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STROKE-Föreningen 

i Stockholms län 

Hösten 2015 nr 2 

Informationsblad  

Höst och skördetid 

                       Ändrade telefontider på kundtjänst för färdtjänst och 

sjukresor!! Från och med den 23 mars 2015. 

Kundservice för Färdtjänst och sjukresor: 08-720 80 80                                              

Måndag till fredag har vi öppet mellan klockan 07.00-18.00. Lördag till söndag har vi öppet                                                                   

mellan klockan 09.00-17.00. Om du vill lämna synpunkter under övrig tid går det bra att göra 

det via formuläret på färdtjänstens webb: (http://www.fardtjansten.sll.se/sv/Om-Fardtjansten 

l/kontakta-oss/)                                                                                                                                                            

Beställning av sekretess-schema-och förskoleresor med Färdtjänst: 08-720 80 05     

Måndag till fredag har vi öppet mellan klockan 07.00-18.00 . Lördag till söndag har vi öppet                                                                     

mellan klockan 09.00-17.00                                                                                                                                    

Beställning av ordinarie färdtjänstresor och sjukresor kan som vanligt göras      

dygnet runt: Vill du beställa färdtjänsttaxi: 08-555 78 100. Vill du beställa sjukresa med taxi:          

077-570 00 57. Resegarantin har tel: 0200-77 66 55. Resegarantin har öppet alla dagar i 

veckan mellan kl 06.00-23.00.                                                                                                                   

Det går även bra att beställa resor dygnet runt via våra automatiska beställnings-

tjänster: Mina sidor - beställa via Internet: www.fardtjansten.sll.se  

Talsvar-automatbeställning via telefon: 0200-11 44 11  
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Informationsbladet utges av 

STROKE-Föreningen i Stock-

holms län 

Ordförande 

Håkan Mandahl 

hakan.mandahl@pharmaforte.se 

Adress: 

STROKE-Föreningen i Stock-

holms län 

Måsholmstorget 3 

127 48 Skärholmen 

www.strokesthlmlan.se 

 

Mailadress till kansliet 

kansliet@strokesthlmlan.se 

 

Telefon och telefontider 

08-549 019 00 växel med 

telefonsvarare 

Månd - Fred kl 09.00-12.00 

och 13.00-16.00 

Lunch 12.00 - 13.00 

 

Tryckeri 

exakta printing 

Ansvarig för Informations-

bladet 

Håkan Mandahl 

ordforande@strokesthlmlan.se 

 

O B S ! 

Glöm inte meddela oss eventuell adressändring! 

E-post: kansliet@strokesthlmlan.se 

Telefon: 08-549 019 00 

                                                                                                             

Är det någonting ni vill ha med i nästa nummer??                            

Ring 08-549 019 00 eller maila: kansliet@strokesthlmlan.se 

 

MANUS-STOPP/Utgivning 

5 december 2015/15 januari 2016 

5 maj 2016/5 juni 2016 

kansliet@strokesthlmlan.se 

Axplock av aktiviteter i våra föreningar 

 
Caféturné som pågår fram till 2 september på initiativ av 
KIP, S-O och Gerd, se hemsidan 
 
SMIL Picknick lördag 29 augusti på Jakobsbergs gård i Bre-
däng. Anmälan till Kansliet. Övriga strokare och anhöriga är 
hjärtligt välkomna ut i det gröna för en stunds gemenskap 
och samvaro. 
 
Stockholm Syd: Travfikat också det på Jakobsbergs gård kl 
12.30-14.00. Alla fredagar fram till mitten december. 
 
Länsföreningen: Varmvattenbad i Svedmyra startat fredag 
21 augusti och håller på fram till mitten december 2015. An-
mälan till kansliet 
 
Södertörn: Promenad runt Södra Rudan. Fredagar.kl 
14.00. Medtag egen förtäring till efterfikat. 
 
Södertälje: Anhörigcafe: Lunaträffen sista fredagen i måna-
den: 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 18/12 kl. 10–11.30 
Adress: Gästgivaregatan 5, 5 tr, Södertälje. 
 
Norrort: Rörelse- och styrketräning på Furuhöjden i två 
omgångar under hösten. 
 
Alla aktiviteter finner du inne i bladet under varje 
förening. Hoppas det finns något för dig också. 
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Nu kör vi igång igen. Välkomna till en ny ter-

min. Hoppas att sommarens sista veckor har 

kompenserat för en eländig början. 

Som många av er vet har kansliet 

inte kunnat fungera med full kraft 

sedan ett antal månader på grund 

av en långvarig sjukskrivning. 

Kansliet har fått fungera med end-

ast en person med en formell tjänst-

göringsskyldighet om 25 procent. I 

verkligheten har han arbetat myck-

et mera och det tackar vi för. Vidare 

finns undertecknad – en ideellt ar-

betande ordförande. Så om ni inte 

tycker att kansliet verkat så aktivt, 

är detta en bakgrund att känna till. Vi hoppas 

att situationen skall lösas inom den närmaste 

tiden. 

Men nu drar vi i gång, som sagt. Vi tänker dra 

igång vårt medlemsarbete med två större akti-

viteter, dels en Picknick den 29 augusti i eller 

kring Jakobergs gård (se vidare vår succesivt 

reviderade hemsida). Picknicken är initierad av 

våra vänner som jobbar med SMIL-frågor, men 

inbjudan riktar sig till alla medlemmar och de-

ras anhöriga. 

Därefter följer vår traditionella kräftskiva 

också på Jakobsbergs gård. Datum meddelas 

inom kort. Vi hoppas att det blir många delta-

gare och hög stämning. 

Ur organisatorisk synpunkt är den pågående 

sammanslagningen av våra tre lokalavdelning-

ar i Storstockholm till en gemensam Stock-

holmsförening av stort intresse, där målet är 

att få en mer slagkraftig organisation 

som kan arbeta gentemot/med Stock-

holms stad. 

Ur intressepolitisk synpunkt är det 

pågående bygget av nya Karolinska 

sjukhuset (NKS) kanske av störst in-

tresse även om sjukhuset inte skall gå 

i drift förrän hösten 2016, men dis-

kussionen i media om projektets kost-

nader och organisation kommer att 

fortsätta bland patientorganisationer 

och i media. Från föreningens sida kommer vi 

att få tillfälle att ge våra synpunkter till lands-

tingsstyrelsen i våra gemensamma samver-

kansgrupper. 

Vidare pågår en uppbyggnad av landstings-

drivna husläkarmottagningar. Även detta är 

värt att följa uppmärksamt. Meningen är att 

avlasta storsjukhusen och ge mindre vårdkrä-

vande personer bättre tillgång på vård. Detta 

kan i hög grad gälla våra medlemmar. 

Hör av er med era synpunkter! Antingen via 

nätet eller direkt till kansliet. 

Hälsningar! 

 Håkan Mandahl, ordförande 

Ordföranden har ordet….. 
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Lokalföreningen Södertälje 

Anhörigsamordnare: 
Södertälje kommun Cecilia Lind 08-523 020 
99 eller  
Satu Vitanen 08-523 020 07 
Botkyrka kommun Cecilia Erkstam 08-530 623 
42 
Salems kommun Anneli Ritter 08- 532 594 89,  
mail anneli.ritter@salem.se 
För stöd, vägledning samt programinformation 
 
Anhörigcafe: Lunaträffen sista fredagen i 
månaden: 
28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 18/12 kl. 10–11.30 
Adress: Gästgivaregatan 5, 5 tr, Södertälje 
 
Nästa utskick Programblad 4, november 2015 
 

OBS! Handikapparkeringen vid Allakti-
vitetshuset kräver handikapptillstånd + 
HSO-tillstånd.  
Säg till när du kommer till möte eller cirkel så 
lånar vi ut ett HSO- tillstånd. 
Södertälje Strokeförening 
c/o Lill-Britt Andersson, Fornhöjdsv. 22, 5tr, 
152 58 Södertälje  
Tel: 08-550 157 17, mobil: 073-669 09 74 
Lokalföreningens postgiro: 36 65 86-6 Organi-
sationsnummer 802421-0273 
Föreningen samarbetar med ABF i Södertälje/
Nykvarn 
 

HÖSTPROGRAM 2015  

Välkomna att delta i höstens aktiviteter och 

träffar enligt nedan: 

CIRKLAR: 

Medicinsk Yoga, start 8 september. 

Tisdagar kl. 14.00–15.30, 10 ggr 350 kr, ej 

medl. 550 kr. 

Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Söder-
tälje, nedre plan. Paus med dryck och samtal 
Ledare Carina Berglund.  
 
Anhöriggrupp, ledare Barbro Söderström, 
tisdagar. 
Är du intresserad hör av dig, tfn 551 561 66 
 

Bad, i varmvattenbassäng, med ledare, Sö-
dertälje sjukhus.  
Onsdagar kl.14.15–15.00, 12 ggr 350 kr, ej 

medl. 550 kr i mån av plats. Start 26 augusti. 
OBS Egen hjälpare medtages om du ej 
klarar dig helt själv. 
 
OBS: Anmälan till ovanstående minst 8 delta-
gare för cirkelstart, till Lill-Britt Andersson 
 073-669 09 74 eller Yvonne Gillner 070-475 
18 88. 
 

AUGUSTI 
Café träff tillsammans med medlemmar från 

Länsföreningens lokalavdelningar. 19 au-

gusti tar vi oss till Lida friluftsområde, Lida-

vägen 1 Tullinge, och träffas kl.12.00. 

Fina naturupplevelser med gemensam lunch 

på värdshuset. Färdtjänst eller samåkning i 

bilar gäller. Behöver du skjuts kontakta Lill-

Britt Andersson 073-669 09 74. 

Salemsdagen 29 augusti i Skönviksparken 

Rönninge. Strokeföreningen finns på plats. 

 
SEPTEMBER 

Äventyrsdag 6 september vid Eklundsnäs, se 
annonsering i LT. 
Medlemsträff 7 september kl. 17.00–19.30. 
”Lugn och ordnad tillvaro efter din sjukhusvis-

telse - teamet för trygg och säker hemgång i 

Södertälje”, samordnare Carina Seth besöker 

oss och berättar om teamets verksamhet. 

Kaffe med smörgås serveras. 

Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A 

nedre plan, Södertälje. 

Strokeätarna 25 september. 

Vi besöker slussen i Södertälje, får informat-

ion och visning av slussens verksamhet. 

Adress: Slussgatan 11. Vi träffas vid slussen kl. 

13.00 och beräknar vara där till ca 15. Därefter 

tar vi oss till Maren för gemensam kaffestund.  

Anmälan senast 20 september till Lill-Britt 

Andersson 073-669 09 74 

 

OKTOBER 

Torsdag 3 oktober kl. 10 – 13, tillsammans 

med övriga handikapporganisationerna i HSO.  

Medlemsträff 5 oktober kl. 17.00–19.30. 
Har du funderingar kring din medicin? Vi får 
besök av personal från apoteket. 
Paj och kaffe serveras. 
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Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A 

nedre plan, Södertälje. 

 

NOVEMBER 

Medlemsträff 16 november kl. 17.00–19.30. 
Soppa med smörgås serveras, kaffe. Aktivitet ej 
bestämt. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, 

Södertälje. 

Julmarknad 21 november mer information kommer. 

 

DECEMBER 

Medlemsträff/julavslutning 15 december tillsam-

mans med reumatikerföreningen, mer information kom-

mer. 

—x— 

Vid föreningens bussresa den 22 juni till bl. a. Lasse 

Åbergs museum deltog ett 26 tal medlemmar och anhö-

riga. Med museibesök, god lunch och shopping i stenla-

dugården vid Steninge slott, samt ett stopp i Sigtuna för 

fika och glass kom vi åter till Södertälje vid halvsjutiden 

mycket nöjda och belåtna efter en trevlig och händelse-

rik dag. 

 

Volontärer 

Föreningen behöver hjälp vid våra olika aktiviteter, 

kan du eller känner du någon, som vill ställa upp och 

hjälpa till? Kontakta någon i styrelsen. 

 

Kontaktperson:  
Ordförande Lill-Britt Andersson  
Tfn 08550 157 17 
mobil 073-669 09 74 
 

Lokalföreningen Stockholm Syd 

 
Höstprogram 
 
Fredagsfika med trav Jakobsbergs gård i 
Bredäng fredagar kl 12.30—14.00 fram till i de-
cember. 
 
29 augusti Picknick på Jakobsbergs Gård till-
sammans med SMIL 
Anmäl till kansliet om du kommer 
  

15 oktober Pröva på att dreja  
13.00 – 16.00  Samling Mälarhöjdens T-
banestation.   
Lokalen är ej handikappanpassad.  Pris 200:- 
inkl. lera och kaffe med dopp 
12 november forts + en dag 
Anmälan till kansliet senast 8 oktober 
  
 

Brunch för medlemmar! 
Plats: Mamsell Ullas väg 5, Hägersten 
Klockan: 11.00-13.00 
26 september och 30 november. 
 
Kontakta Kim Randrup om du kommer samt 
för vägbeskrivning: 0761-22 48 44. 
 

Lokalföreningen Nacka-Värmdö 

Hösten 2015 

Startar vi med träffar måndag den 31 augusti-

Trallbanevägen  5c Gustavsberg 

-Måndagar  Strokare träffas 15-16.30 jämna 
veckor 
-Tisdagar Guldkanten, vr ,sv 13.30—15.00 

tillsammans med andra föreningar. 

Kontaktpersoner 
ordf Rakel tel.08-715 15 13 
Sekreterare Inger tel.08-571 48 018  

Lokalföreningen västerort 

Höstens program. 

Vi fortsätter vår populära 

Frilufts-fikaträffar 

Tisdag 1:a och 29:e september promenad 
kl 12:45 och fika kl 13:30 

Gröna Stugan, Ursviksvägen 28 Sundbyberg, 

vackert belägen vid Lötsjön i Sundbyberg. Vi 

börjar med promenad runt Lötsjön och avslu-

tar med fika på caféet. 

 

PROVA PÅ GOLF 

50-100 kr, klubbor till låns (gratis) 

HÄSSELBY GOLFKLUBB  

Vecka 32-40 (5/8-30/9) 
Jämna veckor, träning med instruktör, samt 
bollar 100:-/gång. Förboka senast måndag 
samma vecka via mail eller telefon. Kaffe och 
bulle ingår inte, instruktör ingår och alla bollar 
som du orkar med att slå. 
Ojämna veckor, träna själv. Hink, bollar, 
kaffe och bulle 50:-/gång. Ingen förbokning 
krävs. Träffas och trivs tillsammans 

Adress: Lövsta Koloniväg, Hässelby, vid färd-

tjänstbeställningen säg till att det är till Häs-

selby Golfklubb. 
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T-bana till Vällingby. Därifrån Buss 541 mot 

Hässelby, kliv av vid Lingonrisgränd. Följ       

Lingonrisgränd, vid gatans slut, passera ige-

nom ett koloniområde. Vid en mindre bilväg 

gå åt vänster. Total promenadsträcka ca 600 

m. Du som använder rullstol, rullator och 

åker kollektivt, kliv av Barnhemsvägen, ring 

Pia 0704755257 eller Rolle 0709539290, för 

att bli hämtade till Prova På Golfen. 

Hässelby GK www.hasselbygolf.se  

Telefon 08-739 38 89 

PUBKVÄLL O´Learys Vällingby Torg 24 
Torsdagen den 15 Oktober kl. 17.00 

MÖJLIGHETSDAGEN REHABSTATION 
STOCKHOLM Onsdag 9 September kl. 10-16 
Frösundaviks allé 13, Solna 

Årets tema arbete & rehabilitering/träning! 

Välkommen på en kostnadsfri dag 
fylld med inspirationsföreläsningar! 

Under dagen bjuds på lättare lunch!  OBS, be-
gränsat antal platser! 

Anmälan: receptionen@rehabstation.se 

 

Lokalföreningen Norrort 

www.strokesthlmnorrort.n.nu 

Aktiviteter hösten 2015 
3 september - 22 oktober: 

Rörelse- och styrketräning på Furuhöjden, 
klockan 16-17, 8 torsdagar. 
Adress: Gribbylundsvägen 75, Täby.  
Kostnad 500 kronor,  pg 61 12 15-5.  
Anmälan till 
mail lena.pettersson@tranfor.se eller tele-
fon 070-569 01 80 

23 september: 
Cafémöte, klockan 13-15, Bergianska Trädgår-
den, Gamla Orangeriet, Veit Wittrocks väg 7 , 
114 18 Stockholm. 
21 oktober: 
Medlemsmöte, klockan 18-20, HK-Center, 
Dragonvägen 64 i Upplands Väsby.  
Vi får återigen besök av den trevlige och enga-
gerade Max Mademyr Larsson, överläkare på 
strokerehab Brommageriatriken. 
Max har även denna gång med sig en kollega. 

Kaffe med dopp bjuder vi givetvis på. 
29 oktober 17 december: 
Rörelse- och styrketräning på Furuhöjden, 
klockan 16-17, 8 torsdagar. 
Adress: Gribbylundsvägen 75, Täby.  
Kostnad 500 kronor,  pg 61 12 15-5.  
Anmälan till 
mail lena.pettersson@tranfor.se eller telefon  
070-569 01 80. 
 
 
 
 
 

Lokalföreningen Norrtälje 

Vi träffas udda onsdagar på Ros, klockan 
13.00-15.00, för Prat och Fika. 
  
Kontakt person: ordförande Inger 

Mattsson tel. 0175-651 51 

Lokalföreningen Södertörn 

Strokeföreningen Södertörn ger ut sex nyhets-

brev per år och dessutom ett vår och ett höst-

program, som skickas till alla våra medlem-

mar, antingen per papper eller per mail. 

Andra som är intresserade av vår verksamhet 

kan också delges nyhetsbreven och program-

men genom att höra av sig till oss per  

telefon 08-745 50 25 eller  

mailstroke.sodertorn@telia.com 

Vi har dessutom en egen hemsida: 

www.strokesodertorn.se där man kan se 

vad som pågår och är på gång. 

På fritidsmässan min fritid den 22 maj i 
Nynäshamn deltog vi med vår RGRM-grupp. 
Vår ledare Itte var som vanligt i högform och 
förutom deltagare från vår egen grupp lockade 
hon till sig även andra intresserade. 

I samband med Internationella Strokedagen 
var vi aktiva på Huddinge Sjukhus samt i Ty-
resö och Haninge Centrum. 

Vi har haft vår sommarfest på Lövhagen, som 
blev en succé med över 40 deltagare. 

Vi planerar också för en kaféträff på lämp-
ligt ställe i Huddinge Kommun och dessu-
tom för en båtresa på Östersjön till något 

http://www.strokesthlmnorrort.n.nu/
mailto:lena.pettersson@tranfor.se
mailto:lena.pettersson@tranfor.se
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annat lämpligt ställe för att vidga vyerna. 
 
Lördagen den 5 september är vi med på Ty-
resöfestivalen och söndagen den 13 september 
på Haningedagen. 

För mer detaljerad information om oss och 
våra aktiviteter hänvisar vi till vår egen hem-
sida www.strokesodertorn.se och vårt eget ny-
hetsbrev som man kan få  genom att maila till 
stroke.sodertorn@telia.com eller ringa till 08- 
745 50 25. 

Ronnie Gardiner börjar Lördag 19 september 
och håller på 10 gånger. 
 
 
 
 
 
 
Promenad runt södra Rudan i Handen  
varje fredag kl 14.00 träffas ett gäng 
(Strokare) vid sjön Södra Rudan i Handen. Vi/
du har med  kaffe, smörgåsar, kakor och 
kanske lite korvgrillning, som intages med 
välbehag efter en tur på 2 km. Vi tar oss runt 
sjön med rullstolar, permobiler, rollatorer, 
kryckor och apostlahästarna.  
För info ring Claus på 070-290 20 85  
 
Övriga aktiviteter är 
  
Anhöriggrupper i Nynäshamn 
Rosenknopparna (promenader) i Nynäshamn 
Gubbaröran, Körsången, Varmbadet, Kultur-
knuttarna, Anhöriggrupp i Handen, Fotogrup-
pen och Optimisterna. 
  
För mer information om ovanstående och vem 

som är ansvarig för respektive grupp  

ring Conny på tfn 0708-29 25 56 eller Anders 

på tfn 070-372 30 84. Vi är i behov av fler 

deltagare till Ronnie Gardiner och 

varmbadet, som annars hotas av ned-

läggning. 

Kontaktpersoner: 
Conny Larsson, ordf. 070 829 25 56 
Mail: stroke.sodertorn@telia.com 

Anders Tillgren, sekr. 070 372 30 84  
Mail: anders.tillgren@swipnet.se 

För Nynäshamn. 
Katarina Dahlström,  073 5136117 
Mail: torpare8@msn.com  

Länsföreningens aktiviteter  

-RGRM 
-Prima liv på Pumpan 
-Aikido Tavastgatan 
 
-Travfikat Jakobsbergs gård i Bredäng fredagar 
kl 12.30 — 14.30. 
 
-Varmvattenbad Start: fredag 21 augusti 2015 
och varar alla fredagar till mitten av december. 
Föreningen har bokat varmvattenbad i bas-
säng. Temperaturen brukar ligga över 30 gra-
der C. 
Anmälan: Den som önskar delta i detta måste 
anmäla sig till vårt kansli. 
Kostnaden: för bad under hösten 2015 är 
300:- 
Adress: Handelsvägen 186 (BEA-huset). 
 
-Massage Anordnas i STROKE-Föreningens 
Stockholms län kansli i Skärholmen. Med start 
19 augusti. Tidsbokning gäller, ring kansliet. 
Medlemmar erhåller massage utan kostnad. 
Bokad tid måste avbokas minst en dag innan. 
 
-Picknick Lördag den 29 augusti med början kl 
14.00 för våra medlemmar och anhöriga 
både våra äldre och yngre – SMIL-are, är 
varmt välkomna!  
-Kräftskivan under hösten ej fastställd. 
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Välkommen till stroketeamet 

på Rehab Station Stockholm 

Vi finns i Solna, vid Hagaparken intill Brunnsviken.                             

Rehab Station Stockholm erbjuder rehabilitering i internatform        

och som dagrehabilitering för dig som har behov av träning              

efter att ha fått en stroke. Vårt program är individuellt anpass-               

sat                                                                                                                         

utifrån dina behov. Vi har också en logopedmottagning.                          

För dig som behöver lära dig mer om hur du ska hantera din                     

rullstol har vi även en rullstolsskola.                                                           

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss eller gå in på vår                                   

hemsida, 

www.rehabstation.se 

Kenth Malmström                                                                                                                                                                                                                      

STROKE-Föreningen i Stockholms län                       

Måsholmstorget 3                                                             

127 48 SKÄRHOLMEN 

B-porto betalt 


