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Träningsgruppen Neuro KGA-DFS  

Träning vårterminen 20/1 – 8/6 kl. 16.00-17.30. Vi träffas på 

Dagrehabiliteringen Karlskoga lasarett. OBS! Ny ingång M, tillfälligt 

pga. av renovering av ordinarie lokal!! 

Kostnad för att delta hela terminen är endast 300: -. Du får 

inbetalningskort av vår kassör när vi startar.  

-----------------------------------------------------------------------------

Övriga datum att boka in under året! 

• 7/3 Kl. 15.00-22.00 Årsmöte och Vårfest, Föreningslokalen 

Skogsrundan 2 A Karlskoga. 

• Resa till Piperska Lundsbrunn 14-17/5 Mer info kommer! 

• 15/8 kl. 15.00-20.00 Kräftskiva, DHR sommarhem Lillsjöstrand. 
Mer info kommer! 

• 23/8 kl. 11.00-13.00 Naturreservatdag, Sveafalllen i Degerfors. 
Mer info kommer! 

• 7/12 kl. 17.00-22.00 Julbord, Föreningslokalen 

     Skogsrundan 2 A Karlskoga. Mer info kommer! 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Brukarråd Karlskoga-Degerfors 

RFF Karlskoga - Tomas Ericsson & Petra Nilsson 

Samrådsgruppen Karlskoga lasarett – Tomas Ericsson, Petra Nilsson 

& Ann-Marie Rydh 

 

Brukarråd Örebro län 

Neuro- och Rehabmedicin - Birgitta Lindahl 

Vuxenhabiliteringen - Mari-Louise Appel 

Rådet för funktionshinderfrågor Region Örebro län, 

Hjälpmedelscentralen, Kundforum färdtjänst - Tomas Ericsson 

Refernsgruppen till rådet föör funktionhinderfrågor – Tomas Ericsson 

& Petra Nilsson 
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Har du synpunkter/åsikter som du vill framföra till de kommande 

mötesdagarna kontakta då Neuro Örebro län på e-post. 

 orebro-lan@neuro.se eller tel. 070-619 57 05. 

Medlemsutskick! 

Numera skickar vi ut allt via e-post då portot succesivt har ökat i 

pris och att vi vill värna om vår miljö.   

Detta gör att vi snabbt kan få ut alla aktiviteter, nyheter och 

uppdateringar till er.  

Det är bra om ni uppdaterar era e-postadresser när ni 

byter/skaffar ny så ni inte missar någon inbjudan/information från 

oss.  

Har man e-postadress så får man även ut extra information som 

inte ingår i det ordinarie medlemsutskicket.  

Har man inte tillgång/möjlighet att skaffa en e-postadress så får 

man givetvis sina ordinarie medlemsutskick fortsättningsvis i 

brevlådan.  

Meddela ny/uppdaterad e-post till;  orebro-lan@neuro.se 
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Kontakt 

 

Petra Nilsson 

Kanslist 

 

Neuro Örebro län 

Mellringevägen 120 B 

703 53 Örebro 

tele: 070-619 57 05 

E-post: orebro-lan@neuro.se 
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