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STROKE-Föreningen  

i Stockholms Län 

FÖR VÅRTERMINEN 2015 

Informationsblad    

Nytt år – nya tag! 

Kära medlemmar, när detta skrivs har vi ännu 
inte haft jul och nyår, men när det läses har vi 
2015 så det känns fel att önska er God jul mm. 
Däremot vill jag tacka för alla aktiviteter under 
2014 och jag hoppas att ni utnyttjat och haft 
trevligt i era föreningar.  

Nu ser vi framåt- vårens program hittar ni i 
detta blad. Länsföreningens och de lokala före-
ningarnas aktiviteter är till för er. Utnyttja det 
och kom gärna med nya förslag! Under 2014 har 
vi haft traditionella aktiviteter som vårfest, 
kräftskiva och julfest. Dom kommer åter i år, 
liksom Ålandsresan mm. 

När det gäller det sakliga innehållet har vi fått 
nya möjligheter i vår strävan att påverka Stock-
holms läns landsting. Vi har för de närmaste fyra 
åren genom HSO fått in representanter från 
länsföreningen på den politiska nivån, d.v.s. i ett 
forum där samtliga landstingsråd ingår. Vidare 
är vi representerade i en samrådsgrupp kring 
hälso- och sjukvårdspolitiken samt i en sam-
rådsgrupp för trafikfrågor, inkl. färdtjänst. Här 
har ni chansen att via länsföreningen framföra 
förslag, synpunkter och nya goda ideer.               
Vi har fått synpunkter på att vår information till 
medlemmarna inte alltid är tillfyllest. Detta skall 
vi förbättra snarast, vår hemsida skall uppdate-
ras och medge en mer direkt kommunikation 

 

till medlemmarna och de lokala föreningarna. 
Ytterligare ett förbättringsområde är vår med-
lemsrekrytering, här kommer vi att öka insatser-
na på flera områden. En arbetsgrupp kommer 
inom kort med förslag till åtgärder. Vad som re-
dan inletts är en fördjupad samverkan med de 
rehabiliteringsenheter som har avtal med Lands-
tinget. En viktig källa, kanske den viktigaste, för 
rekrytering av nya medlemmar. Ett annat led i 
detta arbete är att stödja lokalföreningarna i de-
ras påverkansarbete, t.ex. gentemot kommuner-
na. Det är när vi hörs och syns som vi kan attra-
hera nya medlemmar! 

Vår ”juniorgrupp”, SMIL (Stroke Mitt I Livet), 
förefaller ha ett behov av vitalisering. Länsför-
eningen har därför tagit initiativet att samla 
gruppen av yngre medlemmar till ett möte och 
middag för att finna gemensamma frågor som 
kan avhandlas under trevliga former. Vi skall ju 
ha kul också! Apropå kul så visar en studie från 
Sahlgrenska Akademin att strokedrabbade mår 
bäst och lever bäst om dom tänker över sin livs-
stil och har en partner vid sin sida i det dagliga 
livet. Tänk på det! 

Vården av akuta strokefall förbättras succesivt. 
Ett positivt exempel är den vårdkedja 
”Hjärnvägen” som introducerats vid Östersunds 
sjukhus. Genom ändrade rutiner för behandling 
av akut stroke har tiden från sjukhusdörren till 
behandling mer än halverats och antalet be-
handlingar mer än tredubblats. Sannerligen, vi 
går mot ljusare tider! 

 

 

Varma hälsningar 

Håkan Mandahl, ordförande                                                        
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Informationsbladet              
utges av                                
STROKE-Föreningen i     
Stockholms län 

 

Ordförande                           

Håkan Mandahl                           
hakan.mandahl@pharmaforte.se 

Adress 

STROKE-Föreningen i          
Stockholms 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 

 

Tryck 

exakta printing 

Ansvarig för Informations-
bladet 

Kai Barvèll, 070-768 05 28 

kai.barvell@gmail.com 

O B S ! 

Glöm inte meddela oss eventuell adressändring! 

E-post: kansliet@strokesthlmlan.se 

Telefon: 08-549 019 00 

Ny� år-nya tag          1 

 

Kalendarium/Programöversikt      3 

 

Kalendarium/återkommande                                       

aktiviteter           4 

 

Länsföreningen          5  -    7 

 

Länets Lokalföreningar        8  -  12 

 

Blandad Information         12 

 

Insändare            13 

 

Annonser         14 -   16

          

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

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

Manus-Stopp/Utgivning        
15 dec 2014/15 januari 2015                      
23 mars 2015/15 april 2015         
23 juni 2015/15 aug 2015                     

5 dec 2015/15 januari 2016   

Nästa Informationsblad utkommer 15 april 2015 
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KALENDARIUM/Programöversikt Våren 2015 

Dag       Aktivitet    Organisatör     Sid  

 

Fredag 16 januari  Strokeätarna   Lokalföreningen Södertälje    8 

Tisdag 20 januari  Fika/Balansträning  Lokalföreningen Västerort     10 

 

Måndag 2 februari  Medlemsträff   Lokalföreningen Södertälje    8 

Måndag 2 februari  Träff, Bosses råd och stöd Lokalföreningen City      9 

Tisdag 3 februari  Café-möte    Lokalföreningen Norrort     11 

Tisdag 17 februari  Fika/Balansträning  Lokalföreningen Västerort     10 

Torsdag 19 februari  Strokeätarna   Lokalföreningen Södertälje    8 

Tisdag 24 februari  Medlemsmöte   Lokalföreningen Norrort     11 

 

Måndag 2 mars   Årsmöte    Lokalföreningen Södertälje    8 

Onsdag 4 mars   Årsmöte    Lokalföreningen Södra     12 

Onsdag 4 mars   Årsmöte    Lokalföreningen Norrort     11 

Måndag 16 mars  Årsmöte    Lokalföreningen Öst      12 

Måndag 16 mars  Årsmöte    Lokalföreningen Södertörn    9 

Tisdag 17 mars   Fråga doktorn   Lokalföreningen Norrort     11 

Tisdag 17 mars   Årsmöte    Lokalföreningen Västerort     10 

 

Måndag 20 april  Medlemsträff   Lokalföreningen Södertälje    8 

Tisdag 21 april   Frilufts/Fikaträffar  Lokalföreningen Västerort     10 

 

Måndag 4-8 maj  Resa Sommarsol  Länsföreningen       6  
Tisdag 5 maj   Café-möte    Lokalföreningen Norrort     11 

Måndag 18 maj   Våravslutning   Lokalföreningen Södertälje    8 

Tisdag 19 maj   Frilufts/Fikaträffar  Lokalföreningen Västerort     10 
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Startdatum      Aktivitet    Organisatör             Sid  

 

Onsdag 7 januari   Aikido    Länsföreningen      7 

Tisdag 13 januari   Varmvattenbad   Lokalföreningen Södertörn  9 

Fredag 16 januari   Fredagsfika med trav  Länsföreningen      6 

Måndag 19 januari   Rosenknopparna  Lokalföreningen Södertörn   9 

Måndag 19 januari   Rundabordssamtal  Lokalföreningen Öst     11 

Onsdag 21 januari   Medlemsfika   Länsföreningen      7 

Fredag 23 januari   Varmvattenbad   Länsföreningen      6 

Måndag 26 januari   SMIL-Träffar   Länsföreningen      7 

 

Onsdag 4 februari   Prima Liv    Länsföreningen      7 

Torsdag 5 februari   Rörelse– Styrketräning Lokalföreningen Norrort    11  

Tisdag 10 februari   Medicinsk Yoga   Lokalföreningen Södertälje   8 

Onsdag 11 februari   Varmvattenbassäng  Lokalföreningen Södertälje   8 

Fredag 13 februari   Ronnie Gardiner  Lokalföreningen Södertörn   9 

Tisdag 17 februari   Cirkel: Vinprovning  Lokalföreningen City     9 

Tisdag 17 februari   Ronnie Gardiner  Länsföreningen                                 7 

Onsdag 18 februari   Massage    Länsföreningen      6 

Lördag 28 februari   Lunshmöte   Lokalföreningen Södra    12 

 

Onsdag 22 april    Golf     Lokalföreningen Västeror    10 

        

 

      

 

 

 

 

 

  

KALENDARIUM/Alla återkommande aktiviteter Våren 2015 

Ring Länsföreningens kansli, 08-549 019 00, om du önskar gå på någon 
av Länsföreningens aktiviteter! Tack på förhand! 
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   Gill Wingbo  
   Högdalen 
   0736-737273 gill.wingbo@skl.se 
 
 
 
 
   Lars Persson  
   Tensta 
   08-7604509 
   larsanpe@hotmail.com 
 

 
 
 

 

 

Vi får ofta förfrågningar från 
Forskare, Radio och TV, som ex 
önskar komma i kontakt med  
personer som fått stroke! 

Ibland kan det handla om någon som har nå-
gon slags förlamning eller annan åkomma   
efter stroken. Kan även gälla ”att vara anhö-
rig”. 

Länsföreningen önskar nu göra ett register 
över ER som kan ställa upp på exempelvis en 
intervju, så vi lätt kan svara de som kontaktar 
oss. 

Om du är intresserad av att delta i detta hör 
då av dig till kansliet på vår telefontid alla 
helgfria vardagar måndag - fredag klockan 
09.00-12.00 eller 13.00-16.00. Det går givet-
vis lika bra att skriva till oss! Lägg till, Elisa-
beth Sundgren-Åberg, på kuvertet eller skicka 
E-mail till: bettan@strokesthlmlan.se  

 

 

TACK på förhand!       

 

Länsföreningens  
Valberedningen 2014 - 2015 

 
Inför årsmötet 2015, som skall hållas i april, 
kan våra medlemmar och styrelserna i de lo-
kala föreningarna komma med förslag på för-
troendevalda till styrelseuppdrag och reviso-
rer i Länsföreningen.  
 
Valberedningen jobbar för medlemmarna och 
tillsätts vid årsmötet. I nuvarande organisat-
ion deltar ombud från lokalföreningarna i års-
mötet som väljer styrelse och revisorer. Där-
för ska ni i första hand höra av er till den lo-
kala föreningen med synpunkter. Vi välkom-
nar naturligtvis också alla att höra av sig till 
oss och vi finns tillgängliga för er på mail och 
telefon. Vi ser fram emot era förslag på förtro-
endevalda i länsföreningen. 
 
Valberedningen arbetar för att vår förening 
skall fungera bra och uträtta ett arbete som 
önskas och välkomnas av medlemmarna.     
Valberedningen har ett indirekt ansvar för att 
kommande styrelse fungerar bra. I ett tidigt 
skede under mandatperioden vill vi engagera 
oss och föreningens medlemmar i detta ar-
bete. Alla skall känna sig delaktiga och ha ett 
inflytande på vilka som väljs, i förtroende, i 
vår förening. 
 
Det ligger i sakens natur att valberedningen 
är fristående från styrelse, revisorer och alla 
andra som väljs på årsmötet. Det får inte fin-
nas misstanke om att de som väljs styr valbe-
redningen och dess arbete. 
 
Vi strävar efter en allsidig sammansättning av 
de som väljs i förtroende med beaktande av 
livssituation, kön, hemort, erfarenheter och  
ålder. 
 
Valberedningen har således en viktig funktion 
i varje förenings liv under förutsättning att 
den lyckas aktivera medlemmarna och har 
dess   förtroende. 

 
 
   Sven Andreason  
   Sundbyberg 
   070-5927441 

LÄNSFÖRENINGEN 
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LÄNSFÖRENINGEN 

MASSAGE på Föreningskansliet. 

Ont i axlar eller rygg? 

Varannan vecka onsdag förmiddag kommer 
Magnus från Resursteamet till oss för att      
massera! 

Följande datum går att boka: 

18 februari, 4 mars, 18 mars, 1 april, 15 april,      
29 april och 13 maj 2015. 

Tidsbeställning ring: 08-549 019 00 

Du kan få massage på rygg och nacke, hand och 
fot eller avkopplande ansiktsmassage. 

VÄLKOMNA önskar Magnus 

 

VARMVATTENBAD med ledare 

Start: 23 januari - 22 maj 2015. 

Klockan: 14.45 - 15.45 

Pris: 300 kronor / termin 

Plats: Handelsvägen 186, Enskede, samma hus 
som affären BEA, Svedmyra-badet. 

OBS: Du som behöver medhjälpare måste 
ordna det själv! 

Vi är många som går på varmvattenbadet, därför 
vill vi att nya badgäster kontaktar kansliet på   
08-549 019 00. 

 

FREDAGSFIKA med trav 

Start: 16 januari kl 12.30 - 14.30 och håller på 
fram till fredagen den 3 juli 2015. 

Är du inte intresserad av att spela på travet går 
det lika bra att komma för att ta en kopp kaffe 
och för att umgås med andra medlemmar i före-
ningen. 

Vi startar med fika kl 12.30. 

Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18  -   
22, Bredäng.                                                                  
Kontaktpersoner: Göran Mörk 0703-333545 
eller Sven-Olof Gustavsson 0707-508818. 

 

S O M M A RS O M M A RS O M M A RS O M M A R————                    

Gruppresa till Sommarsol, Vejbystrand 

Måndag 4 maj - Fredag 8 maj, 2015 

                                                                                   
Tiden bara rusar iväg så det är lika bra att    
redan nu tänka på våren och sommaren 2015. 

Många har efterfrågat en resa till vackra      
Vejbystrand, Sommarsol under maj månad då 
bokskogarna är som vackrast! 

Så sagt och gjort! 

Avresa den 4 maj: 

Samling:     kl 08.00, Ekholmsvägen 36,                   

                Skärholmen 

Avgång:       ca. kl. 08.30 - 09.00 

Hemkomst  Skärholmen ca. 19.00 

SPA-avdelningen är helt tillgänglig även för 
dig med en funktionsnedsättning. Du har till-
gång till vår badavdelning och relaxen med 
SPA-pool. 

Glöm inte ta med badkläder! 

Sista anmälningsdagen 1 april 2015       

Resan är bindande! Skulle du mot     

förmodan inte kunna åka med skall   

kopia på sjukintyg sändas till oss! 

I priset här under ingår:                                            
-bussresa till och från Sommarsol                                 

-logi inklusive frukost, lunch och middag                

-två till tre utflykter under veckan                            

Sista kvällen samlas vi för en myskväll med 

dryck och tilltugg! 

Totalkostnad i enkelrum 6.850 kr 

Totalkostnad i dubbelrum 6.090 kr 

Dessa priser baserar sig på att 20 personer 
åker med!                                                                      
Max 25 personer och då till ett lägre pris! 
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 LÄNSFÖRENINGEN 

RONNIE GARDINER                                
Rytmterapi 

Start: Tisdag 17 februari - 19 maj, 2015 

Plats: Hägerstens Medborgarhus, Riksdaler-
vägen 2, Hägersten. 

Pris: 300 kronor/person, 10 gånger. 

Svårare grupp:                                                   
tisdagar kl 12.30 - 13.30, för dig som varit med 
ett tag och kan rörelserna. 

Lättare grupp:                                                               
tisdagar 14.00 - 15.00, för dig som behöver ta 
det långsamt. 

 

A I K I D O 

Aikido är en balansträning som passar mycket 
bra för dig som haft en stroke!  

Start: 7 januari - maj månad ut 2015 

Dagar: Måndagar och Onsdagar 

Klockan: 10.00 

Pris: för 1 dag i veckan 1.300 kr/termin 

Pris: för 2 dagar i veckan 1.900 kr/termin 

Ledare: Urban Aldenklint, 070-625 38 44    
vid förfrågningar är du välkommen att ringa 
Urban. 

 

PRIMA LIV, fysisk aktivitet vid 
stroke!                                                                    
 
Praktisk genomgång av fysiska övningar som 
syftar till en förbättrad alternativt bibehållen 
funktionsförmåga hos deltagarna. Utbyte av 
erfarenheter och tips på olika rehabiliteringsal-
ternativ. 
 
Ledare är leg. arbetsterapeut 
 
Start: onsdag 4 februari - onsdag 22 april  
Klockan: 16.00 - 18.00 
Plats: Pumpan 
Lokal: Katarinasalen 
Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm 
Pris: 475 kronor/person och termin. 
 
Funderar du på att börja på Prima Liv? 
Du får gärna prova på en gång för att se om 
detta passar just dig! 

 
 
MEDLEMSFIKA 
 
Medlemsfika onsdagar jämna veckor. 
Start: 21 januari - 13 maj 2015 
Klockan: 12.30 - 14.30 
Plats: Pumpan 
Lokal: Barnängen 
Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. 
 
Vid starten hösten 2014 utlovades att vår ord-
förande Håkan Mandahl skulle komma på be-
sök. Tyvärr kunde Håkan inte dyka upp så nu 
gör vi ett nytt försök. 
Håkan svarar på frågor/funderingar! 
 
Kontaktpersoner: Marianne och Stig         
Johansson, tel: 08-580 149 07 
 
 

SMIL-träffar 
Var annan måndag, ojämna veckor, träffas vi 
på PUMPAN i Skanstull-lokalen! 
 
Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm 
Klockan: 13.00 - 15.00 
Start: 26 januari - 15 juni 2015 
 

Kom och umgås med likasinnade         
över en kopp kaffe! 

Kräftskivan                                                   

på                                                                        

Jakobsbergs 

gård                                                 
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CIRKLAR                                                          
Medicinsk Yoga                                                   
Tisdagar kl. 14.00 - 15.30, 10 ggr 350 kr, ej 
medlem 550 kr.                                                                  
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A         
Södertälje, nedre plan                                                        
Paus med dryck och samtal.                              
Ledare Anki Nordström. Start 10 februari.  

Anhöriggrupp, ledare Barbro Söderström, 
tisdagar. Är du intresserad hör av dig,            
tfn 551 561 66. 
 
Bad, i varmvattenbassäng, med ledare,   
Södertälje sjukhus.  
Onsdagar kl.14.15–15.00, 12 ggr 350 kr, ej 
medl. 550 kr i mån av plats. Start 11 februari. 
OBS Egen hjälpare medtages om du ej 
klarar dig helt själv. 
OBS: Anmälan senast den 26 januari, 
till Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller 
Yvonne Gillner 070-475 18 88. Minst 8 delta-
gare för cirkelstart.  
 
Strokeätarna 
Fredag 16 januari, kl 11.30–13.00  
Vi äter lunch tillsammans vid Hagabergs     
Folkhögskola, på Restaurang Kastanjen. 
Adress: Erik Dahlbergsväg 60, Södertälje. 
 
Medlemsträff 
Måndag 2 februari, kl. 17.00–19.30 
Monica Zirath från kommunens Fixarservice 
besöker oss och presenterar de tjänster man 
kan få hjälp med. Kaffe serveras.   
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A 
Södertälje, nedre plan. 
 
Strokeätarna 
Torsdag 19 februari kl. 11.00. 
Besök på Markus Wallenbergs bilmuseum, 
därefter lunch, ca 12.30, på Restaurang         
Sjökringlan lunchpris 75 kr. 
Anmälan senast 12 februari. 
Adress: Nyköpingsvägen 33, Södertälje 
 
Medlemsträff   
Måndag 20 april, kl. 17.00–19.30              
Vi har en trevlig kväll tillsammans med 
allsång. Sill och potatis samt kaffe serveras. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A                  
Södertälje, nedre plan. Välkomna! 

LOKALFÖRENINGEN 

SÖDERTÄLJE Nykvarn, Botkyrka/Salem 

Våravslutning/medlemsträff 
Måndag 18 maj kl. 17.00–20.00 
Plats: Gillberga friluftsgård 
Mer information i nästa utskick. 
Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt  
Andersson 
Tfn 08-550 157 17, mobil 073-669 09 74 

 

Året närmar sig sitt slut och det är kanske dags 
att göra en liten tillbakablick på vår verksam-
het. 

Våra grupper av olika slag har varit livaktiga 
med god uppslutning och kommer att fortsätta 
som vanligt under 2015. Vi har under året 
också fått ytterligare en anhöriggrupp i Nynäs-
hamn. 

Enda ”plumpen” i protokollet är Fotogruppen 
som vi startade på försök, men som nu är vi-
lande. 

I anslutning till Internationella Strokeda-
gen fanns vi på plats i Tyresö Centrum,         
Haninge Centrum, Nynäshamns Centrum och 
tillsammans med Stroketeamet på Huddinge 
Sjukhus. 

Vi spred information om stroke och om vår 
verksamhet. Dessutom erbjöd vi gratis blod-
tryckstagning. 

Detta gjorde vi också på Haningedagen,   
Tyresöfestivalen och på en anhörigdag i 
Tyresö Centrum. 

”Kulturknuttarna” har under året anordnat  

 

LOKALFÖRENINGEN 

SÖDERTÖRN      

ÅRSMÖTE:                                                               
Datum: 2 mars 2015                                                     
Klockan: 17.00 - 19.30                                          
Plats: Allaktivitetshuset, Barrtorpsv. 1 A,     
Södertälje, nedre plan.                                             
Motioner lämnas in före 1 februari 2014.        
Årsmöteshandlingar kan beställas en vecka 
före årsmötet av Lill-Britt Andersson.                   
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flera träffar inom olika områden som besök på 
Afrikanska Mästerverk, Artipelag, MC-       
Collection, Tyresta Nationalpark och             
Vasamuséet.                                                             

Vi har också traditionsenligt haft våra upp-
skattade vår- sommar- lucia- och julfes-
ter. 

Det som däremot inte verkar väcka något 
större intresse är medlemsmöten, som vi haft 
på olika ställen, så det kanske inte är någon 
större vits med att ha sådana.                             

Vi har också varit representerade i 
Funktionshindersråden (före detta 
Kommunala Handikappråden) i Tyresö, 
Haninge och Nynäshamn. Vi skulle förstås 
gärna vilja vara representerade i Huddinge 
också och då av någon som bor i Huddinge 
kommun. Om du känner dig manad ta kontakt 
med vår ordförande Conny på telefon          
070-829 25 56.                                                                     

Genom dessa råd är det faktiskt möjligt att 
kunna påverka våra kommunala beslutsfat-
tare, så det är ett meningsfullt uppdrag.  

Vårprogrammet 

Våra olika grupper fortsätter som vanligt efter 
nyår. För plats och startdatum ring respektive 
kontaktperson. 

Ronnie Gardiners Rytmterapi                         
Start fredagen den 13 februari kl 13.                        
För info ring Anders på 070-372 30 84. 

Körsångsgruppen även kallad Sånglär-
korna 
För info ring Björn på 076-186 30 40. 

Rosenknopparna (promenader) 

Start måndagen den 19 januari. 

För info ring Katarina på 073-513 61 17. 

Gubbaröran 

För info ring Claus på 070-290 20 85. 

Optimisterna (promenader vid Rudan) 

För info ring Claus på 070-290 20 85. 

Varmbadet 

Start tisdagen den 13 januari.                           
För info ring Conny på 070-829 25 56. 

OBS! När vi startar i januari har vi engagerat 
en ledare, som aktivt kan bistå med rörelseträ-
ning 

 

 

Aktivisterna                                                         
För info ring Liz på 070-590 87 84. 

Anhöriggruppen i Handen                                   
För info ring Marita på 070-130 14 67. 

Anhöriggrupp 1 i Nynäshamn                             
För info ring Eina på 08-520 15 991. 

Anhöriggrupp 2 i Nynäshamn                             
För info ring Ulla på 070-286 12 64 

 

 

 

Bild från jul-
festen 2014. 

 

 

…...har inga kulturpromenader under vintern. 

Vi kommer ha ett möte i början på 2015 där 
Bosse råd och stöd berättar om vilka 
tjänster de erbjuder oss GRATIS och om 
deras kurser och möten. 

Vi ses hos Bosse– kunskapscenter, Döbelns-
gatan 69, måndagen den 2 februari 
klockan 14.00 - 15.30. 

Vi kommer att ha en studiecirkel i början av 
2015: Vinprovning hos Åsa på Harry 

ÅRSMÖTE:                                               
Datum: 16 mars 2015                                          
Klockan: 18.00                                                         
Plats: Handenterminalen 4 

Handlingar kommer att finnas tillgängliga.                  
Tyvärr så finns det ingen valberedning, men 
om du har förslag på någon styrelseledamot, 
så maila eller skicka med brev ditt förslag till 
föreningen, gärna med motivering till varför 
du föreslår personen i fråga. 

Tänk också på att det är årsmötet (inte vår 
styrelse!) som ska välja Södertörns  
deltagare till Länsföreningens            
årsmöte. 

STROKEFÖRENINGEN 
STOCKHOLM CITY 



10 

 

LOKALFÖRENINGEN  
VÄSTERORT 

PROGRAM VINTERN/VÅREN 
2015                                                               
God fortsättning, här är vårt nya program.   
Det vi gör tillsammans är tillgängligt för alla 
OBS: De flesta av oss som medverkar har nå-
gon form av nedsättning efter stroke, behöver 
du assistans har vi ingen möjlighet att hjälpa 
dig.  

FIKA OCH BALANSTRÄNING PÅ    
MARYS CAFÉ                                                  
Välkommen till Marys Café, adressen är    
Blackebergsbacken 41.                                                    
Hit tar du dig med färdtjänst ända fram till 
dörren, buss 113 går hit från Solna centrum via 
Sundbyberg och Islandstorget, hållplats   
Mälarbacken som ligger 50 meter från fiket. 
För dig med bil finns bilparkering. 

●   FIKA TISDAGEN 20 januari klockan    
13.30  - 15.00. 

●   FIKA TISDAGEN 17 februari klockan          
13.30 - 15.00. 

Marys café välkomnar våra medlemmar att 
delta i:                                                                             
Lätt balansgymnastik, stående eller sittande, 
trygg och säker träning. 

FREDAGAR 10.45 - 11.30                                         
Ingen föranmälan OBS: Behöver du assistans 
måste du själv ordna det!                                         
Frågor besvaras av sjukgymnasten Lisa på 
telefon: 076-120 67 61. 

Till våren dags igen för våra populära         

FRILUFTS OCH FIKATRÄFFAR                                                   
Vi träffas vid Gröna Stugan, Ursviksvägen 28 
Sundbyberg, vackert belägen vid Lötsjön i 
Sundbyberg.  Vi börjar med en att lugnt och 
långsamt tillsammans ta oss runt Lötsjön och 
avslutar med en gemensam fika på caféet.         

●TISDAGEN 21 april Promenad 12:45 Fika 

13:30                                                                      

●TISDAGEN 19 maj Promenad 12:45 Fika 
13:30                                                                          

GOLF I VÄSTERORT                                            
Redan nu slår vi ett slag för vårens Golfaktivi-
teter.                                        

PROVA PÅ GOLF – utan kostnad 
●Hässelby Golfklubb onsdag 15/4 kl 13:00   

TRÄNING PÅ HÄSSELBY GOLF-

KLUBB                                                           
Onsdagar kl 13-14  vecka 17-25 + 32-40  

●Jämna veckor, träning med instruktör, hink 
med bollar 100:- /gång. Förboka senast mån-
dag samma vecka via mail eller telefon. 

●Ojämna veckor, träna själv. Hink, bollar, 
kaffe och bulle 50:-/gång. Ingen förbokning 
krävs.                                                                                 
Färdtjänst adress: Lövsta Koloniväg, Häs-
selby, säg till vid beställningen att det är till 
Hässelby Golfklubb. 

T-bana till Vällingby. Därifrån Buss 541 mot 
Hässelby, kliv av Lingonrisgränd. Följ Lingon-
risgränd , vid gatans slut, passera igenom ett 
koloniområde  Vid en mindre bilväg gå åt 
vänster. Total promenadsträcka ca 600 m. Du 
som använder rullstol, rullator och åker kol-
lektivt, kliv av Barnhemsvägen, ring Pia 
0704755257  el 0709539290 Rolle, för att bli 
hämtad, gäller Prova På Golfen. 

Hässelby GK www.hasselbygolf.se                    
Telefon 08- 739 38 89  

ÅRSMÖTE:                                                                    
Datum: 17 mars 2015                                                       
Klockan: 17.00 - 20.00                                                 
Plats: Bromma sjukhus, Söderberga allé 41, 
Beckomberga ingång genom huvudentrén.           
Vi bjuder på smörgåstårta och besök av Kenth 
Malmström!                                                                         
Möteshandlingar finns vid årsmötet.                      
Från kl. 17.00 Smörgåstårta, kl. 18.00 Årsmö-
tesförhandlingar och kl. 19.00 Kenth Malm-
ström berättar om sina erfarenheter från reha-
biliteringen på Erstagårdskliniken där han an-
svarat  för neurologisk rehabilitering. Numera 
har Kenth motsvarande uppgift på Rehab-
station Stockholm i Frösunda och vill gärna 
veta om våra förväntningar på stroke rehabili-
teringen. 

Martinsons gata 13. Kungsholmen, nära Horns-
bergsstrand. Pris 500 kr + vin (10 ggr) tisdagar, 
start 17 februari. Max 12 personer anmäl dig 
till: Åsa 070-355 09 47 eller till kansliet            
08-549 019 00 för att få en kod. 
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akt att diskutera rehabfrågor med Kenth och 
det som du tycker behöver utvecklas.  
Fråga doktorn 17/3 2015, kl 18.00-20.00, 
HK-Center, Dragonvägen 64, Upplands Väsby.  
Max Larsson, överläkare, Strokerehabilite-
ringsavdelning 4, Brommageriatriken, kommer 
till oss för diskutera rehabilitering och svara på 
medlemmarnas frågor. 

Café-möte på Vaxholms hembygdsgårds 
café 5/5 kl 13.30. Trädgårdsgatan 19,           
Vaxholm. 

Vi träffas måndagar jämna veckor klockan   
14.30 - 16.00. I rundabordssamtalen diskuterar 
vi vad som händer i vården och runt omkring 
oss och hur vi själva har det. Vi kan ge varandra 
stöd och råd och informera om olika vägar att 
få det så bra som möjligt. Den närstående är en 
viktig person i rehabiliteringen. Varje månad 
kommer någon och föreläser eller en medlem 
har dagen. 

Vi träffas den 19 januari, 2 februari, 16 februari 
samt den 16 mars då vi har årsmöte. 

För information:                                                                
Gunvor Öhman, 071-40 585  eller                              
Rakel Lindfors, 08-715 15 13                                                          
    Fortsättning nästa sida….. 

 

Först vill vi tacka de nära 40 medlemmarna 
som svarade på vår enkät och som hjälper oss 
med planeringen av kommande aktiviteter. 
Störst intresse får Café-träffar i olika former, 
fysiska aktiviteter som exempelvis gymnastik 
på Furuhöjden och Yoga. En aktivitet som 
kommer att fortsätta under våren och också ut-
ökas till två grupper är samarbetet med Furu-
höjdens rehabiliteringshem i Täby. 
 
En av deltagarna, Marie Fagerberg, beskriver 
denna verksamhet så här: Vi har fått träna 
gymnastik med inriktning på balans, styrka, 
bålstabilitet samt kroppskännedom. Vi har va-
rit ett glatt gäng som 8 gånger tränat, svettats, 
fått råd och tips och framförallt haft kul under 
ledning av deras sjukgymnaster. Det har varit 
mycket positivt och för min del en kick, att med 
enkla medel komma igång med egen träning 
hemma. Jag kommer definitivt att hoppa på 
denna aktivitet också under våren. Träningen 
har varit mycket bra för kropp & knopp och ett 
ännu bättre välbefinnande. Jag kommer hålla 
utkik på Lokalföreningens hemsida.  
 
Föreningens aktiviteter under våren 
 
Café-möte på Ulriksdals trädgårdscafé 3/2 
2015, kl 13.30. Slottsträdgården Ulriksdal 
Slottsträdgårdsvägen 8, Solna. För dig som vill 
passa på att äta, finns Mat/Buffe mellan  
kl 11.30-14.00. 
 
Rörelse- och styrketräning på Furuhöj-
den  
Start 5/2 2015, kl 16.00-17.00. Gribbylundsvä-
gen 75, Täby. Vi tränar stående och träffas 8 
ggr. Kostnaden är 500 kr. Max 6 personer i 
gruppen, så först till kvarn gäller.  
Anmälan sker till Lena Petterson:                     
Tel: 070-569 0180; E-mail: lp@tranfor.se.  

Vi räknar med att under våren kunna starta  
ytterligare en grupp. Håll därför koll på          
föreningens hemsida:                                           
http://www.strokesthlmnorrort.n.nu.  
 
Medlemsmöte med information från   
Rehab Station Stockholm 24/2 2015,               
kl 18.00-20.00 HK-Center, Dragonvägen 64, 
Upplands Väsby.  
Kenth Malmström kommer för att informera 
om verksamheten. Ta tillfället i  

LOKALFÖRENINGEN 

NORRORT 

LOKALFÖRENINGEN  ÖST 

VÄRMDÖ - NACKA 

ÅRSMÖTE:                                                              
Datum: 4 mars 2015                                               
Klockan: 18.00 - 19.30                                          
Plats: HK-Center, Dragonvägen 64,                      
Upplands-Väsby 

I syfte att spara porto kommer årsmöteshand-
lingar att finnas tillgängliga på föreningens 
hemsida:                                                          
http//www.strokesthlmnorrort.n.nu  Om du 
inte har tillgång till hemsidan, kontakta före-
ningens sekreterare, Kai Barvèll,                      
tel: 070-768 05 28 så får du handlingar med 
vanlig post. 
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BLANDAD  INFORMATION 

Extra färdtjänstresor till förtro-
endeuppdrag - enklare igen! 

Trafikförvaltningen har nu tagit till sig läm-
nade synpunkter från bland annat HSO.     
Ledstjärna framöver vid hanteringen av denna 
ärendetyp är att det ska vara så lite krångel 
som möjligt och så enkelt som möjligt för de 
som ansöker. Detta framkom vid det senaste 
mötet i resursgruppen för Färdtjänst. 

Blanketten som ska användas när man söker 
dessa resor kommer att justeras på några 
punkter innan den läggs ut på hemsidan, 
bland annat så att det tydliggörs att det inte 
behöver vara just ett utdrag från protokoll 
utan kan också vara annat intyg. Vidare ska 
det vara möjligt att söka resor för samtliga 
uppdrag som man har inom en organisation 
vid ett och samma tillfälle. Också hanteringen 
av ansökningarna ska snabbas upp. 

28 oktober 2014 

HSO Stockholms län 

 

Sök hjälp hos oss                                             
Talklinikens logopeder på Danderyds sjukhus 
träffar patienter på Medicinklinikens stroke-
avdelning och gör där en första bedömning av 
tal– och språkförmågan.                                                                    

Vi träffar också personer med afasi som  
skrivits ut från sjukhuset och som inte har       
kontakt med logoped inom någon annan    
rehabiliteringsverksamhet. Vi tar även emot 
dem som har haft afasi en tid som vill ha 
uppföljande bedömning och behandling. 

För att komma till oss behöver du en remiss 
från till exempel läkare, sjuksköterska, psyko-
log eller annan logoped. 

Kontaktperson                                                              
Kerstin Gustafsson, leg logoped                              
kerstin.gustafsson@ds.se                                                 
Tel. 08-123 571 82 (onsdag-fredag) 

 

ÅRSMÖTE:                                                     
Datum: 16 mars 2015                                     
Klockan: 14.30 - 16.00                                   
Plats: Trallbanevägen 5c, Gustavsberg 

Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe! 

Fortsättning ÖST  

Lunshmöte för medlemmar.  

Klockan: 11.00 - 13.00                                     

Plats: Mamsell Ullas väg 5, Hägersten                    

Datum: 28 februari, 25 april, 26 september 
och 30 november.  

Ring Kim Randrup för vägbeskrivning på     
mobilnummer 0761-22 48 44. 

ÅRSMÖTE: 

Datum: 4 mars 2015 

Klockan: 18.00 - 20.00 

Plats: Måsholmstorget 3, Skärholmen 

Vi bjuder på Smörgåstårta 

Möteshandlingar finns vid årsmötet. 

Årsmöteshandlingar kan beställas av ordfö-
rande Kim Randrup på mail                                        
kim.randrup@stockholm.se eller mobil                
0761-22 48 44. 

LOKALFÖRENINGEN           
STOCKHOLMS STAD SÖDRA 

Två flygande hundar ! ! 
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INSÄNDARE 

Är det möjligt att vara 31 år och ha haft stroke 2 gånger? 

Jag fick min första stroke när jag var 23 år gammal, eller ung kanske passar bättre. Det började 
med migrän under några månader som sedan tyvärr resulterade i en vänstersidig förlamning.   
Jag befann mig i Åre och säsongsjobbade så innan vi förstod och man hade hittat anledningen 
till förlamningen hade jag hunnit blivit flyttad till Umeå för specialistvård. Det satt en propp 
bakom höger öra. Chock för mig, min familj och mina vänner. Jag var ju så ung! 

 

Jag återhämtade mig rätt bra och lovade mig själv att jag skulle avsluta säsongen där jag började 
den, i Åre - på skidor. Det blev så. Jag fick rehabilitering i Skåne då jag är därifrån och bodde hos 
mina föräldrar. Mitt mål räddade nog mitt liv just då. 

 

Läkarna hittade ingen direkt anledning utan kom fram till att jag hade haft hormonellmigrän, 
antagligen av p-piller samtidigt som jag har en liten koagulationsrubbning. Detta var otur och 
risken var en på miljonen att det skulle hända igen. 

 

Det hände igen 2013 då min tjejkompis skulle gifta sig i Sälen. Jag vaknade upp 05.00 på morgo-
nen på hennes bröllopsdag av att hela rummet snurrade och jag började kräkas. Min första tanke 
var att jag måste ha ätit något dagen innan. En tjejkompis till mig sov i samma rum som tur var. 
Det tog tyvärr tid innan vi ringde ambulans men till slut så kom de och hämtade mig. Det var 
ingen självklar symtom men efter många olika undersökningar så hittade läkaren en propp i lill-
hjärnan. Balansen sitter i lillhjärnan. Jag blev sämre på natten och började se sämre, blev förla-
mad i höger öga och min vänstra sida började somna in. En ny MR togs och då hade det stora 
kärlet i hjärnan gått sönder och släppt propp till hjärnstammen. Det blev akutflyg till Karolinska 
och operation i 4 timmar. Jag har numera en stent i stora kärlet och proppen från hjärnstammen 
lyckades kirurgen ta bort. Jag tappade talet under operationen. Kan vara den värsta upplevelsen 
i mitt liv. Detta har jag som tur är fått tillbaka. Efter en vecka på intensiven med 24 timmar     
bevakning och en vecka på vårdavdelning har jag repat mig så pass bra att jag fick komma hem. 

 

Jag bor själv i min lägenhet i Stockholm så min mamma bodde hos mig ett tag. Jag började jobba 
50% och efter 10 månader var jag uppe på 100% arbetstid igen. Företaget jag jobbar på har varit 
en enorm stöttning för mig. Hjärntröttheten satt i betydligt längre och mitt sömnbehov var stort. 
Även denna gång hittade läkarna ingen anledning till stroke. Otur igen. Jag är numera Waran   
behandlad då läkarna ansåg att något måste göras så att det inte händer-minskar risken för en 
3:e gång. Idag mår jag bra och har inga fysiska nedsättningar eller andra men. Det kan vara värt 
att tillägga att ingen i min släkt haft stroke. Jag är en smal, vältränad tjej som aldrig rökt i hela 
mitt liv. Vilket nog också var en stor fördel i min återhämtning. 

 

Ibland händer det mest oväntade i livet. I mitt fall så tror jag att min inställning samt självklart 
att jag är ung och att läkarvården gått framåt som gjort att jag lever ett normalt liv idag. 

//Johanna Scotte 
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ANNONSER 
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Välkommen �ll stroketeamet 

på Rehab Sta�on Stockholm 

Vi finns i Solna, vid Hagaparken in�ll Brunnsviken. 

Rehab Sta�on Stockholm erbjuder rehabilitering i interna+orm 

och som dagrehabilitering för dig som har behov av träning 

e.er a/ ha få/ en stroke. Vårt program är individuellt anpassat 

u�från dina behov. Vi har också en logopedmo/agning. 

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.rehabsta�on.se. 

Kenth Malmström 

Tel 08-555 44 125 

 

Precis	den	rehab	du	behöver!	

Neurologisk	Rehabilitering	för	dig				

som	haft	din	sjukdom	en	tid.	

Avtal med Stockholms Läns Landsting. 

Vi har platser för dagvård eller inneliggande           
rehabilitering. 

Multiprofessionella team och                                 
sjukvårdspersonal dygnet runt. 

Glädje, professionalitet och omtanke med              
gästen i centrum. 

Sök med vårdvalsremiss via din husläkare            
eller neurolog. 

Besök	vår	hemsida	www.furuhojden.com	

eller	ring	08-630	89	00	för	mer																																									
information.	

	

Vi	$inns	även	på	facebook						
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STROKE-Föreningen i Stockholms län                       

Måsholmstorget 3                                                             

127 48 SKÄRHOLMEN 

ALLT FÖR KONTORET 
IT – KONTORSMASKINER – TILLBEHÖR 

copyoffice.se 

SAMARBETSPARTNER 


