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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! 

• 15/4 Utflykt till ”Kulturcentrum Berget” i Degerfors. Gittan 

Pettersson guidar oss om Berget och dess historia. 
Adress: Kulturcentrum Berget, Strömsnäsvägen 3 Degerfors/ se sparat info! 

• 22/4 kl. 12.00-15.00 Lunchträff. i får besök av Björn som 

kommer visa oss inlägg som skapar rätt vinkel för foten i 

skon. tillsammans med DHR! 

• Resa till Piperska Lundsbrunn 14–17/5. se separat info! 

• 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. 
se separat info!   

• 21/10 kl. 16.00-19.00 Trivselkväll. Tillsammans med DHR. 

• 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 

- Funktionsrätt Karlskoga-Degerfors – Tomas Eriksson & Petra  

  Nilsson 
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Brukarråd Örebro län 

- Neuro- och Rehabmedicin - Birgitta Lindahl 

- Vuxenhabiliteringen - Mari-Louise Appel 

- Rådet för funktionshinderfrågor Region Örebro län,  

  Hjälpmedelscentralen Tomas Ericsson 

- Kundforum färdtjänst - Tomas Ericsson & Petra Nilsson 

- Refernsgruppen till rådet för funktionhinderfrågor – Tomas Ericsson  

  & Petra Nilsson 

 

Har du synpunkter/åsikter som du vill framföra till de kommande 

mötesdagarna i Brukarråden 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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Rekreationsresa till Piperska Lundsbrunn 14–17/5 

Det är så vi säger: "Piperska", kort och gott. 

I 200 år har Piperska tagit emot människor i särskilt behov av 

rekreation, gemenskap och omsorg.  

Greve Gustaf Piper lät till minne av sin hustru, Jaquette Eleonora Du 

Rietz 1817, grunda denna välgörande stiftelse och vi på Piperska är 

stolta över att fortfarande få möjligheten att finnas där för den lilla 

människan.  

 

Avresa torsdag 14/5 kl. 8.00 från Karlskoga  

Återresa söndag 17/5 Ca. kl. 14.00 

Kostnad 2500:-/medlem, i priset ingår: Helpension enkel eller dubbelrum 

Resa i gemensamma bilar eller riksfärdtjänst. 

Vi har släpkärror med så har du behov att ta med egna hjälpmedel så 

går det bra, elmoped, rollator, rullstol mm. 

Betalning sker via inbetalningskort som du får efter anmälan. 

OBS!! Meddela specialbehov vid anmälan. 

 

Alla aktiviteter och lokaler är helt anpassade, man väljer själv vilka 

aktiviteter man vill delta i. 

Anmäl dig senas 3/4 till: Ann-Marie 073-912 69 33 eller  

Petra 070-734 83 80. 
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Kulturcentrum Berget 

 
Den 15/4 kl.12.30-15.00 gör vi ett besök på 

”Kulturcentrum Berget” i Degerfors. Gittan 

Pettersson guidar oss om Berget och dess 

historia. 

 

Neuro bjuder medlemmarna på en lättar 

lunch. Anmäl dig senast 6/4 till Petra Nilsson tel: 

070-619 57 05. 

OBS!! Meddela om du behöver specialkost! 

 

 

Adress: Kulturcentrum Berget, Strömsnäsvägen 3 Degerfors 
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Sveafallen är ett naturreservat i Degerfors kommun, på gränsen mellan Närke 

och Värmland. Här kan du titta på flera jättegrytor som bildades under istiden. 

Området är lättillgängligt för besökare. 

 

Sveafallen 

Den 23/8 kl. 11.00-13.00 ses vi i Sveafalllen i 

Degerfors. Naturreservatdag med guidning av 

Åke Jansson.  

 

Neuro bjuder medlemmarna på smörgåstårta.  

Anmälan dig senast den 12/8 till Petra  

tel: 070-619 57 05 om du vill ha smörgåstårta. 

 

 
Hitta hit 

• Reservatet ligger intill järnverket i sydöstra delen av Degerfors. Om du från 
centrum åker mot Svartå (väg 205) hittar du en vägvisningsskylt strax före 
vägporten under järnvägen. 
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Neuro Sydnärke bjuder in oss att åka med på en båttur i 

Askersunds skärgård! 

 

M/S Wettervik – anpassad båt för god tillgänglighet och trapphiss finns på båten. 

När: 29 augusti kl. 10.00 – cirka 13.30, KOM I GOD TID (+ ev. chokladbutiken) 

Plats: Vi åker från Askersund till Grönön, samling vid båten Hamngatan Askersund. 

Mat: Vi äter till sjöss, välj mellan inkokt vätternlax eller Tivedsrökt fläskfilé med 

kantarellsås, uppge även allergi eller specialkost vid anmälan, liksom om du kommer i 

rullstol. 

Anmälan: Senast måndag 10 augusti till orebro-lan@neuro.se eller 070-619 57 05.  

Pris: 499 kr. Begränsat antal platser – först till kvarn gäller! 

Betalning: Senast 20 augusti. Postgiro 338-1109. 

Frågor: Bibbi Carpman 070-357 18 24 
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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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