NHR – Bladet
Nr 2 2020

Årgång 36

1

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Nu har vi gått över till sommartid och solen visar sig lite mer, men det är en stor
oro i Sverige på grund av Coronapandemin.
Jag har en stor förståelse för att många av Er är
oroliga för Coronavirusets framfart. Vi vill alla
undvika smittspridning och måste ta situationen på
allvar. Många av oss är i riskgrupper och finns
isolerade i hemmet. Alla våra äldreboenden har nu
besöksförbud.
Nu är det extra viktigt att vi håller kontakt med varandra och försöka göra det bästa
för att få glädje i vardagen. Ringa ett telefonsamtal, få ett SMS, få ett vykort eller ett
mail är något som uppskattas. Jag har en dotter som bor i London och där är det
stora restriktioner, så igår skickade jag paket till henne innehållande pussel (1000
bitar) böcker, pastamaskin mm.
Styrelsen har beslutat ställa in alla aktiviteter under april och maj månad vilket
betyder att vår resa till Gränna och Visingsö är inställd. Bassängträning och träning
på Rörelse och hälsa är inställda för resten av vårterminen.
I början av maj kommer styrelsen att besluta om resan till Ullared blir av eller inte.
På grund av Coronavirusets spridning har i princip alla aktiviteter ställts in på
Fontänen, vilket försätter föreningshuset Fontänen i en svår ekonomisk situation.
Det skulle kunna bli så att de måste säga upp personal, inte kunna erbjuda samma
utbud och tjänster och bli tvungna att höja hyrorna, vilket skulle vara ett hårt slag
för oss i föreningarna.
Styrelsen för Neuro Linköping har beslutat att vi låter våra bokningar ligga kvar
trots att alla våra aktiviteter pausats, det betyder att vi betalar enligt plan.
Om allt varit som vanligt skulle jag och mina barn med familjer firat påsk på
Österlen men i år blir det inte så, utan vi får hoppas att vi kan få en vecka ihop
i sommar istället.
Ute börjar i alla fall våren komma med
tussilago, blåsippor, vitsippor mm.
Var rädda om ER och glöm inte hålla
kontakten med nära och kära!
/Ann-Christin
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KALENDER höst 2020
Vårens coronapandemi har påverkat också oss i Neuro Linköping starkt.
Vi hoppas innerligt på mera normala
förhållanden efter sommaren, så att vi
kan ta nya tag i föreningen när hösten
är här.
Följande gäller tillsvidare:
Rekreationsresa 13 – 16 juni
Ullared med omgivningar
(Beslut i mitten av maj om resan kan genomföras)
Endagsresa
Tors 27 augusti

09.00 – 18.00

Stockholm och ABBA-muséet

Medlemsmöte
Lör 12 september 14.00 – 16.00

Bergqvist, Fontänen

Neurodagen
Fre 25 september 14.00 – 16.00

Vagnhallen, Fontänen

Höstmarknad
Sön 11 oktober

Vagnhallen, Fontänen

14.00 – 16.00

Medlemsmöte
Ons 11 november 18.00 – 20.00

Bergqvist, Fontänen

Gröt- och Luciafest
Lör 5 december 14.00 – 16.00

Vagnhallen, Fontänen

För aktuell information; läs på www.neuro.se/linkoping och på
Facebookkontot ”Neuro Linköping”.
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Välkommen med på resa 13 – 16 juni 2020
med Neuro Linköping till

Ullared-Varberg-Höganäs
Komplettering av tidigare information:
Vi hoppas fortfarande att vi kan genomföra denna resa. Om läget förändras så
meddelar vi dem som anmält sig före 10 maj.
Vi har bokat fler lägenheter, i de mindre kan man bo 1 eller 2 personer och i de
större som är handikappanpassade kan man bo 2, 3 eller 4 personer.
Övrig information se NHR-bladet nr 1/2020.
Välkommen att anmäla dig senast 30 april 2020 till:
Kia Heimdahl 013 – 151070 eller Ann-Christin Petersén 070-687 08 36.
Betala avgift för resan senast 10 maj till Neuro Linköpings PG 66 85 64 -8.
Neuro Linköping förbehåller sig rätten att ändra i programmet.

Medlemsmöte söndag 20200202

(Obs datumet kan läsas både bak och fram just denna dag)
På årets första medlemsmöte samlas ett 20-tal medlemmar på Fontänen.
Ordföranden Ann-Christin hälsar oss alla välkomna och erbjuder oss att köpa
lotter till ett som vanligt dignande prisbord.
Helt otroligt hur Ann-Christin och Catharina lyckats få ihop en klurig tipspromenad trots att utrymmet är begränsat. Vi kryssar och tippar i korridoren
för att få ihop 12 rätta svar, vilket inte är lätt.
Hög tid för eftermiddagsfika och det serveras
med goda tillbehör. Efter fikapausen är det dags
igen att tänka till litet. Diverse knep och knåp
delas ut och vi får gnugga de grå cellerna.
Vi tackar Ann-Christin, Catharina och Ingrid
för en trevlig söndagseftermiddag.
/Vi som var där, Yvonne o Barbro
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Möte med nya och nygamla medlemmar
Ett femtontal medlemmar kom till träffen för nya
medlemmar 24 februari för information om Neuro
Linköping och dess verksamhet, om medlemsträffar
och resor, information om olika diagnoser och om
stöd och rättigheter. Några medlemmar kom med
en anhörig eller assistent.
Ingrid och Hillevi presenterade sig och berättade hur
kvällen var upplagd med utlagt informationsmaterial, presentationsrunda, fika,
information om föreningen, hemsidan, egenträning på Rörelse & Hälsa och
vattengymnastik på US.
Jag är nygammal Neuro-medlem med en MS-diagnos sedan flera år tillbaka.
De vanligaste skälen till att bli Neuro-medlem som jag uppfattade under
träffen, var att få mer kunskap om egna diagnosen, men även andras diagnoser,
träffa andra med gemensamma erfarenheter, tips och råd att dela med sig av.
Behov av social kontakt och få känna igen sig i andras erfarenheter och inte
känna sig ensam med funderingar och erfarenheter.
/Lena Nilsdotter

Länsförbundets föreläsning om Rättsstöd
Tisdag 3 mars lyssnade vi på en föreläsning om rättsstöd. Cirka 30 personer deltog.
Föreläsare var Magnus Andersson, koordinator för Neuros juridiska rådgivning.
Många lagar och regler berördes, bland annat LSS, färdtjänst, bostadsanpassning
och merkostnadsersättning.
Det är mycket att hålla reda på för den som är neurologiskt funktionsnedsatt och
dennes anhöriga. Magnus berättade om vad lagstiftningen säger kring olika frågor.
Till exempel: Vad innebär lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade?
När har man merkostnader? När kan man få färdtjänst?
Magnus gick igenom allt detta och berättade
även om hur det går till att överklaga ett
myndighetsbeslut. Vi fick PowerPoint-bilderna
i pappersform så att vi kan återkomma till dem
när vi behöver stöd och hjälp av samhället.
/Hillevi
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Neuro Linköpings årsmöte 12 mars

Neuro Linköping hade sitt årsmöte på Fontänen 12 mars under ledning av
föreningens ordförande Ann-Christin Petersén. Med sjukdom och krånglande
färdtjänst i åtanke, var vi tacksamma för att 21 röstberättigade medlemmar kunde
närvara.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för
2019 samt revisorernas berättelse godkändes och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till styrelse för 2020
valdes Ann-Christin Petersén till ordförande samt fyra
ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Dessutom
utsågs ansvariga i olika kommittéer och grupper.
Verksamhetsplan och budgetplan för 2020 godkändes.
Efter avslutade förhandlingar blev det fest med smörgåstårta och trevlig samvaro.
Till det avslutande kaffet med småkakor drogs vinster i det sedvanliga lotteriet.
”Som vanligt” är det 2-3 medlemmar som vinner flera vinster, medan andra blir
utan – bättre tur vid nästa lotteritillfälle!
Kontaktuppgifter till ledamöter i den nya styrelsen finns på sista sidan av denna tidning.
Årsmöteshandlingar finns att få för den som önskar.
/Ingrid

HEJ!
På årsmötet fick jag frågan om vad Funktionsrätt
är och jag ska försöka svara.
Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för ett flertal funktionsrättsföreningar som slutit sig samman för att agera med gemensam kraft.
Funktionsrätt Linköping hette tidigare HSO Linköping (Handikappförbundens
samarbetsorgan). Den 18 maj 2017 bytte förbundet namn till Funktionsrätt Sverige
och därefter bytte även Linköping namn.
Funktionsrätts största uppgift är att tillvarata och bevaka rättigheter för människor
med funktionsnedsättningar. Det är viktigt att inte bara skapa tolerans – utan också
acceptans för oss alla i samhället, t.ex. för att gemensamma och övergripande
tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun.
Funktionsrätt Linköping bjuder in föreningarna till dialogmöten fyra gånger per år
och där försöker jag alltid närvara och representera Neuro Linköping. En fråga
som vi just nu arbetar med är färdtjänsten.
Har Du några frågor som Du vill ”lyfta” så ta kontakt med mig.
/Ann-Christin
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RFD - RÅD FÖR FUNKTIONSHINDER OCH DELAKTIGHET
RFD finns till för dialog och ömsesidig
informationsspridning mellan
funktionshindersrörelsen i Linköping
och Linköpings kommun inom
områden som rör personer med
funktionsnedsättning.
RFD ska driva och vara opinionsbildande i dessa frågor. Ärenden som rör enskilda
personer, behandlas inte i rådet.
RFD som sammanträder fyra gånger per år, består av ledamöter från
funktionshindersrörelsen och förtroendevalda från kommunens olika nämnder.
Ledamöter i RFD ska bevaka frågor som berör funktionshindrades rätt i
kommunen samt sträva efter ett samhälle för alla.
Inom RFD finns det tre arbetsgrupper:
o utbildning och arbete
o omsorg och äldre
o samhällsbyggnad och kultur- och fritid
Jag är med i arbetsgruppen omsorg och äldre.
Då jag är på RFD representerar jag Funktionsrätt Linköping och samarbetar med
övriga ledamöter. Neuro Linköping väljer mig till Funktionsrätt som i sin tur väljer
mig till RFD.
Frågor vi just nu diskuterar är:
 uppföljning av Linköpings funktionshinderspolitiska program: ”Ett delaktigt
Linköping”
 Växelvård
 Individuell plan
 Tillgänglighet i nya simhallen
Ordförande i RFD är Annika Krutzén, ordförande i social- och omsorgsnämnden.
Sekreterare i RFD är Karoline Hällgren som arbetar på stadsmiljökontoret.
/Ann-Christin

PS
Angående färdtjänst - läs om insändare med kommentarer på nästa sida
DS
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"Orättvisa beslut om färdtjänst"
I en insändare 20 mars i Corren framför Besviken PRO-are skarp kritik mot
orättvisor när det gäller hur färdtjänst beviljas och svårigheter i samband med
överklagande efter avslag. ”Vi pensionärer betalar fortfarande skatt och borde
respekteras även av sociala myndigheter”.

Insändaren besvarades av Charlotta Holmgren
som är gruppchef för särskild kollektivtrafik i
Linköpings kommun:
”Det är svårt att bedöma vad som i praktiken är väsentliga svårigheter. Det
handläggarna på särskild kollektivtrafik har att förhålla sig till är det som
domstolarna skriver i sina beslut. Vid varje ansökan görs alltid en individuell
bedömning. Det blir en sammanvägning av den/de funktionsnedsättningar som
anges i ansökan samt eventuella läkarintyg. När denna sammanvägning är gjord
så ställs den mot lagstiftningen, rättspraxis och regler för färdtjänst.
På Östgötatrafikens webbsida https://www.ostgotatrafiken.se/kundservice/hurkan-vi-hjalpa-dig/tillganglighet/ står det: ”Våra fordon är tillgänglighetsanpassade,
med lågt insteg, plats för rollator och rullstol, audiovisuella hållplatsutrop och
utrustade med rullstolsramp. Du som har en funktionsnedsättning har också
företräde till vissa reserverade sittplatser. Behöver du hjälp med att komma på
eller av, ska föraren eller annan ombordpersonal om det finns, hjälpa dig.”
Att en person betalat skatt i hela sitt liv berättigar inte till färdtjänst. Färdtjänst är
inte heller en social förmån. Men vi vill förstås att de som har väsentliga svårigheter
ska få färdtjänst. Den som är missnöjd med beslutet är välkommen att överklaga
det till förvaltningsrätten. Tack för dina synpunkter.”
Börje Pettersson, ordförande i Funktionsrätt Linköping, lämnar sedan replik på
Charlotta Holmgrens kommentar. Här följer ett utdrag:
”Kommunen har ansvaret för att medborgarna får del av de tjänster de har rätt till.
I de bedömningar som skall föregå beslut om färdtjänst tas inte tillräcklig hänsyn
till de funktionsnedsättningar som anges - trots läkarintyg.
Linköpings kommun har medborgaransvar, och dess politiker godkänner och
förlänger dåliga avtal som tillåter att de som lagarna är till för istället blir förlorare
som inte orkar bråka för sin rätt att vara delaktiga, utan ger upp och blir mer och
mer isolerade!”
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Neuro Linköpings endagsresa till
Stockholm och ABBA-museét
Torsdagen den 27 augusti 2020

Välkommen att anmäla Dig till vår resa till Stockholm och
ABBA-muséet.
Avresa från Fontänen kl.08.30 och åter i Linköping ca kl. 18.
Buss fika med kaffe och smörgås på upp resan.
Vi besöker muséet (som är handikappanpassat), och där får
vi lyssna till alla ABBA-medlemmarna via en audioguide på
vår rundvandring.
Efter besöket ska vi äta lunch på en närliggande restaurant.
Innan hemfärd tar vi en rundtur med bussen på Djurgården.
Kostnad: 400 kronor för medlemmar
500 kronor för icke medlemmar
Anmälan till Kia Heimdahl 013 - 15 10 70 eller Ann-Christin Petersén
telefon 070-687 08 36 eller via vår mailadress linkoping@neuro.se.
Betala i första hand in avgiften på vårt pg 66 85 64- 8, i andra hand
kontant på bussen.
Glöm inte skriva 27 augusti och Ditt namn! Meddela ev. specialkost.
Sista anmälningsdag 15 juli och sista betalningsdag 2 augusti.
I kostnaden ingår buss, fm. fika, inträde till muséet och lunch!
Vi reserverar oss för ev. ändringar i inbjudan/programmet.
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En femårig resa som anhörig
När en stroke drabbar någon, så är det som alla förstår en traumatisk och
omtumlande händelse. Framförallt för den drabbade givetvis, men även för
anhöriga. För oss förändrades tillvaron för fem år sedan, då min fru fick en stroke.
Alla anhöriga som drabbas reagerar säkert på helt olika sätt. I mitt fall försökte jag
landa så fort som möjligt, för att kunna vara ett stöd och ge trygghet under
processerna som följde. Jag tog ett beslut att gå i pension något i förtid för att
kunna vara på plats på sjukhuset dagligen.
Efter akuttiden och förflyttning till Neurorehab, kunde jag på nära håll följa hennes
utveckling, från sängliggande, upp till rullstol och därifrån till gående korta sträckor
med kryckkäpp. Jag fick gå bakom och peppa och uppmuntra. Under den tiden på
rehab fick jag uppleva vilket fantastiskt arbete som utfördes av i första hand fysiooch arbetsterapeuter. Att vänsterarmen var förlamad glömdes bort lite grann, då
högerarmen var OK, och att kunna förflytta sig kortare sträckor med enbart en
krycka bedömdes som viktigast för att kunna fungera hyfsat bra i vardagen.
Vid hemkomsten behövdes lite bostadsanpassning eftersom huset inte var byggt
med tanke på att någon med funktionsnedsättning skulle bo här. Nu fick jag en ny
roll som den som skulle se till att träningen fortsatte. Ut på grusvägen för längre
och längre promenader, där hon kämpade på riktigt bra. Övrig träning sköttes på
Rörelse och hälsa, där hon också fick en väldigt engagerad fysioterapeut.
I den nya vardagen så stötte vi också på en ny värld, som varit ganska obekant för
oss. Efter tips från personer vi mött på sjukhuset och på Rörelse och hälsa, blev vi
medlemmar i tre olika föreningar med olika utbud som kunde vara av intresse för
oss; DHR, Neuro och Strokeföreningen. Genom dem har vi fått tillgång till rehab,
föreläsningar och rekreationsresor m.m.
Personligen är det mycket lärorikt och stimulerande, då det visat sig att jag kunnat
vara lite behjälplig i olika sammanhang. I föreningarna har vi även fått tips om
exempelvis möjligheten att söka bidrag i olika stiftelser, för rehab och hjälpmedelsinköp. Det gav oss möjligheten att få en elrullstol, som gjorde att min fru fick en
viss frihet att röra sig utan att vara beroende av mig. Mycket skön känsla för oss
båda, men dyrt för mig, då hon kan åka till I-huset på egen hand för shopping, men
det är det värt.
Vardagen rullar på och för min del är det mycket positivt att vi kan bo kvar i vårt
hus på landet. Här finns alltid något för mig att lägga händerna på förutom
vardagssysslorna.
/Robert
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Bästa medlem!
Tillsammans ska vi ta oss igenom det som drabbat vårt samhälle. Tillsammans ska vi gå stärkta
ur det här. Däremot kommer det, ett tag framöver, att vara besvärliga tider även för vår förening.
Vi kämpar för att hitta olika intäktsmöjligheter och tillsammans med Folkspel, som driver
Sverigelotten och Bingolotto, kommer här en sådan.
Genom att bli prenumerant på Sverigelotten eller Bingolotto kan du välja att stödja vår förening
som – utöver ordinarie behållning – får 200 kronor extra i bonus för din kärleksfulla handling till
vår förening. Blir du prenumerant på något av dessa erbjudanden kan du vinna fantastiska
vinster, men det blir också en stunds spänning och söndagsunderhållning (TV4, 18.00) och
för oss i föreningen en intäkt vi behöver i dag.
Bli prenumerant idag – för vår förening och vår viktiga sak!
Beställ din prenumeration på någon av följande länkar, du kan också kopiera in den i din
webbläsare
Kampanj Sverigelotten https://www.sverigelotten.se/prenumeration/stod-din-forening
Kampanj Bingolotto https://www.bingolotto.se/prenumeration/stod-din-forening/
Folkspel bjuder på halva kostnaden för dina fyra första Bingolotter. Det innebär att man
som ny prenumerant på Bingolotto endast betalar 25 kr/styck för de fyra första lotterna.
Blir du prenumerant på Sverigelotten får du istället dina första åtta lotter för endast
96 kronor (ordinarie pris 200 kr).
Vill du bidra extra, skicka vidare till tio bra kontakter som kanske också vill vara med.
Som ny prenumerant på Sverigelotten:






Bidrar du med 200 extra kronor till din förening
Stödjer du din förening med 6 kronor så länge
du prenumererar
Får du dina Sverigelotter hemskickade
Får du premiumpoäng att handla för i vår
webshop
Har du möjlighet att bli miljonär

Som ny prenumerant på Bingolotto:








Bidrar du med 200 kronor extra till din förening
Stödjer du din förening med 13 kr per lott så länge du prenumererar
Får du dina Bingolotter hemskickade i god tid till varje program
Har du vinstgaranti
Får du premiumpoäng att handla för i vår webshop
Får du automatisk vinstpåminnelse
Har du extrachansen, möjligheten att vinna en bil på dina nitlotter

Tack på förhand för ditt stöd och lycka till!
/ Styrelsen
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Kontaktuppgifter till styrelsen:
Ordförande:
Telefon:

Ann-Christin Petersén
070-687 08 36
Mail: ac_petersen@bredband.net

Vice ordförande: Hillevi Andersson
Telefon:
070-974 00 67
Mail: hillevi.a.andersson@gmail.com
Kassör:
Telefon:

Catharina Heimdahl
013-15 10 70
Mail: bcheimdahl@gmail.com

Sekreterare:
Telefon:

Ingrid Stenström Ling
073-987 75 31
Mail: stenstromlingi@gmail.com

Ledamot:
Telefon:

Robert Sjövall
070-625 03 42

Suppleant:
Telefon:

Eva Pettersson Wessman
072-310 91 69
Mail: eva.wessman@gmail.com

Suppleant:
Telefon:

Margaretha Persson
070-530 56 88
Mail: margaretha.persson@gmail.com

Diagnosfrågor:

Mail: sjovall.robert@gmail.com

Vänd dig till någon i styrelsen eller
till Neuros diagnosombud
08-677 70 11

Neuro Linköping Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Mobiltelefon: 073-810 11 70
E-post
linkoping@neuro.se
Websida
www.neuro.se/linkoping
Facebook
www.facebook.com/neurolinkoping
Plusgiro
66 85 64 – 8
Ansvarig utgivare: Ann-Christin Petersén
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