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Ordföranden har ordet 

 

Länge efterlängtade nya riktlinjer för strokevården. 

Nu har socialstyrelsens nya riktlinjer kommit. De riktar sig till politiker, tjänstemän 

och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården. Av särskilt intresse för våra 

medlemmar är bl.a. inriktningen på rehabilitering. Detta har inte observerats särskilt 

mycket tidigare. Nu finns ett särskilt avsnitt som berör stroke i tidig och sen fas. Även 

om det inte är klart uttryckt avses detta ge utrymme för individuella 

behandlingsprogram så länge ansvarig läkare anser behandlingen vara motiverad. 

Detta hänger dock i hög grad på engagemang från den enskilde patienten, d.v.s. de 

som haft stroke och deras anhöriga. Som vanligt hänger mycket på den enskilde! 

Från länsföreningens sida har vi kontaktat berörda landstingspolitiker för att de skall 

verka för att berörda läkare skall ta fram behandlingsplaner som den enskilde kan 

lägga till grund för sin rehabilitering. Politikerna har genomgående varit positiva till 

våra förslag och mött oss med välvilja – men så är det ju valår också! Efter valet skall 

vi söka upp de ”överlevande” och påminna dem om vårens diskussioner. Men det 

hänger på att våra medlemmar berättar hur det går och om man får den behandling 

man önskar. 

ASSISTANSERSÄTTNINGEN är en fråga som varit aktuell under senare tid. Nu kan 

en förändring vara på väg (som sagt det är ju valår). Försäkringskassans 

regeltolkning förefaller kunna mjukas upp under trycket från den politiska opinionen 

och inte minst allmänheten. Viss uppmjukning kom genom en lagändring den 1 april 

och mer kan komma efter valet, som blir spännande. 

Håkan Mandahl 

Ordförande 

 

 

 

 

OBS! 

Alla medlemmar, oavsett lokalföreningstillhörighet, är 

välkomna att delta i de andra lokalföreningarnas  

aktiviteter! 
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Länsföreningen Stockholms län 
 
 

 
Kräftskiva på Jakobsbergs Gård torsdag 13 september  
 
Vi njuter av kräftor, finns även skalade kräftstjärtar, 
skalade räkor, paj, bröd och ost, kaffe och kaka, 1 glas vin 
eller öl ingår. Därefter dricka till självkostandspris. 
Start: torsdag 13 september 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18-22. Bredäng 
Tid: 18.00 – 21.00 
Pris: 250 kr 
Anmälan: till kansliet senast måndag 10 september. 
Tel.08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 
OBS! Anmälan är bindande 
 

 

 
Ronnie Gardiner      
RGM Ronnie Gardiners Metod. Metoden är utformad för att stimulera läs- och talförmåga, 
kroppsuppfattning, balans, minne, koordination, motorik, liksidighet, koncentration och 
sociala färdigheter. RGM innehåller mycket musik och rytmer. Se RGM hemsida. 
http://www.ronniegardinermethod.com/ 
Start: fredag 7 september 
Lättare grupp: 10.30 
Svårare grupp: 12.00 
Plats: Hägerstens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten 
Pris: 450 kr/termin (10 gånger) 
Gruppledare: Ulrika Precht och Christine Löfgren 
Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

Prima Liv 
Start: Vi har tyvärr inte fått något datum, ring för information 
Plats: Magnus Ladulåsgatan 53 
Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 
Anmälan är bindande 
 

Fysisk aktivitet vid stroke
Rörelse/koordination/smidighet/balansträning. 
Circuit är en AMT-ledd träning med fokus på de stora muskelgrupperna.  
Deltagarna använder maskiner ur Technogyms Easylineserie, mellan maskinerna utför
deltagarna funktionella övningar som är 
noga utvalda av AMT-tränaren. Träningen 
blir rolig och utmanande. Samtidigt finns 
det möjlighet till individanpassning. 
Möjlighet till ombyte samt dusch finns. 
Kaffe/te ingår före eller efter träningen. 
Magnus Ladulåsgatan 53 
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Varmvattenbadet 
Föreningen har bokat varmvattenbad i bassäng. Temperaturen brukar ligga över 30 grader C. 
Anmälan: Den som önskar delta i detta måste anmäla sig till kansliet  
Tel. 08 549 019 00. Det får inte vara för många rullstolar av säkerhetsskäl. 
Start: fredagen 31 augusti och slutar fredagen 14 december 
Plats: Svedmyrabadet 
Tid: 14.45–15.45 
Pris: 400 kr  
Anmälan: tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

Adress: Handelsvägen 186 (BEA-huset). 
 

 
 
Ålandsresa med Birka Cruises måndag-tisdag 24-25 september 2018 
Stadsgårdsterminalen vid Slussen i Stockholm 

Vi träffas kl 15.40 i avgångshallen en trappa upp! 
 
Båten  
Avgår måndagen den 24 september kl. 17.00 
Åter tisdagen den 25 september kl. 14.00  

 Du är välkommen att gå ombord redan en timme innan 

avgång från kl. 16.00. 

 Du har tillgång till din hytt direkt när du kliver ombord 

och under hela resan. 

 När du kommit ombord är de flesta barerna, café, spa och bad redan öppna. 
 
Måndagkväll äter vi Kryssningsmeny, förrätt, varmrätt och dessert. Dryck ingår ej. 
Därefter är det dans för de som vill, eller bara njuta av musiken. 
Tisdag, Frukostbuffé. Vid föreläsningen serveras kaffe och bulle. 
Föreläsning: rehabilitering om hur viktigt det är att röra sig. Föreläsare ej klar. 
 
Hytt Cabin Standard för 1 eller 2 personer, Hytt Cabin Design 2 större hytter för 
rullstol/permobil. 
Pris: 730 kr 
Anmälan: till kansliet senast onsdag 9 augusti.  
Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 
OBS! Anmälan är bindande 

 

 
Vi finns med på Seniormässan i Älvsjö tisdag 2 – torsdag 4 oktober. Hoppas vi 
ses där. 
 
Tisdagsträff Hjärna Tillsammans tisdagen 6 november    
Föreläsare Arne Olsson kommer till oss och pratar om hur viktigt det är med tandvård efter 
en stroke. Arne arbetar för Folktandvården på Stockholms Sjukhem. 
Vi bjuder på kaffe och kaka.     
Tid: 18.00 – 20.00  
Plats: Måsholmstorget 3, Skärholmen 
 
Julfest 
OBS! Ny lokal Svärdet på Rosenlundsgatan 44. 
Boka torsdag 29 november kl.18.00 redan nu. 
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Caféturné  
 
Vi träffas varannan onsdag kl. 13.00 – 15.00 OBS! sista träffen är 19 september därefter tar 
Caféturnén uppehåll över vintern och återkommer i maj 2019. 
 
25 juli  Lilla Hasselbacken, Djurgårdsslätten 78 -80 08 663 71 82 
1 aug. Sundby Gård, Sundbygårdsvägen 5, Huddinge  08 689 99 00 
8 aug. Lyran, Ålgrytevägen 90, Skärholmen/Mälarhöjden 08 646 35 05 
15 aug. Orangeriet, Bergianska Trädgården, Frescati   08 612 09 59 
22 aug. Långa raden, Hotell Skeppsholmen, Gröna Gången 1 08 407 23 05 
29 aug. Flickorna Helin, Rosendalsvägen 14, Djurgården,  08 664 51 08 
5 sept. Hellasgården, Storstugan, Ältavägen 101, Nacka 08 716 39 61 
 Buss 401 går från Slussen till Älta flera gånger i timmen. 
12 sept. Wintervikens Café, Vinterviksvägen 60, Aspudden 08 400 264 80 
19 sept. Café Panorama, Kulturhuset 5 tr. Sergels Torg 08 21 10 35 
  
Ta gärna med Dig en vän eller anhörig för en stunds gemenskap, särskilt om Du behöver 
hjälp. Strokeföreningen deltar inte med personal. Detta är ett privat initiativ. Vid frågor om 
tillgänglighet kan Du ringa direkt till caféerna. 
Kontakt Sven-Olof Gustafsson 070 750 88 18 

Vi hälsar alla medlemmar välkomna! 

 

Travfika    
 
Alla är välkomna att spela på travet, umgås och fika tillsammans med andra medlemmar i 
föreningen. 
Start: fredag 10 augusti. 
Tid: Vi startar med fika kl.12.30 och slutar 14.00. 
Pris: 20 kr för fika. För den som vill vara med på V75 spelar vi för 10-15 kr   
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 - 22. Bredäng. 
 
Kontaktpersoner: Göran Mörk 070-333 35 45, Sven-Olof Gustavsson 070-750 88 18 

 
 
Adventskonsert i Blå hallen lördagen 1 december kl. 16.00 
Pris: 295 kr 
Plats: Blå Hallen 
Tid: OBS! lördagen 1 december kl. 16.00 
Anmälan till kansliet senast den 12 november vi har inte så många 
biljetter. 
Anmälan 08 549 019 00 eller kansliet@strokesthlmlan.se 
OBS! Anmälan är bindande 
 

 
Margot Sjögrens 
minnesfond 
Ansökan om bidrag ska 
inlämnas till kansliet 
före den 31 december 
2017. Mer information 
finns på hemsidan under 
fliken Länsföreningen – 
Minnesfond. 
Tel. 08 549 019 00, 
kansliet@strokesthlmlan.se 
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Strokeföreningen Stockholm 
 
Vi kommer under hösten att anordna två aktiviteter tillsammans med Blogg-gruppen från 
”Hjärna tillsammans”. 
 
Pubkväll torsdag 23 augusti med Musik i sommarkväll 
Du kan köpa hamburgare och öl/läsk till självkostnadspris. 
Start: 17.00 – 21.00 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18-22. Bredäng 
Anmäl dig till Kim på 08 508 248 44, kim.randrup@stockholm.se 
 
Seminarium med efterföljande diskussion om tandvård efter stroke  
fredag 26 oktober 
Start: 13.30 -15.00 
Föreläsare är Arne Olsson, tandhygienist på Stockholms sjukhem. 
Vi är i Afasiföreningens lokaler Sabbatsbergsvägen 6 vid Vasaparken. Vi bjuder på fika efter 
föreläsningen. 
Anmäl dig på tel. 08 508 248 44, kim.randrup@stockholm.se  
 
Prins Bertils Boulehall 
Strokeföreningen i Stockholms län har en bana bokad, varje tisdag mellan 12.00–14.00. 
Du är välkommen att spela Boule. 
Plats: Rosenlundsvägen 38, Djurgården 
Pris: 50 kr per gång eller 250 kr/termin. Betalas direkt till Boulehallen. 
Vi söker fler som vill spela boule, det finns plats. 
 
Prova på att dreja. 
Kom och delta i en rolig kurs som ges vid tre tillfällen. 
Ny kurs börjar torsdag 11 oktober och fortsätter torsdag 8 november och 3:e gången som 
bestäms under kursen. 
Tid: 12.45–16.00  
Pris: 400 kr inkl. lera och kaffe med dopp. 
Vi träffas första gången vid Mälarhöjdens T-banestation och går tillsammas till lokalen. 
Anmälan: Kerstin Tärnholm på telefon 08 97 37 75 eller kerstintarnholm@spray.se 
 
Golf  
 

  
 
Strokegolf på Hässelby golfklubb, träningsdatum tisdag 14 augusti - tisdag 18 september  
kl. 13:00 - 14:00, fika 14:00 - 15:00. 
PROVA PÅ - GOLF - TILLFÄLLE tisdag 14 augusti kl. 13:00 - 15:00 utan kostnad, 
värde 100 kr. 
VÄLKOMMEN till en familjär träffpunkt, alla kan vara med, för dig med  
fysiska begränsningar - är Powergolfern tillgänglig. Vi tränar puttning,  
bunkern, rangen, 6 och 9-hålsbana eller kom och fika/luncha i glatt  
sällskap, frisk luft och vacker natur. 
Tränare Handigolfare Janne "Stålben" Weigle. Kostnad träning 100 kr/ggr. 
Mer info lotta@hasselbygolf.se , tel. 08-739 38 89 samt hasselbygolf.se 
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Adress Lövsta Koloniväg 3, 165 72 Hässelby 
Gemenskap Oslagbart Lugnande och Frisk luft. 
Jag hoppas vi ses! Varmt välkomna! 
Pia Bonté Jonevad pia@jonevad.se eller 070-475 52 57 

 
Börja träna! 
Är du sugen att börja träna på egen hand och är i mogen ålder. Ta kontakt med ACTIVAGE 
på Magnus Ladulåsgatan 53, tel. 08-684 244 22. För mer information se www.activage.com 

Strokeföreningen Nacka – Värmdö 
 
Nacka Värmdö strokeförening träffas tredje måndagen i månaden på Gustavsgården 
Trallbanevägen 3 i Gustavsberg  
Tid: kl. 14:00. 
Vi träffas och pratar och fikar tillsammans.  
 
Sänd gärna din mailadress till oss strokeforeningennackavarmdo@gmail.com 
så skickar vi inbjudningar och påminnelser till dej. 
 

Håll även utkik på hemsidan www.strokesthlmlan.se 
 

Kontaktpersoner är Inger telefon 070-250 17 27 eller Rakel Lindfors telefon 08-715 15 13 

Strokeföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem 
 
CIRKLAR  

Medicinsk Yoga, med utbildad ledare.  

Tisdagar: kl. 14.00–15.30, 12 ggr 450 kr inkl. kaffe, ej medl. 650 kr. 

Start: 25 september. 

Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje, nedre plan 
Paus med dryck och samtal.   
 
Bad, i varmvattenbassäng med ledare, Södertälje sjukhus.  
Onsdagar: kl.14.15–15.00, 14 ggr 450 kr, ej medl. 650 kr i mån av plats.  
Start: 5 september. 
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. 
 
Anhöriggrupp, ledare Barbro Söderström. 
Intresserad av att delta i en cirkel för anhöriga utifrån boken ”Anhörig i nöd och lust”, 
kontakta Barbro tfn 551 561 66. 
 

AUGUSTI 
Strokeätarna torsdag 9 augusti. 
Vi tar oss till Järna och Robygget för gemensam lunch ca 12.30 samt strosa runt i trädgården. 
Adress: Robyggehuset Järna.  
Samåkning eller färdtjänst gäller. Samling vid Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje  

kl. 12.00 för dig som behöver skjuts. 

Anmälan senast måndag 6 augusti till Lill-Britt Andersson 073-669 09 74 eller Yvonne 
Gillner 070-475 18 88 
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Salemsdagen lördag 25 augusti kl. 12 – 17 i Skönviksparken Rönninge. Strokeföreningen 

finns på plats. 

 

SEPTEMBER 

Hjärnruset lördag 1 september i Nykvarn. Insläpp 11.30, start 12.00. 
Till förmån för Hjärnfonden och dess forskning, arrangeras "Hjärnruset", man deltar efter 
egen förmåga genom att gå, springa eller bara vara. Strokeföreningen finns på plats med 
information. 
Plats: Folkets Park, Nykvarn 
För Färdtjänstresor är adressen Parkvägen 4, 155 30 Nykvarn 
 

Kommande medlemsträffar: 

Information om programpunkter kommer finnas i föreningens lokala program som skickas 

ut i mitten av augusti 

Augusti OBS! tisdag 28 augusti kl. 17.00 (ev. underhållning) 

September måndag 24 september kl. 17.00 (ev. bildvisning) 

Oktober måndag 29 oktober kl. 17.00 

November måndag 26 november kl. 17.00 

December Medlemsträff/julavslutning måndag 10 december, notera datumet redan nu, mer 

information kommer. 

 
Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson 
Tfn 08-550 157 17, mobil 073-669 09 74 

Lokalföreningen Stockholm Norrort 
 
Träning på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter i Täby: 

Vi tränar balans, styrka och rörlighet till musik i lugn miljö med deras leg. Fysioterapeuter. 

Och bäst av allt, Vi har roligt! All träning sker efter var och ens förmåga! 

Samarbetet mellan Strokeföreningen Stockholm Norrort och Furuhöjden startade 2014 och 

fortsätter i höst med 2 grupper. 

Första gruppen: torsdag 30 augusti-torsdag 18 oktober kl. 15.00–15.45 

Andra gruppen: torsdag 25 oktober- torsdag 13 december kl. 15.00–15.45 

 
KOM OCH PROVA EN GÅNG GRATIS och se om detta är något för dig! 

Gemensamt för grupperna: 

Plats: Enhagsvägen 16, Täby (Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter) 

Pris: 490 kr/8 gånger.  Plusgiro 61 12 15-5. 

Medlemskap i Strokeförbundet krävs. 

 
Anmälan sker till: Lena Pettersson, mail: lena.pettersson@tranfor.se tel. 070-569 01 80 

eller till Birgitta Pettersson, telefon: 070-526 06 96 

 
Tisdag 9 oktober besöker vi Höstsalongen på Edsvik Konsthall. 

Vi samlas kl. 13 och tittar på konstverken. Efteråt fikar vi på Abbes Art Café (ingår). 

Adress: Landsnoravägen 42, 191 51 Sollentuna 

Telefon: 08-920 500 

Entréavgift: 100 kr, 80 kr för pensionär.  

Mer info på www.edsvik.com 
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Besök gärna vår hemsida www.strokesthlmnorrort.n.nu  

Den nås också via Länsföreningens hemsida, fliken Lokalföreningar. 

Den uppdateras då och då med information och nya aktiviteter.  

 

Lokalföreningen Södertörn 
 
 
Museibesök 
Lördag: 29 september kl.12.00, Drottningholms Slott, Drottningholm 
Lördag: 27 oktober kl.12.00. Leksaksmuséet, Brantvägen 3, Fisksätra Nacka 
Lördag: 24 november kl.12.00. Livrustkammaren, Slottet, Slottsbacken 3 
Anmälan: till Claus på tel. 070 290 20 85 
 
Optimisterna 
Under augusti träffas vi vid Rudan i Handen kl. 14.00 varje fredag. Från september träffas vi 
sista fredagen i månaden kl. 14.00 i kaféet vid Kulturhuset i Handen. Ring Claus på  
tel. 070-290 20 85 för mer information. 
 
Rosenknopparna 
Varje måndag kl. 10.00 träffas vi utanför Rosengårdens äldreboende och går en 
rullstolsanpassad runda runt Svandammen i knappt en timme. Vintertid eller vid ruskväder 
tränar vi på Äldrecentrum på Rosengården. Ring Kerstin på tel. 08 520 171 26 för mer 
information. 
 

NYHET! 
RGM Ronnie Gardiner Metod startar en kör i anslutning till RGM. 
Start: fredag 14 september  
Slut: fredag 7 december 
Tid: 13.00 – 15.00 
Ring Anders på tel. 070 372 30 84 för mer information och anmälan. 
 
Pratmakarna  
Talträningsgrupp för medlemmar med afasi eller andra språksvårigheter efter stroke 
Tid: onsdagar 10.30–12.00. Ring Eina eller Ulla för startdatum. 
Plats: Äldrecentrum på Rosengården, Fridhemsvägen 6-8, Nynäshamn 
Gruppledare: växelvis varannan vecka, Ulla Isaksson, tel. 070 286 12 64,  
Eina Westberg tel. 08 520 159 91 
 
Gruppen har för närvarande fem deltagare och två gruppledare. Deltagarna har periodvis 

kontakt med logopeder som står för den professionella träningen. Medlemmarna har träffats 

under flera år, men har fått officiell status först 2018. 

Aktivisterna 
Ring Åsa på tel. 070 355 09 47 för mer information. 
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Anhöriggrupp 1 i Nynäshamn, dagtid 

Ring Eina på tel. 08 520 159 91 för mer information. 

Anhöriggrupp 2 i Nynäshamn, kvällstid 
Ring Ulla på tel. 070 286 12 64 för mer information 
 
 
Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att gå ut som e-post till de 
medlemmar som uppgett e-postadress. Vi vill minska kostnaderna 
och spara papper. Övriga medlemmar får fortfarande nyhetsbrevet 
i brevlådan. Om du vill ändra utskicket kontakta oss på 
stroke.sodertorn@telia.com eller  
Kerstin Persson tel. 08-520 171 26. 

SMIL-rutan 
 
Lördag 25 augusti familjepicknick på Jakobsbergs gård. 
Tid: 14.00 – 16 .00 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 - 22. Bredäng. 
Då tar var och en med något att äta och dricka. Alla är välkomna ta med familjen eller en vän.  
Anmälan: Anmälan 08 549 019 00 eller kansliet@strokesthlmlan.se 
OBS! Anmälan är bindande 
 
Kärngruppsmöte tisdagen den 4 september 
Vi träffas och planerar våra aktiviteter för hösten och våren.  
Tid:17.30 
Plats: Måsholmstorget 3, Skärholmen 
Kom och planera med oss! 

Håll utkik på facebook där kan det komma information om aktiviteter eller annan 
information. 

Hälsar, ”SMIL-general” Anneli  

 

 

 

 

 

 

 

Färdtjänsten i Stockholm län 
 
 

 

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 10-11 42 
www.strokesodertorn.se 

 

Hjärna Tillsammans 

En mötesplats för bästa möjliga stöd och 
rehabilitering för personer med förvärvad 
hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller 
olycka. 
Se webbplatsen för att få aktuell information. 

www.hjarnatillsammans.se  
 

SMIL erbjuder riktad verksamhet för dig som har drabbats av stroke mitt i livet samt för dina 
närstående/anhöriga. SMIL-verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och drivs i 
nuläget via länsföreningen i Stockholms län. 
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Ont i axlar eller rygg? 
Varje måndag kommer Magnus från Resursteamet till 
Strokeföreningen i Stockholms läns kansli för att massera. 
Du kan få massage på rygg, nacke, hand. 
Ring för tidsbokning 08 549 019 00  
Välkomna önskar Magnus.  

 
Färdtjänst 
 
Varje dag genomförs mellan 10 000 och 12 000 resor med färdtjänst i länet. Det 
innebär drygt fyra miljoner resor om året. Kostnaden uppgår till 1,4 miljarder. 
 
Strokeföreningen i Stockholms län har en Referensgrupp för färdtjänst som träffas två 
gånger om året. Där vi diskuterar färdtjänsten. Har du frågor eller vill vara med i 
gruppen. Hör av dig till kansliet@strokesthlmlan.se eller tel. 08-549 019 00. 
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STROKE-Föreningen i 
Stockholms län  
Måsholmstorget 3  
 
127 48 SKÄRHOLMEN 

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 

 

 

 

 
Viktigt när du flyttar!  
Kom ihåg att göra adressändring till oss, även när du byter mailadress. 
Ring kansliet 08 549 019 00 eller maila kansliet@strokesthlmlan.se 
 

Nästa 
informationsblad 
planeras till  
November 2018 
 
Texter till bladet vill  
vi ha in senast  
1 oktober 2018 

Utgivare:  Strokeföreningen i Stockholms län tel. växel 08 549 019 00 
 Måsholmstorget 3 
 127 48 Skärholmen  facebook: Strokeföreningen i Stockholms län 
 Mail: kansliet@strokesthlmlan.se Hemsida: www.strokesthlmlan.se 
 
 


