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Ordförande har ordet 

Våren är här. Den första sädesärlan kom till vår ö den 6 april – helt enligt den inbyggda 
turlistan!  

Det känns bra att blicka framåt. Mycket händer som vanligt inom vårdsektorn, här några 
axplock: 

- En ny rapport har lagts fram: ”Hinder och möjligheter för att öka patientlagens 
genomslag” (Vårdanalys Rapport 2016:1)  

- Handikappförbunden har uttalat sig positivt till regeringens förslag om att de med 
mycket omfattande funktionsnedsättning kan få sjukersättning redan från 19 år för 
studier. 

- Nya Karolinska Sjukhuset (NKS): Landstingsstyrelsen i Stockholm har på Alliansens 
initiativ beslutat att granska avtalet med Skanska/Innisfree. Inriktningen är att se 
över vilka justeringar som kan göras för att gynna landstinget som avtalspart. Avtalet 
möjliggör ändrade ekonomiska villkor till följd av ändrat ränteläge, marknadstestning 
av priset på tjänster mm. Dessutom genomförs en fristående granskning av hur 
avtalet har följts och att det som avtalats har levererats. Att arbetet har ytterligare 

 

 



försenats och att antalet vårdplatser ifrågasatts är känt sedan tidigare. Men det är inte 
aktuellt att häva avtalet säger Alliansen.

- Socialminister Gabriel Wikström (S): ”Vården står inför
vårdsystemet behöver ställas om till patientcentrerad vård inom kroniska sjukdomar. 
Utmaningen kräver att landstingen ersätts med större regioner.

- Enligt Socialstyrelsen visar tillståndet inom hälso
hälsoutveckling. Medellivslängden liksom överlevnad efter hjärtinfarkt och 
STROKE ökar. Negativt är att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga 
kvinnor. 

- Läkemedelsindustriföreningen (LIF): Den långsamma introduktionen i Sverige av 
moderna blodförtunnande läkemedel (Noak) för att minska risken för 
beror mycket på vårdens ersättningssystem. Vi måste inse att man får vad man 
betalar för, enlig LIF. 

- Antalet anmälda allvarliga brister på apotek minskar. Under 2015 minskade antalet 
allvarliga avvikande brister inom öppenvårdsapoteken jämfört med föregående år 
enligt en rapport från Läkemedelsverket.

- Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat en rapport om samordnad 
vård och omsorg. Rapporten tar upp en av dagens stora utmaningar för vå
omsorgen och socialtjänsten 
Bristande samordning är ett problem som framstår som extra tydligt i Sverige.  
Studien visar att cirka en miljon människor i Sverige har komplexa 
samordningsbehov. Samti
samordningen av sin vård och omsorg 

Länsföreningen avsätter speciella
lokalföreningarna. En ”fond” uppgående till 50.000 kronor per år ställs till 
lokalföreningarnas förfogande. En lokalförening kan ansöka om bidrag ur denna fond för 
skilda ändamål - under förutsättning att den tänkta aktiviteten är förenlig med våra stadgar.

Organisationsförändringar: Lokalföreningen Stockholm City lagts ned och uppgått i 
Stockholm södra som namnändras till Strokeföreningen Stockholm. Samtidigt har Stockholm 
Västerort fattat beslut att förklara föreningen vilande med målet att gå upp i den 
Stockholmsorganisationen. Genom förändringarna hoppas vi att få en starkare 
representation gentemot Stockholm stad.

Med önskan om en glad vår! 

Håkan Mandahl  

Ordförande 
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Länsföreningens aktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

Prima Liv  
Fysisk aktivitet vid stroke. 
Rörelse/koordination/smidighet/balansträ-
ning. Målsättningen med kursen är att 
utveckla personens potential för att uppnå 
en ökad grad av självständighet. 
 
Är tillbaka i september igen. Datum kommer 
senare. 

Anmälan görs till kansliet   
Tel: 08-549 01 900 
Mail: kansliet@strokesthlmlan.se 
 
Varmvattenbad med ledare 

Slutar för terminen fredagen den 3 juni. 
Höst terminen börjar fredagen den 19 
augusti. 
Föreningen har bokat varmvattenbad i 
bassäng. Temperaturen brukar ligga över 30 
grader C. 
Tid: fredagar 14.45 – 15.45  
Pris: 300:-  
Adress: Handelsvägen 186 (BEA-huset). 
OBS! Du som behöver medhjälpare måste 
ordna det själv. Det får inte vara för många 
rullstolar av säkerhetsskäl.  Forts  � 
 
 

 
Anmälan kansliet Tel: 08-549 01 900 
mail: kansliet@strokesthlmlan.se 
 

Ronnie Gardiner Metod (RGM) 

Metoden är utformad för att stimulera 
läs- och talförmåga, kroppsuppfattning, 
balans, minne, kordination, motorik, 
liksidighet, koncentration och sociala 
färdigheter. 

Slutar för terminen måndagen den 2 maj. 
Är tillbaka i september. Dag och datum 
kommer senare. 

Anmälan: kansliet Tel: 08-549 01 900 
Mail: kansliet@strokesthlmlan.se 
 

Massage  

Ont i axlar eller rygg?  
Varje onsdag fram till 15 juni finns 
Magnus på kansliet i Skärholmen. Åter i 
augusti. 
Tidsbeställning: Tel: 08-549 01 900 
kansliet  
Mail: kansliet@strokesthlmlan.se 

Strokedagen tisdagen den 10 maj 

Föreläsning Stroke har många ansikten 
 
Plats: Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 
Tid: 16.30-19.00 
Arrangörer: Stockholms sjukhem, Strokeföreningen i Stockholms län, 
Moderator: Kjell Holm, Strokeförbundet  
Program 
Anneli Torsfeldt Heikenborn och Kim Randrup.  Egna erfarenheter av stroke 
Arne Olsson från folktandvården medicinsk tandvård med inriktning på stroke patienter. 
Stig Nyman om HSO plattformen. 
Sven Andreasson Förbundsordförande om rehabiliteringsfrågor 
Avslutande frågestund med Stig Nyman och Sven Andreasson. 
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 CAFÉ TURNÉ Sommaren 2016  

 Vi träffas onsdagar kl. 13,30 – c:a 15.00  
Datum Plats Telefon 
1 juni Wintervikens café, Vinterviksvägen 60, Aspudden 08 40026480 
8 juni Slottsträdgården Ulriksdal, Rappne, Slottsträdgårdsvägen 08 51482230 
15 juni Moderna museet, café och restaurang, Skeppsholmen 08 51956291 
22 juni Konditori Lyran, Ålgrytevägen 90, Skärholmen/Mälarhöjden 08 6463505 
29 juni Mälarpaviljongen, Norrmälarstrand 64  08 6502701 
   
6 juli Stadsmissionens, Stortorget 3, Gamla stan 08 68423364 
13 juli Sundby Gård, Sundbygårdsvägen 5, Huddinge 08 6899900 
20 juli Ulriksdals Slottscafé, Ulriksdals slott 1, Solna 070 4516212 
27 juli Solstugan, café och mat, Snooilskyvägen 37, Kristineberg 08 6562080 
   
3 aug Röda cafét, Botkyrkavägen 28, Huddinge/Vårby 08 7402466 
10 aug Hembygdsgården Trädgårdsgatan 19, Vaxholm 08 54131720 
17 aug Café Kajkanten, Hamringevägen 6, Tullinge 08 - 778 80 48 
24 aug Nynäs Kroken/Rökeri, Hamnen, Fiskare gränd 8 Nynäshamn 08 52015520 
31 aug Skafferiet i Ekoparken, Stora skuggans väg 38 08 157790 
7 sept Ersta café Erstagatan 1, Stockholm/Södermalm 08 7146500 
 
Om du behöver hjälp, ta gärna med någon som hjälper dig. Vi försöker självfallet hjälpa till 
så gått vi kan om det behövs. OBS! Det kan bli trångt på vissa ställen, hoppas alla har 
översende med det. Strokeförening deltar inte med personal. Ring om du har frågor 
VI SES PÅ FIKA! 
Kontaktpersoner:    Gerd Agborg 070- 266 83 37 
   Sven-Olof Gustafsson 070- 750 88 18 
 
 

Vårfest på Jakobsbergs Gård den 24 maj 

Vårfest tisdagen den 24 maj kl. 17.30 – 21.00. 
Paj, sallad, kaffe, kaka, 1 glas vin eller öl. 
Pris: 200 kr. 
Plats: Odd Fellows väg 18-22, Bredäng 
Om det finns någon som vill spela och sjunga på vårfesten hör av er till kansliet. 
Anmälan: till kansliet senast 16 maj. Tel. 08 549 01 900, kansliet@strokesthlmlan.se 

Travfika 

Alla är välkomna att spela på travet, umgås och fika tillsammans med andra 
medlemmar i föreningen.  
Säsongsslut juni.  
Säsongsstart i höst 5 augusti. 
 
Vi startar med fika kl.12.30 slutar 14.00 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 -22. Bredäng  
Kontaktpersoner:  
Göran Mörk 070-333 35 45 och Sven-Olof Gustavsson 070-750 88 18 
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Lunchkryssning  

18 maj 12.00- 17.00 lunchkryssning med Cinderella 1 från Strandvägen kajplats 14.  
Vi har gjort den här resan flera gånger tidigare, handikappanpassad. 
Du kan välja att äta: 
Strömming, jordgubbar med glass, kaffe och kaka. C:a pris inkl. båtresa 460:- 
Biffstek, jordgubbar med glass, kaffe och kaka. C:a pris inkl. båtresa 550:- 
Dryck tillkommer. 
 
Boka även den 16 augusti Lunchkryss med S/S Storskär eller S/S Stockholm, den 
tar c:a 3 timmar att åka. Båten går från Strömkajen. Äldre båt som inte är 
handikappanpassad, inga rullstolar. Mer info kommer senare, se hemsidan 
www.strokesthlmlan.se eftersom tid och priser inte är färdigt från rederiet. 
Anmälan senast 30 april respektive 30 juni görs till kansliet 08 549 019 00 
kansliet@strokesthlmlan.se Obs! anmälan är bindande 
kontakt: Gerd Agborg 070 266 83 37 eller Sven-Olof Gustafsson 070 750 88 18 
 
 
Vi finns nu på Facebook ”Strokeföreningen i Stockholms län”.  
 

Lokalföreningen Nacka-Värmdö 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lokalföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem 
 
Aktiviteter våren/sommar 2016 

CIRKLAR som pågår 
Medicinsk Yoga, med utbildad ledare.  
Tisdagar kl. 14.00–15.30, 10 ggr 400 kr, ej medl. 600 kr. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje, nedre plan 

Rundabordssamtal: Måndagen den 18 april kl.15.00 
Hur har vi det idag? Kaffe 
 
Måndagen den 2 maj kl.15.00  
Samtal om Strokedagen den 10 maj. Vi fikar tillsammans. 
 
Måndagen den 16 maj OBS! kl.13.00 Bondgårdsbesök Typ H4-gård. 
Plats: Nysveds Gård, Nysvedsvägen, Värmdö  
Vill ni åka häst och vagn så går det bra. Tipsrunda. Kaffe med något gott. 
Anmälan: till Rakel 08 715 15 13 eller Inger 070 250 17 27. 
 
Onsdagen den 8 juni kl. 12.00, Sommarlunch, till självkostnadspris, hos Inger och 
Jan Cederblad Vestlund på Ingarö. 
Anmälan till Rakel  08 715 15 13 eller Inger 070 250 17 27. 
 
Kontaktpersoner: Rakel 08-715 15 13, Inger 08-571 480 18 
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Paus med dryck och samtal.   
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 400 kr, ej medl. 600 kr i mån av   
plats. OBS Egen hjälpare medtages om du ej klarar dig helt själv. 
Information och anmälan: Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller Yvonne 
Gillner 070-475 18 88. 
 
MAJ 
Internationella Strokedagen 10 maj 
Föreningen finns på följande platser för att informera, och på samtliga ställen finns 
möjlighet att testa ditt blodtryck: 
Södertälje sjukhus stora entrén kl. 13.00 -15.30.  
Varuhuset Kringlan, Södertälje utanför apoteket kl. 14.00–17.00. 
Tumba centrum utanför apoteket Kronan kl. 14.00–17.00.  
 
Våravslutning med strokeföreningen 
Tisdag 24 maj kl. 16.00–19.00 (obs! tiden) 
Plats: Gillberga friluftsgård 
Underhållning av Kalle Rapp som spelar och sjunger. 
Buffé med tillbehör serveras. Pris 120 kr för medlemmar, icke medlem 150 kr. 
Anmälan senast 16 maj, bindande. Välkommen, ta gärna med nära och kära! 
 
Vårfest, för alla handikappföreningar i Södertälje 
Lördag 21 maj, kl. 12.00–16.00 Plats: Gillberga friluftsgård. 
Lunch, aktiviteter och musikunderhållning, kostnad 150 kr. 
Anmälan senast 2 maj tel. 08-550 300 84 
 
JUNI 
Strokeätarna 13 juni 
Vi åker till Eldtomta café och butik i Grödinge för gemensam lunch ca 13.30.  
Samåkning eller färdtjänst gäller. Samling vid Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A 
Södertälje kl. 12.30 för dig som behöver skjuts. 
Anmälan senast 8 juni till Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller Yvonne Gillner 
070-475 18 88. 
 
Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson 
 
Tel 08-550 157 17, mobil 073-669 09 74 
 

Lokalföreningen Stockholm 
(sammanslagningen av City och syd) 

 
Strokeföreningen Stockholm inbjuder till medlemsträff  
Tid: torsdagen den 2 juni 2016, 17.00 och avslutar klockan 20.00  
Plats: Jakobsbergs gård, Odd Fellowvägen 18-22 i Bredäng 
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Vi firar våren med en träff. Föreningen bjuder på förtäring och samtal runt våra 
framtida aktiviteter.   
 
Strokesamordnare Lena Henricsson kommer och berättar om dina möjligheter som 
strokedrabbad i Stockholm. 
 
Du anmäler dig på epost: kim.randrup@stockholm.se eller på tel.08 508 248 44. 
 
Välkommen 
Önskar styrelsen i Strokeföreningen Stockholm  

Lokalföreningen Norrort 
 
Vid föreningens årsmöte den 30 mars deltog 8 medlemmar. Lena Pettersson 
omvaldes till ordförande. Övriga ledamöter omvaldes också och vid det påföljande 
konstituerande styrelsemötet valdes Bodil Nilsson till vice ordförande, Marie 
Fagerberg till kassör och Kai Barvèll till sekreterare. Årsstämman omvalde Carina 
Barvèll och invalde Brigitta Pettersson till suppleanter. 
 
Samarbetet med Furuhöjdens Rehab, Gribbylundsvägen 75 i Täby, fortsätter under 
våren och en grupp träffas på onsdagar mellan 9 mars och 27 april och en grupp på 
torsdagar mellan den 10 mars och 28 april. Vi räknar också med att vi kommer att 
ha grupper under hösten. Kontakta Lena Pettersson, tel. 070-569 0180; E-mail: 
lp@tranfor.se om du är intresserade för att få reda på om det finns någon ledig plats i 
vårens grupp. 

Den 9 maj kl. 14.00–16.00 genomför vi ett medlemsbesök hos Olivia, 
Vendevägen 85B i Danderyd. Där kommer vi att få information om vad Olivia kan 
erbjuda dig som medlem. 
 
Den 10 maj inträffar den årliga Stroke-dagen och föreningen kommer kring lunch 
att vara representerad på Danderyds sjukhus och i Täby centrum. 
 
Vi passar på att önska en Trevlig sommar. 
 
Se Norrorts hemsida som du hittar via www.strokesthlmlan.se  
 

Lokalföreningen Södertörn 
 
Vid årsmötet valdes styrelse med en ny ordförande som heter Kjell Larsson. 
Ytterligare nya styrelseledamöter finns och kommer med information i lokala  
nyhetsbrevet och på vår hemsida www.strokesthlmlan.se 
 
Här är våra grupper inför 2016. 
För plats och startdatum ring respektive kontaktperson. 



Rosenknopparna (promenader
513 61 17. Under juni, juli och august går vin varje fredag kl 14.00
Gubbaröran måndagar kl 15.00 hela maj 
Optimisterna (promenader vid Rudan
på 070-290 20 85. 
Anhöriggruppen i Handen
Anhöriggrupp 1 i Nynäshamn
Anhöriggrupp 2 i Nynäshamn
Ronnie Gardiner Rytm och 
372 30 84. 
 
Hör gärna av dig om du är intresserad.

Lokalföreningen Västerort
 
VÅR-SOMMAR 2016 

Här är vårt nya program.  Det vi gör tillsammans är tillgängligt för alla 

OBS: De flesta av oss som medverkar har någon form av nedsättning efter stroke, behöver 

du assistans har vi ingen möjlighet att hjälpa dig.

Till våren dags igen för våra populära

FRILUFTS OCH FIKATRÄFFAR

Vi träffas vid Gröna Stugan, Ursviksvägen 28 Sundbyberg, v
Sundbyberg.  Vi börjar med en att lugnt och långsamt tillsammans ta oss runt Lötsjön och 
avslutar med en gemensam fika på caféet.

• TORSDAG 12 maj Promenad 12:45 Fika 13:30

STROKEGOLF I VÄSTERORT

Instruktör och hink med bollar, 125 kr. Start onsdag 13/4 kl 13

Därefter gäller vecka 16-26 enligt nedan, från vecka 27 (6/7) tränar vi själva ojämna veckor

• Jämna veckor (start 20/4), träning med instruktör och hink med bollar 125:
Förboka senast måndag samma vecka via mail eller telefon.

Strokeföreningen Södertörn

Handenterminalen 4, 136 40 Handen

Telefon: 08-745 50 25 (telefonsvarare)
E-postadress: stroke.sodertorn@telia.com
Plusgiro 12 48 70-7. Org nr 80 24 10

www.strokesodertorn.se
 

Rosenknopparna (promenader i Nynäshamn) För info ring Katarina på 073
Under juni, juli och august går vin varje fredag kl 14.00 

måndagar kl 15.00 hela maj För info ring Claus på 070
Optimisterna (promenader vid Rudan fredagar kl 14.00) För info ring Claus 

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. 

2 i Nynäshamn För info ring Ulla på 070-286 12 64. 
Rytm och Musikmetod (RGM) För info ring Anders på 070

Hör gärna av dig om du är intresserad. 

 

 

Lokalföreningen Västerort 

Här är vårt nya program.  Det vi gör tillsammans är tillgängligt för alla  

flesta av oss som medverkar har någon form av nedsättning efter stroke, behöver 

du assistans har vi ingen möjlighet att hjälpa dig.  

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. 

TORSDAG 12 maj Promenad 12:45 Fika 13:30 

STROKEGOLF I VÄSTERORT-TRÄNING PÅ HÄSSELBY GOLFKLUBB

truktör och hink med bollar, 125 kr. Start onsdag 13/4 kl 13-14 

26 enligt nedan, från vecka 27 (6/7) tränar vi själva ojämna veckor

Jämna veckor (start 20/4), träning med instruktör och hink med bollar 125:
ndag samma vecka via mail eller telefon. 

Strokeföreningen Södertörn 

Handenterminalen 4, 136 40 Handen 

25 (telefonsvarare) 
postadress: stroke.sodertorn@telia.com 

7. Org nr 80 24 10-11 42 
www.strokesodertorn.se 

För info ring Katarina på 073-

Claus på 070-290 20 85. 
För info ring Claus 

För info ring Anders på 070-

flesta av oss som medverkar har någon form av nedsättning efter stroke, behöver 

ackert belägen vid Lötsjön i 
Sundbyberg.  Vi börjar med en att lugnt och långsamt tillsammans ta oss runt Lötsjön och 

TRÄNING PÅ HÄSSELBY GOLFKLUBB 

26 enligt nedan, från vecka 27 (6/7) tränar vi själva ojämna veckor 

Jämna veckor (start 20/4), träning med instruktör och hink med bollar 125:-/gång. 
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• Ojämna veckor (start 27/4), träna själv. Hink, bollar, kaffe och bulle 50:-/gång. Ingen 
förbokning krävs. 

 

PROVA PÅ GOLF – utan kostnad onsdagen den 4/5 kl 13:00 
Med instruktör, lån av klubbor och hink med bollar. Gäller nya deltagare! 

Färdtjänst adress: Lövsta Koloniväg, Hässelby, säg till vid beställningen att det är till 
Hässelby Golfklubb. 

Kollektivtrafik: T-bana till Vällingby. Därifrån Buss 541 mot Jakobsbergs station, kliv av 
Lingonrisgränd. Följ Lingonrisgränd, vid gatans slut, passera genom 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 el 0709539290 

Rolle, för att bli hämtad, gäller Prova På Golfen. 

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

SMIL rutan 

 
SMIL erbjuder riktad verksamhet  
För dig som har drabbats av stroke mitt i livet. Även dina anhöriga är välkomna. 
 
Äntligen har vi kommit igång med SMIL-aktiviteter i länsföreningen i Stockholm. Vi 
har kärngruppsmöten en till två gånger per termin, då vi kommer med förslag och 
idéer på aktiviteter.  
 

Smilmiddag på Jakobsbergs Gård torsdag den 28 april. 
Vi lagar mat tillsammans äter och har trevligt 
Förrätt, varmrätt och efterrätt. 
Läs mer på hemsidan. www.strokesthlmlan.se 
Pris: 100: - för medlemmar, 300: - icke medlemmar. 
Anmälan görs till kansliet 08 549 01 900 stroke@strokesthlmlan.se 
 

Vårruset 

Måndagen den 23 maj är det 6 tjejer som kommer att springa vårruset. 

Kom och heja! 

Har du tips, idéer eller tankar angående SMIL så kontakta kansliet. Det går även bra 
att kontakta Anneli Torsfeldt Heikenborn, som är ansvarig för SMIL-frågor i 
styrelsen. Anneli finns på mail: anneli.t.heikenborn@gmail.com 
Ser fram emot ett blomstrande SMIL-år 2016 ☺! 
 
Information om våra aktiviteter får du via hemsidan, under SMIL-fliken.  
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Lång väntan vid ansökan om färdtjänst. 
 
Strokeföreningen i Stockholms län uppmanar medlemmarna att vara ute i god tid vid 
ansökan om färdtjänst. Viktigt att tänka på om ditt tillstånd är på väg att upphöra.  
 
Ansökningsprocessen startar med ett besök hos husläkaren som utfärdar och skickar 
ett läkarintyg till färdtjänst handläggaren vid Kommunen/Stadsdelen.  
Handläggaren hos Kommunen/Stadsdelen skickar hem en ansökningsblankett till 
sökanden som fyller i den och returnerar den till handläggaren vid 
Kommunen/Stadsdelen. Kommunen/Stadsdelen utreder ansökan, sökande kallas till 
ett personligt möte, utredningen slutförs och skickas till Trafikförvaltningen hos 
Landstinget. Läkarintyget, ansökningsblankett och kommunens utredning utgör 
underlag för Trafikförvaltningen som utreder och beslutar om färdtjänsttillstånd ska 
beviljas. 
 
En av våra medlemmar som fick vänta nära 3 månader från bokning av läkartid till 
beskedet från Trafikförvaltningen. För ett år sedan klagade flera medlemmar på 
handläggningstider på 4-5 månader. Föreningen kritiserade då handläggningstiden 
som vi ansåg oacceptabelt långa. Trafikförvaltningen har nu förkortat sin del av 
handläggningstiden. Idag är det dock väntan på läkartid och handläggningstiden hos 
Kommunen/Stadsdelen som fördröjer den totala ansökningstiden till nära tre 
månader.  
Observera att ingen skillnad görs om det är nytt färdtjänsttillstånd som söks eller 
tidigare färdtjänsttillstånd som ska förlängas. 
 
Peter Wätterljung 
Kontaktperson Färdtjänstfrågor i föreningen 
  

Anhörigträff  

Torsdagen den 12 maj kl. 13.00–15.00 

Representanter från Strokeföreningen informerar om vilka aktiviteter och vilket stöd de 
kan erbjuda. Vi kommer även att få ta del av Kim Randrups egen historia om när 
Anhörigkonsulenter från Skärholmen, Hägersten och Älvsjö stadsdel finns på plats. 

Om intresse finns startas en samtalsgrupp under hösten 2016. I samtalsgruppen får du 
möjlighet att möta andra som befinner sig i liknande situation, få information och dela 
erfarenheter.  

Plats: Eken aktivitetscenter och stödverksamhet 
Måsholmstorget 3, plan 2 
 
Kaffe och kaka serveras, kostnad 15 kr! 

Välkommen med din anmälan senast 9 maj! 

Tel: 08-508 24 547 eller mejl: emma.eklow.larsson@stockholm.se 



 

 

  

 

 

 

 

Nästa 
informationsblad 
planeras att ges ut i 
slutet av augusti. 

Texter till bladet vill 
vi ha in senast den  

27 juni 2016 

Glad sommar! 

Hälsar KANSLIET  



 

STROKE-Föreningen i 

Stockholms län  

Måsholmstorget 3  

 

127 48 SKÄRHOLMEN 

Föreningarna i Stockholms län
önskar alla våra medlemmar

en skön sommar

www.strokesthlmlan.se

  

Föreningarna i Stockholms län
önskar alla våra medlemmar

en skön sommar 
 

www.strokesthlmlan.se 

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 anpassat 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  

Tel 08-555 44 125 

 

Föreningarna i Stockholms län 
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och som dagrehabilitering för dig som har behov av träning efter 
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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 

 

 

 


