
 
 
 

Kalmar 

Anmäl din e-postadress till kalmar@neuro.se  

 

  

 

. 

 

Här kommer ett  informationsblad 

om våra aktiviteter under 2020 

samt lite övrig information om vad 

som sker i vår region.  
 

 

 

Hej! 

 

 
 
 FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST 
  
 
NEURO KALMAR LÄN INFORMERAR 

En del förändringar gällande färdtjänst och riksfärdtjänst har skett som 

började gälla den 1 januari 2020. 

• Man får nu ta med det förflyttningshjälpmedel som behövs vid 
destination för resan. Detta gäller även för riksfärdtjänstresor inom 
länet. 

• Man kan ansöka om generell riksfärdtjänst inom länet med möjlighet 
för tillstånd att resa mot valfri adress eller kommun. Det behöver 
alltså inte som tidigare vara en specifik adress. 

Kerstin Johansson och Krister Ekström, (som representerar Neuro 

Kalmar län i regionens funktionshinderråd) driver och bevakar frågor i en 

arbetsgrupp tillsammans med KLT och ansvariga politiker.  Införande av 

länsfärdtjänst är en viktig fråga för oss, som majoriteten idag sagt nej till på 

grund av för höga kostnader.  

 E-post – Du får mer, oftare och snabbare information 

 

Vi genomför i år att skicka information till er via E-post. 

Kostnaden för pappersutskicken vi gjorde till er under 2019 slutade på  

ca 20 000 kronor. Pengar vi gärna använder till annat. Vi vill kunna erbjuda er mer  

information och inbjuda till händelser som vi idag aldrig hinner ut med. 

Vi vet att merparten av er arbetar med E-post och använder laptop eller padda. 

 Därför har vi bestämt att vi i år genomför att skicka information till er via  

E-post. 

(Du som inte har E-post får naturligtvis ett pappersutskick som vanligt.) 

 

   Skriv in denna text i ditt mail och underteckna med ditt namn, adress och  

   telefonnummer . 

   ”Jag är medveten om att jag i framtiden får merparten av information, från  

   Neuro Kalmar och Neuro Kalmar län, via E-post och inte via pappersutskick.” 
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Kalmar 

 

  

 Neuro Kalmar - Program 2020 

 (vissa datum och program är ännu inte klara, vi återkommer om dem) 

 

 

17 jan Bassängträning på länssjukhusets 

 varmvattenbassäng,  

 varje fredag kl17.30-18.30  

  OBS! Kom senast kl17.15, då låser  

 Märta dörren. 

 Frågor/ anmälan: Märta Samuelsson 

 0480-47 38 29 eller 076-866 98 88 

3 feb Fikaträffar på Jutegården i Nybro  

 första måndagen i varje månad mellan kl 13.00-15.00 

 Ingen anmälan – fika: 20 kronor. 

 gunnieh@gmail.com 

14 mars Årsmöte på Stensberg 

 kl. 13.30 – 16.00 

 Vi bjuder på kaffe och smörgås 

24 mars Fikaträff på Café Ångkvarnen (Kalmar länsmuseum) 

 Sista tisdagen i varje månad mellan kl. 13.00 -15.00 

 Ingen anmälan, vi träffas där! 

 (Obs! vi har pensionärsrabatt mellan kl. 13.00-15.00) 

 Frågor: Monika Brinkenfeldt, tel. 0704-917197 

3 april Bussresa till Oskarshamn   

 Vi besöker Döderhultarmuseet och Sjöfartsmuseet. 

våren MS - Informationsträff i Kalmar  

14 juni Korvgrillning på Koudden 

sept  Bowling    Ring Monika, 0704-917197 

sept/okt Neurodagen 

 

6 okt Hönsalottas luffarmuseum i Boda - dagsutflykt 

3 dec Internationella Funktionshinderdagen 

 Vi uppmärksammar dagen inne i Kalmar – välkommen att delta. 

dec Julbord 

 

 

Vi vill starta några 

cirklar/kurser 

* Självförsvarskurs 

* Målarcirkel 

* Bokcirkel 

vill du vara med?  

 

Kan du tänka dig att 

hjälpa till i någon av  

cirklarna? 

mailto:gunnieh@gmail.com


 

 

Kalmar 

 

 

Neuro Kalmar 

 
c/o Krister Ekström 
Smålandsgatan 2 A 
392 33 Kalmar 
0708-92 23 70  
kalmar@neuro.se 
www.neuro.se/kalmar 

Styrelsen 

 

Ordförande Krister Ekström 

tel.nr 0708-92 23 70, krister.h.ekstrom@gmail.com  

Vice ordförande Marie Torstensson 

tel.nr 070-649 33 97, e-post marie@runtorp.se 

Kassör och medlemsansvarig Camilla Hentzell, 

tel.nr 073-033 13 28, e-post camillahentzell@hotmail.com 

Sekreterare Gunnie Håkansson 

e-post gunnieh@gmail.com 

Studieorganisatör Anna Karlsson 

Ledamot Lotta Krantz 

e-post krantzlotta@hotmail.com 

Ledamot Per "Pelle" Fredriksson 

tel.nr 072-5884242 pelle_dobsom@yahoo.se 

Ledamot Kenneth Adolfsson 

Ledamot Birgit Karlsson 

Besök vår hemsida www.neuro.se/kalmar 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi har styrelsemöte tredje 

torsdagen i varje månad 

kl 16.00-19.00 

i Funktionsrätt Kalmars lokaler 

på Nygatan 30 i Kalmar 

 

(vi reserverar oss för något 

enstaka ändrat datum under 

året) 

 

Du är välkommen att delta.  

Anmäl till 

 

Krister Ekström 

krister.h.ekstrom@gmail.com 

telefon 070-8922370 

eller  

Camilla Hentzell, 

camillahentzell@hotmail.com 

telefon 0730-331328 

Neuro Kalmar län arrangerar 2020 
 

 27-28 nov Medlemshelg i Oskarshamn 

  Årets innehåll; 

 - Vi arbetar med Datorn/mobilen/paddan   

 - Självförsvar som pensionär och i rullstol 

 - Vi sjunger, tränar lungorna, och testar  

 yogarörelser. 

 Frågor: Monika Brinkenfeldt, 0704-917197 

 

Besök länets hemsida www.neuro.se/kalmar-lan 

 

 

Se vidare på hemsidan www.neuro.se/kalmarlan 
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