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Neuroförbundet Kaprifol  

kallar medlemmarna till  

ordinarie årsmöte: 

Lördagen den 22 februari 2020 

kl. 13—17 även i år på 

 Billströmska Folkhögskolan, Tjörn 

Vi har fått lov att vara i matsalsbyggnaden, som är handikappanpassad.  

Där har vi årsmötesförhandlingar i vanlig ordning. 

 Vi har samarbete med skolans elevförbund och får deltaga i deras  

underhållning med elever från musiklinjen  

  I samband med mötet bjuder vi på förtäring  i skolans matsal 

 

Var god anmäl ditt deltagande till Thomas Granlund tel: 073-1575974 eller till  

Dag Ekliden tel. 0304-473 92, mobil 076-794 47 56 senast den 14 februari 2020. 

Årsmöteshandlingarna finns att få i möteslokalen innan mötets början. 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. 

 

Vi i styrelsen vill påminna om att detta är ett viktigt möte och föreningens högsta  

beslutande organ.  

På mötet kommer sådana väsenliga frågor som ekonomi, medlemsavgiften för 2021 samt 

årets resor, utflykter och övriga aktiviteter att behandlas.  

Ju fler medlemmar som är med och påverkar besluten, desto säkrare är det att vi gör rätt 

saker i föreningen. 

Valberedningen tar gärna emot fler namnförslag till styrelsekandidater.  

Kontakta: Kay Lithander, mobil 072-1596093  

 

Vägbeskrivning: Kör väg 160 över broarna och tag till vänster vid trafikljuset mot Wallhamn, 

Skärhamn, Rönnäng (väg 169). Vid Wallhamnskrysset, tag till höger mot Kyrkesund, 

Kållekärr, Kör rakt igenom Kållekärr och ca 1 km efter Kållekärr, på raksträckan, visar väg till 

vänster Billströmska Folkhögskolan, Stenkyrka kyrka. Vi skall vara i matsalsbyggnaden, som 

ligger längst fram mot stora parkeringen och vid bilvägen mot kyrkporten.  

 

Hjärtligt välkomna till Neuroförbundet Kaprifols  årsmöte! 

 
Styrelsen  

Thomas Granlund, Olov Ahlstedt, Dag Ekliden, Kay Lithander,  

Janet Rutgersson, Eva-Lena Skoog och Sven-Arne Nilsson 

God fortsättning  
på nya året 2020 
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 Dagordning inför Neuroförbundet Kaprifols årsmöte 2020 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

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

5. Val av två rösträknare vid mötet 

6. Godkännande av dagordning 

7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat 

8. Verksamhetsberättelse för sist förflutna kalenderår (2019) 

9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid 

10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av eventuella motioner 

12. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2020 

13. Förslag till Budget 2020 

14. Medlemsavgiftens storlek (år 2021) 

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya året 

16. Val av: 

a) ordförande på ett år 

b) övriga ledamöter på två år 

c) suppleanter för ett år 

d) två revisorer för ett år 

e) två revisorssuppleanter för ett år 

f) fyra ombud till ordinarie ombudsmöte i Neuroförbundet Västra Götaland 

g) ombud i Kommunala Råden för Funktionshinderfrågor i Stenungsund, Tjörn, Orust 

h) valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte 

17. Övriga ärenden 

18. Mötets avslutande 

 

Förslag till verksamhetsplan 2020 för Kaprifol 

Hela året  Café-MS fortsätter 1:a torsdagen i månaden om det inte är en röd dag eller  

  före en helgdag då vi flyttar träffen en vecka framåt. I januari är den flyttad till 

  vecka 2. Sommaruppehåll i juli och augusti.  

  Vi träffas på  Café Fregatten kl 13.00  

  Akvarellmålarcirkeln - 3 torsdagar i månaden på Spekeröds Bygdegård. Vår  

  och hösttermin som omfattar 12 målarträffar (jan—maj och aug—nov)  

Februari  Årsmöte på Billströmska Folkhögskolan (lördag 22 februari)  

Mars  Göteborgs Statsteater  Kontrabasen med Thomas von Brömsen (4 mars) 

 
April  Kaprifoldagen Bohusläns Museum, Uddevalla (lördag  18 april)  

 

      
September Reaktionsvistelse på Visingsö 31 augusti—3 september  

  Medlemsmöte i Ödsmåls församlingshem; hösten och 2021 års aktiviteter 

     

Oktober  Teaterresa        

  

December Julbord  

§ 
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Göteborg Stadsteater 4 mars 2020 

Text o foton: 

Dag Ekliden  

Janet Rutgersson 

Onsdagen den 4 mars åker vi till Göteborgs 

Statsteater och ser Kontrabasen med  

Thomas von Brömsen i huvudrollen. 

Anmälan senast  24 januari 2020 till: 
Dag Ekliden 0304-47392  

Mobil: 076-7944756 eller  

Thomas Granlund: Mobil:073-1575974 

Kostnad: 300 kr  

Betalning senast 31 januari 2020 

Akvarellutställning 

Akvarellgruppen ställer ut sina alster i 

bibliotekets glasmontrar hela  

januari månad. 

  

Välkomna att beskåda våra målningar 

när ni är på Fregatten. 

Seniordagen i Stenungsund 

Den 25 oktober var Kaprifol med som utställare. Det kom många till vårt 

bord. I Kaprifolen kunde vi visa vad vi gör i vår förening. Medlemsmöten, 

kaprifoldagen, teatrar mm. Vi berättade också om Café-MS och välkom-

nade dom dit. Det tyckte dom var trevligt. Vi hade foldrar, pennor, reflexer 

samt godis att bjuda på. Agneta Pettersson Bell, ordförande  

Välfärdsutskottet och Folkhälsorådet  
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Text och foton:  

Dag Ekliden 

Akvarellavslutning 

Neuroförbundets utvecklingskonferens 2019 

Torsdagen den 21 november var det avslutning på akvarellmålning i  

Spekeröds församlingshem.  

I höstens akvarellgrupp har 11 deltagare medverkat. 

Kaprifols Café-MS avslutning 2019 

Fredag-Lördag den 22-23 november var det utvecklingskonferens på Scandic hotell  

i Mölndal. Ordförande Thomas Granlund och Dag Ekliden deltog i konferensen som  

handlade om Neuroframtiden till 2029. Det var fyra avgörande frågor som behandlades:  

1. Medlemsinflytande och demokrati  2. Föreningslivet 3. Framtida finansiering av  

verksamheten.4. Hur kan vi få nya medlemmar intresserade av Neuroförbundet.  

Torsdagen den 5 december var det avslutning på Café-MS för detta år.  
Vi bjöd på kaffe o lussebulle så som vi brukar. Det blev 22 personer som kom. 
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Julbordet på Trankärrsgården i Kungälv 

 

 

Foton:  

Dag Ekliden 

Marita Udén 

Eva-Lena Skoog 

Söndagen den 8 december åkte 48 personer buss och 6 tog egen bil till 

julbordet som var ett nytt ställe för oss Kaprifolare.  

Det var i en mycket hemtrevlig miljö med lagom mycket och jättegod mat 

som Trankärrsgården serverade. Tack till Peter och Jennie.  

Foto: Marita Udén Foto: Eva-Lena Skoog 



Månadens profil  ~ Ingvar Johansson 
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Solblomman: Berätta lite om var du är född och uppvuxen samt vad du arbetar med. 

Ingvar Johansson: 

Jag föddes 1934 i Lundby församling, där jag växte upp och fick min utbildning i grundskolan. Som barn 

var jag mycket intresserad av naturen och var lyckligt lottad som kunde promenera till Rya Skog, vidare 

utefter stränderna vid Rya Nabbe och Skarvik, där det på den tiden var kommunal badplats. Idag har olje-

bolag och Skandiahamnen tagit över. Kvar är en liten restbit av Rya Skog, som jag än idag gärna besöker. 

Född och uppvuxen i hamnstaden Göteborg innebar också ett stort intresse för båtar. Mitt första arbete 

blev som båtbyggarlärling hos Sverres båtvarv, som låg en bit upp i Göta Älv vid Hisings Kärra och året var 

1948. Jag fann snart ut att det inte var det jag ville utan prövade på tjänsten som tullombud hos Sven 

Kihlbaums Skeppsmäkleri. De hade hand om mindre fraktfartyg som kom från Tyskland och Holland med i 

huvudsak Vänernfrakt. Därefter blev det plåtslagarlärling på Eriksbergs Mekaniska Verkstad och efter en 

tid flyttade jag över på maskinsidan, för reparationer av olika maskinutrustningar på fartyg. En rolig tid. 

Arbetet var mycket omväxlande och många reparationer kunde utföras på olika kajplatser i hamnen. Ty-

värr fick jag olje-eksem och fick börja som tjänsteman på Planeringsavdelningen för fartygsmaskinsidan. 

Där var jag de sista 8 månaderna före min militärtjänstgöring som underbefäl vid marinen 1954. Där fick 

jag 3 månaders utbildning i Karlskrona, vari det ingick 4 timmars maskinlära varje dag. Därefter fick jag 

min placering i maskinrummet på Jagaren HMS Malmö. Efter 15 månader i militärtjänst började jag som 

rit-elev på Götaverkens maskinavdelning. Jag insåg ganska snart att med det här arbetet kom man ingen-

stans, om man inte har bra skolunderbyggnad. Följaktligen anmälde jag mig till GSTA (Göteborgs Stads 

Tekniska Aftonskola) Den var 5-årig och började med 4 kvällar i veckan och de sista 2 åren med 5 kvällar i 

veckan. Det var en tuff tid eftersom jag gifte mig tidigt, vid 18 års ålder, på grund av barn. Rit-elev med låg 

lön innebar att man fick ta extrajobb i hamnen på nätterna och helgdagar. En period gick jag även ut med 

GP på morgonen, före det ordinarie arbetet, vilket dock inte betalade sig lika bra som hamnarbetet. Efter 2 

år på Götaverkets maskinkontor fick jag ett erbjudande att börja som ritare hos en konsultfirma, Ångtek-

niska Byrån AB som i huvudsak arbetade inom VVS-facket för en mängd olika industrier. Lönen var betyd-

ligt bättre, varför jag kunde lägga ner mina extrajobb. I början av 1961 kom marinavdelningen på Götaver-

ken med förfrågan om jag ville ta arbetet som installationsritare för ombyggnad av motortorpedbåt med 

dieseldrift till flygturbindrift. Lönen blev mycket bättre. Efter 2 års arbete var allting klart. Torpedbåten 

gjordes färdig på Götaverken men provades på Gålöbasen i Stockholms skärgård. Allt fungerade enligt 

beräkning men den nya beställningen på en serie av 6 stycken torpedbåtar dröjde. I avvaktan på beställ-

ningen sökte jag ett nytt arbete hos AB Kamyr i Karlstad. Det gällde utvecklingsarbete inom pappersindu-

strin. Mot alla odds fick jag jobbet, en bra lön, en fin lägenhet vid Strandvägen och flytten betald så jag 

flyttade med familjen till Karlstad. Att uppfinna maskiner inom ett område som jag inte kunde så mycket 

om. Kunde kanske vara en fördel utvecklingsmässigt sett, men för säkerhets skull tog jag en korrespon-

denskurs på Hermods inom Cellulosaindustrier. Familjen och jag trivdes bra i Karlstad och snart var jag 

seniorscoutledare på sjöscouterna. Jag kan tala om att Vänern är som ett hav, det enda som fattas är 

saltet i vattnet och den speciella västkustlukten i luften. Semester tillbringade därför oftast på vårt lilla 

ställe på Bohus Björkö. Så även sommaren 1964 då jag fick en förfrågan från konsultfirman Ångtekniska 

Byrån AB om jag kunde börja som chefskonsult eftersom deras VD tyvärr blivit allvarligt och obotligt sjuk. 

Jag tog jobbet och flyttade ner, med julgran och allt, till en nybyggd lägenhet i Västra Frölunda och började 

arbetet i januari 1965. Konsultarbetet var i stort sett som tidigare men med största inriktningen på slakte-

rier och textilfabriker. Några aktier i Ångtekniska Byrån AB fick jag inte köpa däremot blev jag delägare i ett 

nystartat företag. VVS Utrustning AB som sedermera ändrade namn till Roto-Sieve AB. Under mitt arbete 

som konsult utvecklade vi en reningsmetod för avloppsvatten inom slakteriindustrin, med hjälp av en 

roterande, perforerad trumma. Detta blev den produkt som såldes den första tiden. 1970 gick jag över till 

Rodo-Sieve AB på heltid. Vi började anställa folk. Våra miljölagar började ta form så väl i Sverige som ut-

omlands. Vi fick med hjälp av Sveriges expertråd bra återförsäljare i Tyskland. Snart hade vi fyllt på  

Danmark, Norge, Finland, Holland och Italien. Licenstillverkare i England, Japan och USA, goda kontakter i 

Kanada. Min tidigare skolutbildning räckte inte till utan jag kompletterade med ISL (Institutet för Säljträ-

ning och Ledarutveckling) Där lärde jag mig en del om säljteknik, att vara chef och en grundkurs i före-

tagsekonomi. I samarbete med Västsvenska handelskammaren gick jag en kurs i balanslära och finansiell 

analys. Fram till 1984 var jag VD då gick jag över till styrelseordförandejobbet med utveckling, patent och 

varumärke som min huvuduppgift. Licenstillverkningen i England sades upp och vi startade ett dotterbolag 

i stället. Vi hade även dotterbolag i Nya Zeeland. 1990-talet blev även för oss en tuff tid och vi tvingade 

lägga ner våra dotterbolag och sålde 1993 vår huvuddel av aktierna till ett bolag i Kungälv dit jag flyttade 

och hade ungefär samma arbete som tidigare. 1996 hade vi en ny maskin under test i Kodes reningsverk 

och väntade på en sexmanna-deligation från Polen. Det var bråttom med testresultaten och kanske var jag 

slarvig med hygienen. Efter 30 år i branschen fick jag ” Hepatit A”. Jag var sjuk i nästan ett år och under 

denna tid sålde jag mina aktier i företaget.  

 

Solblomman: Vad har du för hobby/fritidsintresse? 

Ingvar: Främst naturen. Sommarstugan, båtturer, gärna en tur till fjällen på hösten och på vintern  

planering av resa till varmare länder. Min största hobby är stenar och jag är med i Göteborgs geologiska  

sällskap.  

 

Solblomman: Hur kom det sig att du började i Manhem? 

Ingvar: Jag var ganska ny medlem i Lions när vi 1989 skulle medverka i Röda Fjädern-verksamheten.  

Carl-Otto Cronander blev min vän. 1994 blev det Enighet och 5 april 1994 invigdes jag i Manhem. 

Familj: Gift 1953, fick en dotter och en son. Vardera av dom har 2 barn. Ett av barnbarnen har ett barn 

och jag är gammelmorfar. Skiljde mig 1973. Flyttade ihop med Erna 1974 och hon var änka och hon har 3 

döttrar. 1991 gifte vi oss. Tillsammans har vi 5 barn, 8 barnbarn och 1 barnbarnsbarn.  

Ett av barnbarnen, Martin, som jag är fadder till, invigdes i Manhem 1997.   

Jan Eric Ring 

Ingvar Johansson 
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Information från                      Västra Götaland 

Kommunala råden för funktionshinderfrågor 

mål och frågor som finns. Efter 

det ska man få arbeta i grupper 

som sedan ska sammanställas. 

 

Länsindelning och sammanslag-

ning med Skaraborg 

Det är nu färdigt med samman-

slagningen med Lidköping och 

Skövde och fr. o m 1 januari 

2020 kommer de att höra till 

Västra Götalands Länsförbund.   

 

Övriga frågor  

Neuro, Mark hade en fråga när 

det gäller kurser, att dem ska 

hållas under helger. 

Den 15 oktober har Neuro, Mark 

bjudit in politiker i samband med 

tillgänglighetsdagen. Styrelsen 

tog upp förslag att styrelsemöten 

skulle kunna hållas hos andra 

lokalföreningar ibland så att vi får 

träffas mer. 

 

Västra Götalands kansli 

Kansliet har ny öppettid: 

tisdag—torsdag  

kl. 9.30 -15.30 

Kanslist är Pamela Stolt  

Adress:  

Kappellevägen 1 A  

45144 Uddevalla  

Telefon: 079-3371008  

E-post:  

Va-gotaland@neuro.se 

   

Styrelsemöte den 2019-10-08  

 

Rapporter   

Planering av ordförande- 

konferens  

Ordförandekonferensen är bokad 

och ska hållas på Scandic i  

 Mölndal den 18 januari 2020 då 

ordförande och vice ordförande 

ska bli inbjudna.  

Elsa-Lena Åström från rehab 

gruppen ska bjudas in så hon kan 

presentera gruppen. Där efter 

ska länet presenteras, vad för 

Styrelsemöte den 2019-11-17 

 

Kansliet  

Akvarellkurs har bokats och ska 

hållas mellan 15-17 maj 2020 

på Nordiska Folkhögskolan i 

Kungälv. Benny Johansson och 

Pamela Stolt har varit där och 

tittat på tillgängligheten.  

Det diskuterades om att eventu-

ellt ordna en föreläsning, inom 

någon neurologisk diagnos till 

hösten för medlemmarna.  

 

Övriga frågor  

Christer svensson tog upp att i 

deras kommun, så behöver de 

intyg från läkaren för att bli bevil-

jad sjukresor. Han undrar hur 

det ser ut i övriga lokalförening-

ar.   

Tjörn Rådet för funktionshinderfrågor  

Protokoll den 2019-10-10  

 

Dialogmöten med Individ & Familje- 

avdelningen, LSS  

Britt-Marie Hultman, förste socialsekrete-

rare LSS/Socialpsykiatri/Familjerätt och 

Anna-Maria Wallin, socialsekreterare 

besökte oss för en diskussion kring 

hurkan vi få in brukarnas tankar i sin 

verksamhet inom LSS. Förslag på att 

träffas 1-2ggr om året för diskussion/

utbyte kring tankar och idèer.  

SHB – Samhällsbyggnadsnämnden  

Just nu frågor kring byggnation/

vattenförsörjning, reparation av skolor, 

utbyggnad, handikappanpassa Veberga 

fastigheten.   

TBAB 

Socialnämnden tittar på nytt äldreboende 

där man varit och besökt ett boende i 

Tranås och Angered. Tennistomten, 

Myggenäs, beslut att bygga boende av 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

BoU – Barn och utbildningsnämnden  

Besparingar inom skolan, jobbar med 

framtida skolstrukturen, inväntar utred-

ning av Bleketskolan och dess skick. Ny 

avdelning öppnad, förskolan Skärhamn. 

Ny förskola på Nordeviks gärde är beslu-

tat.  

Övriga ärenden  

Påpekande om att till Kommunhuset 

behövs dörröppnare till framför allt 

cafèet och de tunga dörrarna samt 

ytterdörren då kundcenter är stängt, 

även till konferensrummen.  

Stenungsunds KRF den  2019-09-30 

 

Information Stenungsund Arena  

Rehab-gympan blir försenad på grund av 

att instruktören har skadat sig. 

 

Information från Funktionshinder- 

verksamheten 

Ny Verksamhetschef för funktions- 

hinder Anders Haag presenterar sig.  

 

Återkoppling gällande ”enkelt  

avhjälpta hinder”  

Richard Brown informerar om att med-

borgarna kan lämna synpunkter på 

kommunens hemsida eller maila till 

kommunen på  

kommun@stenungsund.se Kommunen 

har ett ansvar att avhjälpa enkla hinder 

men i övrigt är ansvarsfördelningen 

oklar. Rådet bjuder in Tekniska myndig-

hetsnämndens ordförande till nästa 

sammanträde.  

 

Övriga frågor  

Övergångsställen saknas vid Brudham-

mar. Svårt för synskadade att ta sig till 

affären. Hållplats Nyborg. Svårt för 

synskadade att gå av bussen, väldigt 

smal väg. 

Rådet bjuder in Stefan Svedhem i början 

av nästa år för att få en bättre bild om 

centrumutvecklingen och diskussion 

angående eventuella tillgänglighetsa-

spekter.  
 

Från Orust KHR den 2019-12-02  

 

Demensvården inom Orust Kommun  

Information om demensvården ges av 

Marina Hasselgren, verksamhetschef för 

äldreomsorgen. Det finns behov att se över 

dagverksamheten för dementa för att 

eventuellt utveckla verksamheten. I Sverige 

blir det allt vanligare med yngre personer 

med demenssjukdom men på Orust är 

omfattningen fortfarande relativ liten.  

 

Äldreomsorgen  

Korttidsboendet kommer minska med 7 

stycken platser då Ängsvikens särskilda 

boende byggs om. I början av februari 

2020 ska äldre personer kunna äta lunch 

på Cafè Tittin på Kaprifolgården. Enklare 

matlagning i hemmet inom hemtjänsten 

pågår och planeras att starta under 2020. 

 

Farligt avfall  

Varje hyresgäst ska ha en miljöbox som 

hyresvärden alternativt Orust kommun 

tillhandahåller. Det är önskvärt att det ska 

finnas mindre miljöboxar för de som bor i 

lägenheter. 

 

Tillgängligheten till vårdcentral i Henån  

Det är verksamheternas ansvar att tillse att 

skyltning kommer på plats och det pågår 

ett arbete med detta. Kommunen och 

fastighetsägaren arbetar med frågan om 

parkering till vårdhuset, men även de 

enskilda verksamheterna har ett ansvar. 

De platser som finns idag kommer att 

tidsbegränsas för att undvika att personal 

till vårdhuset använder dessa. 

OBS! 

Fullständiga protokoll 

från KRF-mötena hittar  

ni på respektive  

kommuns hemsida. 

 

Obs!  

Nytt telefonnummer: 

079-3371008 

Vi söker dig som har något att berätta 
Vi söker dig som har något att berätta, om dig själv, din diagnos, semesterresa eller något annat du vill delge 

oss medlemmar. Sidan 6 i Kaprifolen är en sida för medlemmar berättar.  

Vi är väldigt tacksamma om ni kan hjälpa oss att fylla den sidan med något som vi andra kan få ta del av. 

Ring eller SMSa Janet mob. 0738129087 eller maila. Janetolars@telia.com 

mailto:Va-gotaland@neuroforbundet.se
mailto:kommun@stenungsund.se


 

Café-MS  

9 januari 

6 februari 

5 mars 

2 april 

7 maj 

4 juni 

Sommaruppehåll  

juli och augusti 

 

10 september 

1 oktober 

5 november 

3 december 

 

 

 

Styrelsemöte  

8 januari 

11 mars 

 

 

 

 

Januari 

Akvarellutställning 

Februari 

Årsmöte 22/2 

Mars 

Teaterresa 4/3 

April 

Kaprifoldagen 18/4 

September 

Rekreationsresa Visingsö 

Medlemsmöte 

Oktober 

Teaterresa 

December 

Julbord 

 

 

 

Nästa utskick till  

medlemmarna beräknas 

komma i slutet av mars 

 

 

 

 

 

c/o  Thomas Granlund 

Briggen 1 

Telefon: 073-1575974 

E-post: kaprifol@neuro.se 

Hemsida:  

www.neuro.se/kaprifol 

Nyhetstidning för  

Bankgiro : 5756-4353 

NEUROFÖRBUNDET Kaprifols styrelse 2019: 

Thomas Granlund (ordförande) 073-1575974  

Kay Lithander (v. ordf.) 0303-77 81 90 

Olle Ahlstedt (sekreterare) 0304-370 91 

Dag Ekliden  (kassör) 0304-473 92  

Janet Rutgersson (ledamot) 0303-77 39 21 

Sven-Arne Nilsson (suppleant) 076-8030594 

Eva-Lena Skoog (suppleant) 073-1425662 

Valberedning:  

Kay Lithander (sammankallande) 072-1596093 

0303-77 81 90 

Marianne Lithander 0303-77 81 90 

  

Kommande aktiviteter 2020 

kaprifol@neuro.se 

 
Vi välkomnar alla med någon  

neurologisk sjukdom. Man behöver 
inte tillhöra någon förening. Ta gärna 
med er en vän. Vi fikar och pratar om 

allting. Detta gör vi första 
torsdagen i månaden kl. 13.00  

på Café Fregatten 

 

Vi ses!  
Om ni har några frågor kontakta mig, 

Janet,  
 telefon: 0303-77 39 21 

 

http://www.neuroforbundet.se/kaprifol
http://www.neuroforbundet.se/kaprifol

