ger oss de vetenskapliga svaren som ofta visar att det är betyd-
ligt enklare att förbättra sin hälsa än man tror.

Maria arbetar med att sprida information om hur kroppen fungerar 
och hur den svarar på olika sorters träning, näring och stress. Hon 
arbetar nu huvudsakligen med att föreläsa och skriva om kost, trä-
ning och hälsa ur ett vetenskapligt perspektiv. Målet är att motivera 
människor att vilja och orka leva ett mer hälsosamt liv.



   MedleMstidning för neuroförbundet stockholMs län                  21

Räkfest hos Neuro Haninge-Tyresö
Välkommen till Räkfest!

Var Handikappcenter, Handenterminalen 4
När Fredagen den 6 september
Tid Klockan 17:00 – cirka 20:00
Pris 100 kr, vin, öl och vatten till självkostnadspris. 
Max 40 pers får plats - så först till kvarn...
Du serveras räkor, sallad, smör och bröd samt kaffe.
Meddela vid anmälan om Du vill ha skalade eller oska-
lade räkor!
Bindande anmälan senast söndagen den 1 septem-
ber till Gudrun 08-776 33 92, mobil 070-6905712 eller 
Margaretha  08-777 65 59

Trivselgruppen - ring Gudrun 08-776 33 92 för info!

Sittande yoga i höst!
Johan Harnesk fortsätter med yoga under hösten. Han och har gått yogalärarutbildning på 
Axelssons. Vidare har jag mediterat i femton år. Jag har också gått hälsopedagogutbildning och 
tagit kurser i Qigong och Tai Chi samt Johan Harnesk andningsövningar för Breatheology.
Vi går igenom en serie grundläggande yogaövningar som stärker kroppen och kommer också 
att integrera en del andningsövningar och qigong för att underlätta en medvetenhet och när-
varo i övningarna vi gör.
Kurs utgår från där du befinner dig just nu och där vi kommer att utforska dina möjligheter att 
få en större stabilitet, närvaro och styrka! 

Var Fatbursgatan 19
När Kursstart måndag 16 september, därefter varannan vecka, fem tillfällen, avslutning 21/11.
Tid Kl. 14:00 - 15:00, därefter en fika med kaka.
Pris 250 kr.
Anmälan Tidigast 19/8 och senast 13/9. 80-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se 

Här finns utställare inom många olika områden: Resor & Turism, Boende & Tjänster,
Vård & Omsorg, Hälsa & Skönhet samt Fritid & Kultur.
Var Älvsjömässan
När Tisdagen den 1 oktober
Tid Vi träffas utanför vid entrén kl. 11:00 och avslutar cirka kl. 14:00.
Den som vill stannar längre! 
Inträde 140 kr. I år har du även möjlighet att köpa 3 dagars-biljett för 
160 kr.
Anmälan Senast fredag 27/9. Hör av dig till 08-720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se

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

Måndag 2 september Pubkväll på Södra Hörnan
17:00-20:00  Fatburs Brunns gatan 22
   Vi har bord reserverade. Våra trevliga ledsagare är på plats.
   Ingen anmälan. Välkomna!

Onsdag 4 september Bio-kväll – Aquaman Action, Adventure, Fantasy  2 tim 25 min.
18:00–21:00  Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
   Ledsagare finns på plats. Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
   Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Torsdag 5 september Fjäderkväll
17:00 – 20:00  Se annons sidan 27!

Fredag 6 september Räkfest hos Neuro Haninge-Tyresö!
17:00 - cirka 20:00 Handikappcenter, Handenterminalen 4, Anmälan senast 1 september!
   Se annons sidan 21

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

Tisdag 17 september Träff för medlemmar med diagnosen CP
14:00–15:30  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Onsdag 18 september Bio-kväll – Gräns Thriller  1 tim 50 min.
18:00–21:00  Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
   Ledsagare finns på plats. Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
   Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Fredag 20 September Möjlighetsdagen 2019
09:30 - 15:00  Rehab Station Stockholm, Frösundavik Allé 4
   Föredrag om hälsa och träning, vi bjuder på lättare lunch!
   Se annons sidan 12

Måndag 23 september Träff för medlemmar med diagnosen ALS
14:00–16:00  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!
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Torsdag 24 september Neurodagen - I Mina Skor, Neuro Stockholm
10:00 - 18:00  ABF-huset, Sveavägen 41
   Se annons sidan 20

Torsdag 24 September Neurodagen - föredrag om kost och hälsa, Neuro Stockholm
18:00 - 20:00  Salen Salen, ABF-huset, Sveavägen 41
   Fri entré för alla!
   Se annons sidan 20

Onsdag 25 september Neurodagen - Prova på sittgympa i egen eller annan stol, föredrag om kost,  
   Neuro Roslagen.
   Se annons sidan 20

Onsdag 25 september Wii-spel
18:00 – 21:00  Fatbursgatan 19
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Välkomna!

Torsdag 26 september Träff för medlemmar med diagnosen Polyneuropati
15:00–16:30  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Torsdag 26 september Anhörigträff Huntington
18:00–20:00  Fatbursgatan19.
   Kaffe, te, smörgås och kaka 30 kr. Välkomna!

Tisdag 1 oktober Seniormässan i Älvsjö
11:00 – 13:30  Se annons sidan 21

Onsdag 2 oktober Bio-kväll – Tomb Raider Action, Adventure, Fantasy  2 tim.
18:00–21:00  Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
   Ledsagare finns på plats. Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
   Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Fredag 4 oktober Rock'n Rollafton på Vegabaren!
19:00 - 23:00  Vegabaren, Nynäsvägen 8 i Vega
   Snöra på dig skorna eller putsa upp hjulen och kom!
   Se annons sidan 17!

Måndag 7 oktober Pubkväll på Södra Hörnan
17:00-20:00  Fatburbruns gatan 22.
   Vi har bord reserverade. Våra trevliga ledsagare är på plats.
   Ingen anmälan. Välkomna!

Onsdag 16 oktober Träff för medlemmar med diagnosen NMD
15:30–17:00  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!
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Onsdag 16 oktober Bio-kväll – Unga Astrid Drama, Fiktion  2 tim 5 min.
18:00–21:00  Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
   Ledsagare finns på plats. Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
   Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Måndag 21 oktober Träff för medlemmar med diagnosen Stroke
14:00–15:30  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Måndag 21 oktober Träff för medlemmar med diagnosen Welander
18:00 – 20:00  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Smörgås, kaffe, te och kaka 30 kr. Välkomna!

Onsdag 23 oktober Wii-spel
18:00 – 21:00  Fatbursgatan 19
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Välkomna!

Torsdag 24 oktober Vernissage med Anita Nyberg
17:00 – 20:00  Fatbursgatan 19,
   Se annons sidan 19

Fredag 25 oktober Quiz – Pub med Darren och Zack
18:00 – 21:00  Fatbursgatan 19.
   Se annons sidan 19

Tisdag 29 oktober Träff för medlemmar med diagnosen MS
14:00–15:30  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Tisdag 29 oktober Träff för medlemmar med diagnosen MG
18:00–20:00  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Smörgås, kaffe, te och kaka 30 kr. Välkomna!

Onsdag 30 oktober Bio-kväll – Ant-man and the wasp Fantasy, Science fiction 2 tim 5 min.
18:00–21:00  Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
   Ledsagare finns på plats. Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
   Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Måndag 4 november Pubkväll på Södra Hörnan
17:00-20:00  Fatburbruns gatan 22. 
   Vi har bord reserverade. Våra trevliga ledsagare är på plats.
   Ingen anmälan. Välkomna!

Onsdag 13 november Bio-kväll – Long Kiss Goodnight   Drama/Thriller 2 tim
18:00–21:00  Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
   Ledsagare finns på plats. Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
   Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!
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Måndag 18 november Träff för medlemmar med diagnosen ALS
14:00–16:00  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Onsdag 20 november Wii-spel
18:00 – 21:00  Fatbursgatan 19
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Välkomna!

Torsdag 21 november Afternoon Tea
14:00 – 16:00  Fatbursgatan 19.
   Anmälan tidigast 14 november. Mer information i nästa tidning.

Måndag 25 november Besök på Sidenväveriet
13:00 – ca 15:00 Repslagargatan 15 A,
   Mer information i nästa tidning!

Tisdag 26 november Målarcirkelns Vernissage
17:00 – 19:00  Lignagatan 6.
   Mer information i nästa tidning

Onsdag 27 november Träff för medlemmar med diagnosen NMD
15:30–17:00  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Onsdag 27 november Bio-kväll – Upgrade  Thriller, Action  1 tim 40 min
18:00–21:00  Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
   Ledsagare finns på plats. Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
   Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!

Torsdag 28 november Träff för medlemmar med diagnosen Polyneuropati
15:00–16:30  Fatbursgatan19.
   Ledsagare finns på plats. Anmälan/återbud senast två dagar innan.
   Kaffe och kaka 10 kr. Välkomna!

Torsdag 28 november Anhörigträff Huntington
18:00–20:00  Fatbursgatan19.
   Kaffe, te, smörgås och kaka 30 kr. Välkomna!

Måndag 2 december Pubkväll på Södra Hörnan
17:00-20:00  Fatburbruns gatan 22. 
   Vi har bord reserverade. Våra trevliga ledsagare är på plats.
   Ingen anmälan. Välkomna!

Onsdag 11 december Bio-kväll – Robin Hood Action  2 tim
18:00–21:00  Fatbursgatan 19. Stor bioduk.
   Ledsagare finns på plats. Det bjuds på popcorn, läsk eller ramlösa 10 kr.
   Anmälan/återbud senast två dagar innan. Välkomna!
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Neuro Haninge-Tyresö    Ordf: Margaretha Redelius
      c/o Redelius, Skyttens gata 557 4tr, 136 61 Brandbergen
      Tel/fax 08-777 65 59
      E-post: redelius24@telia.com

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

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

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

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

Neuro Stockholm    Ordf: Kerstin Kjellin
      Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm
      Tel: 08 - 720 29 40
      e-post: stockholm@neuro.se

Neuro Södertälje-Nykvarn (vilande)  F. d. ordf: Ann Bubère
      C/o Ann Bubére, Stiftsgatan 18, 619 33 Trosa
      Tel 070 - 720 49 88
      e-post: sodertalje-nykvarn@neuro.se

Lokalföreningar ● Neuro ● Stockholms län

Tidningen kommer sent i vissa områden!
Flera medlemmar har hört av sig och talat om att tidningen kommit 
väldigt sent. Bland annat har det inneburit att populära aktiviteter 
har blivit fulltecknade innan alla har fått information om vad som är 
på gång. Vi har därför infört, på prov, ett första datum för anmälan. 
Problemet beror på att post delas ut på olika och för få dagar i vissa av 
länets områden. 
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Knyt fjädrar i håret med Rosanna
Fjäderkväll torsdag den 5 september

Vill du prya ditt hår med vackra fjädrar? 
Vi ses på Fatbursgatan 19. Kl: 17:00 – 20:00.
Kostnad 80 kr - då får du en smarrig räkmacka in-
klusive valfri dryck, kaffe och kaka.
Anmälan till denna trevliga kväll senast måndag 3 
september; 08-720 29 40 eller stockholm@neuro.se 
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen på
baksidan (ej framsidan)

www.bosse-kunskapscenter.se

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

Tillsammans hittar vi svaren 
på dina frågor.


