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Glad vår! 

Var rädda om varandra 
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Ordföranden har ordet 

Det ljusnar! 

Länsföreningens årsmöte genomfördes den 6 april under gemytliga former och ett nytt 

verksamhetsår inleddes. Mötet var relativt välbesökt – även om fler hade fått plats och lite 

smörgåstårta. Vi som blev valda till förtroendeposter tackar för detta förtroende och skall göra 

vårt bästa för att driva verksamheten framgångsrikt vidare. 

Ett övergripande problem är vår ekonomi som dramatiskt reducerats av Stockholms läns 

landsting. Minskningen uppgår till flera hundratusen kronor och tvingar oss att arbeta med en 

”nödbudget”. Varje utgift kommer att prövas noggrant och andra finansieringskällor kommer att 

sökas. 

Att det ljusnar, som nämns ovan, syftar således inte på ekonomin utan på händelser i vår 

omvärld. Sålunda har Sveriges radio i ett program påpekat det kända förhållandet att träning 

räddar hjärnan. Man påpekar att allt fler studier visar att fysisk aktivitet inte bara skyddar mot 

kroppsliga problem som övervikt, hjärtsjukdom och diabetes, utan att hjärnan också fungerar 

bättre hos den som rör på sig. Genom regelbunden konditionsträning kan såväl minne som 

koncentration och kreativitet förbättras. 

Ny strokebehandling ett genombrott 

En ny teknik för att ta bort blodproppar i hjärnan har visat sig överlägsen i flera studier. Betydligt 

fler patienter skulle klara sig utan större handikapp efter en stroke om metoden används mera 

skriver Dagens Medicin.  

Metoden går ut på att blodproppar kan fångas in med ett metallnät eller tas bort med en sug som 

förs upp med en kateter i det drabbade blodkärlet. Tidigare har det saknats belägg för att tekniken 

skulle vara effektiv, men i två aktuella studier som presenterats på en internationell 

strokekongress i Nashville, USA ändras den bilden radikalt. ”Effekten är stor och det tycks inte 

vara ökad blödningsrisk med ingreppet” säger Kjell Asplund, professor emeritus vid Umeå 

universitet. Han har tidigare lett prioriteringsarbetet i de nationella strokeriktlinjerna och hoppas 

nu att Socialstyrelsen uppdaterar dessa. 

Färdtjänsten nu på bättringsvägen! 

Efter att landstinget och taxiföretagen satt in åtgärder mot problemen i färdtjänsten i Stockholms 

län går det att se tendenser till att utvecklingen har vänt enligt färdtjänstberednigen. 

Under hösten kom flera rapporter om försenade bilar, lång väntetid till kundtjänst och missnöjda 

resenärer. Landstinget krävde därför vite, förändrade bokningssystemet, tog in fler trafikledare 

och satte in fler bilar där problemen var som störst. Vissa bilar handplockades för enbart att ta 

färdtjänstuppdrag. Man har utfört fler mätningar under hösten och våren. Resultatet visar ökad 

kundnöjdhet från 79 % till 85 %. Andelen bilar som kommit i tid inom tio minuter har ökat från 

82 % till 89 %. Antalet resenärer per vecka till resegarantin har sjunkit från 8 764 (vecka 46) till 

3 899 (vecka 8). Det var väl en ljusning! 

Ta nu en promenad i våren.    

Håkan Mandahl   

Ordförande     
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Internationella Strokedagen tisdag 9 maj 2017 
AKUT  

Stroketestet som räddar liv 
 

Se vid varje lokalförening vad som anordnas 

Länsföreningen i Stockholms län 
 

 
Internationella Strokedagen 9 maj 2017 
 
Strokedagen tisdag den 9 maj  
Plats: Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 
Tid: utställningen börjar 16.30, föreläsningen varar mellan 17.00 – c:a 18.30 
Arrangörer: Stockholms Sjukhem, Strokeföreningen i Stockholms län 
 

 
Prima Liv tar en paus och återkommer i höst.  

 
Det blev en mycket lyckad flytt till 
Activage. 
De medlemmar som var med på träningen 
kände att balans och koordination blev 
bättre. 
 
Fysisk aktivitet vid stroke. 
Rörelse/koordination/smidighet/balanstr
äning. 
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 
 

       
Ronnie Gardiner börjar i höst igen. 
 
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/ 
Gruppledare: Ulrika Precht 
Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

Varmvattenbadet 
 
Slut för säsongen fredagen 2 juni 2017 
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 25 augusti slutar fredagen 15 december 2017 
Plats: Svedmyrabadet 
Tid: 14.45–15.45 
Pris: 400 kr Anmälan: till kansliet Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

Adress: Handelsvägen 186 (BEA-huset). 
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Vårfest på Jakobsbergs Gård 
 
Tid: 16 maj kl.17.30 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 – 22. Bredäng 
Pris: 250 kr 
Vårt ”husband” Kjell & Compligan kommer att spela för oss. 
Paj, sallad, ost, bröd ett glas vin eller ett glas öl.  
Anneli Torsfeldt Heikenborn kommer att ha frågesport och lotteri. 
Anmälan: till kansliet senast den 12 maj. Tel. 08 549 019 00, kansliet@strokesthlmlan.se 

OBS! Anmälan är bindande. Alla är varmt välkomna. 
  
Travfika 

Alla är välkomna att spela på travet, umgås och fika tillsammans med andra medlemmar i 
föreningen. 
Start: fredag 13 januari 2017.   
Tid: Vi startar med fika kl.12.30 och slutar 14.00 
Pris: 20: - för fika. För den som vill vara med på V75 spelar vi för 10-15:- 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 - 22. Bredäng. 
Fredag 30 juni är sista dag före sommaruppehåll. Börjar igen fredagen den 4 augusti 2017. 
Kontaktpersoner:  
Göran Mörk 070-333 35 45 
Sven-Olof Gustavsson 070-750 88 18 
 
Caféturné Vår - Sommar 2017    
 

Vi träffas varannan onsdag kl. 13.00 – 15.00 efter den17 maj varje onsdag 13.00- 15.00 
 
3 maj Fjärilshuset, Hagaparken, Solna  08-730 39 81 
17maj Blå Porten, Djurgårdsvägen 64, Djurgården 08-663 87 59 
24 maj    Wintervikens café, Vinterviksvägen 60, Aspudden 08- 400 264 80 
31 maj     Ulriksdal slottscafé, Ulriksdal slott 1, Solna 070 4516212 
7 juni        Röda caféet, Botkyrkavägen 28, Vårby (Huddinge)  08- 740 24 66 
14 juni     Ersta café, Erstagatan 1, Södermalm    08- 714 65 00 
21 juni     Fjärilshuset, Hagaparken, Solna   08- 730 39 81 
28 juni     Solstugan, Snoilskyvägen 37, Kristineberg    08 6562080 
5 juli       Skafferiet i Ekoparken, Stora Skuggans väg 38    08- 15 77 90 
2 aug       Sundby Gård, Sundbygårdsvägen 5, Huddinge  08- 689 99 00 
9 aug        Lyran, Ålgrytevägen 90, Skärholmen/Mälarhöjden  08-646 35 05 
16 aug      Orangeriet, Bergianska Trädgården, Frescati 
23 aug      Långa Raden, Hotell Skeppsholmen, Gröna gången 1  08-407 23 05 
30 aug      Café Kajkanten, Hamringevägen 6, Tullinge 08- 778 80 48 
6 sep       Hembygdsgården Trädgårdsgatan 19, Vaxholm  08- 541 31 720 
13 sep     Stadsmissionen Stortorget 3, Gamla Stan   08- 684 233 64 
 
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 Gerd Agborg 070-266 83 37 eller Sven-Olof Gustafsson 070-750 88 18 

Vi hälsar alla i Strokeföreningen välkomna! 

VI SES PÅ FIKA! 
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Lunchkryssning i Stockholms skärgård  

Vi planerar att göra en båtresa (lunchkryssning) lika tidigare år: 
Resan blir någon gång mellan 15 – 31 maj, tisdag eller torsdag och tar fem timmar. 
Avgång 12.00 
 
Tyvärr finns inga tidtabeller, pris eller menyer klara förrän i slutet av april. 
Handikappanpassad båt, Cinderella från Strandvägen som även tar rullstolar (ej permobiler) 
En trerätters meny kostade förra året 620: - inkl. båtresan, dryck tillkommer. 
Anmäl Er till kansliet så snart som möjligt för att underlätta planering! 
Tel. 08 549 01 900, kansliet@strokesthlmlan.se 

Lokalföreningen Nacka - Värmdö 
 
Rundabordssamtal 
 
Vi fortsätter att träffas för att fika och ha samtal på Gustavsgården alla jämna måndagar. 
Sista träffen är måndagen 29 maj börjar igen måndag 4 september. 
Plats: Gustavsgården, Trallbanevägen 3 – 5, Gustavsberg. 
Tid: kl.14.00 – 15.30 
 
Vi planerar en sommarlunch för våra medlemmar på Artipelag i mitten av juni. 
Separat brev kommer att skickas till samtliga lokalavdelningens medlemmar med inbjudan. 
Håll även utkik på hemsidan www.strokesthlmlan.se 
 
Vi har sommaruppehåll till den 4 september då vi återigen ses på Gustavsgården. 
 
Kontaktpersoner är Rakel Lindfors telefon 08-715 15 13 eller Inger telefon 070-250 17 27 
 

Strokeföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem 
 

CIRKLAR som pågår 

 

Medicinsk Yoga, med utbildad ledare.  

Tid:Tisdagar kl. 14.00–15.30 

Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje, nedre plan 
Paus med dryck och samtal.   
Pris: 400 kr, ej medl. 600 kr, 10 ggr. 

 
Bad, i varmvattenbassäng med ledare, Södertälje sjukhus.  
Tid: onsdagar kl.14.15–15.00 
OBS Egen hjälpare medtages om du ej klarar dig helt själv. 
Pris: 400 kr, ej medl. 600 kr i mån av plats, 12 ggr.  
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 08 551 561 66 
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MAJ 
 

Internationella Strokedagen tisdag 9 maj 
 
Föreningen finns på följande platser för att informera, och några ställen finns möjlighet att 
testa blodtrycket: 
 
Södertälje sjukhus stora entrén kl. 13.00 -16.00 (blodtryckstagning). 
Lunagallerian, Södertälje utanför apoteket kl. 14.00–17.00 (blodtryckstagning). 
ICA Maxi, Vasa handelsplats Södertälje, utanför apoteket kl. 13.00–16.00. 
Tumba centrum utanför apoteket Kronan kl. 14.00–17.00.  
 

Våravslutning med strokeföreningen Södertälje 
Tisdag 29 maj kl. 16.00–19.00 (obs! tiden) 
Plats: Gillberga friluftsgård 
Tipspromenad, lotteri, underhållning samt buffé med tillbehör och kaffe. 
Pris: 130 kr för medlemmar, icke medlem 160 kr.  
Anmälan: senast 22 maj, bindande. Välkommen, ta gärna med nära och kära! 
 

Fler aktiviteter planeras ta del av föreningens program som kommer i slutet av april. 

 

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

Lokalföreningen Stockholm 
 
Kunskapsseminarium 
 
Tema: Smärta  
Start: torsdag den 2 maj 2017 
Tid: 18.00 -  20.00 
Plats: HSOs lokaler på S:t Göransgatan 82 A, Kungsholmen.  
Anmälan: till Kim Randrup tele 08 508 248 44 eller 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. 
 
 
 
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 
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HÄSSELBY GOLF 

 
Jämna veckor torsdagar med start v 18, 4 maj fram till v 26, 29 juni kl. 13:00 träning med 
instruktör, hink med bollar, kostnad 125 kr 
 
Ojämna veckor torsdagar från v 19, 11 maj kl. 13:00 fram till v 25, 22 juni tränar vi själva, 
hink med bollar, kaffe + bulle, kostnad 50 kr 
 
Vill man spela 6-hålsbanan betalar vi halva priset = 30 kr/dag 
 
Anmälan jämna veckor till info@hasselbygolf eller tel. 08-739 38 89 
www.hasselbygolf.se Lövsta koloniväg 3, Hässelby 
 
JARLABANKE 
Träning på banan eller på rangen vid fyra tillfällen tisdagar med instruktör 25 april, 2 maj, 16 
maj samt 13 juni kl. 13:00 , kostnad 150 kr 
Anmälan till pia@jonevad.se eller 070-475 52 57 senast dagen innan 
www.jarlabankegk.se 
Prästgårdsvägen 33, Täby 
 
 
KISTA GOLFCENTER: 
 
Träning på range, puttbana vid tre tillfällen onsdagar med instruktör 10 maj, 31 maj samt 7 
juni kl. 15:00, kostnad 200kr 
 
Anmälan till pia@jonevad.se eller 070-475 52 57 senast dagen innan 
www.kistagolf.se, Hägerstalund 12, Kista 
 

Lokalföreningen Norrort 
 

Furuhöjdens Rehabiliteringshem I Täby 

Vårt fortsatta fina samarbete fortsätter under våren och nya gympagrupper startar till hösten. 
Ett roligt program för knopp & kropp där vi under ledning av Leg Fysioterapeut får träna 
balans, styrka och rörlighet vid olika stationer.  
Hösten gympa startar 31 augusti och anmälan görs till vår Lena Pettersson 070-569 01 80 
eller lena.pettersson@tranfor.se    
  

Koppartälten i Hagaparken 

Torsdag 27 april kl. 11.00  träffas vi vid Koppartälten för en "Uppfriskande promenad" vid 

Brunnsviken. Fika/lunch efteråt till självkostnadspris. Ta gärna med anhöriga och kompisar. 

Adress: Östra Koppartältet, Solna 

Strokedagen 9 maj 
 
Vi kommer representera föreningen 
på Apoteket hjärtat i Täby Centrum samt förhoppningsvis på Danderyds sjukhus kl. 14-16.  
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Bergianska trädgården 

Torsdagen den 1 juni kl. 13 besöker vi Bergianska för promenad 
I orangeriet och trädgården bland blommor & blader. 
Vi bjuder efteråt på fika i cafét. 
Vi träffas vid Orangeriet och besöksadress för taxi & färdtjänst är: 
Gustavsborgsvägen 4, 114 18 Stockholm 
  

Lokalföreningen Norrort efterlyser volontärer som vill hjälpa oss att representera föreningen 
vid olika aktiviteter. 
Kontakta Marie Fagerberg för mer info 076 164 51 45 
  
Kika gärna på vår hemsida då och då. Den uppdateras kontinuerligt. 

www.strokesthlmnorrort.n.nu 

Lokalföreningen Södertörn 
 
Strokedagen den 9 maj  
 
Föreningen kommer att finnas på följande platser: 
Haninge Centrum kl. 11.00 – 14.00 
Huddinge Sjukhus kl. 11.00 – 14.00 
 
10 maj OBS! 
Nynäshamn i Gallerian 11.00 – 14.00 
 
Sommarfesten på Lövhagens kaffeservering i Nynäshamn 
 
Tid: onsdagen den 14 juni kl. 14-16.  
Räksmörgås och kaffe serveras för en avgift på 50 kr/person och föreningen står för resten av 
kostnaden. 
Anmälan lämnas senast torsdagen den 8 juni till Kerstin och Olof Persson tel. 08-520 171 26 
eller 070 845 41 09 eller e-post ingakerstin@hotmail.com 
Adress: till Lövhagen är Hamnviksvägen 80, 149 51 Nynäshamn och deras hemsida finns på 
www.lovhagen.se  
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Rosenknopparna  
 
Promenadgruppen Rosenknopparna i Nynäshamn träffas varje måndag kl. 10.30 vid 
Rosengårdens äldreboende. Vi går en rullstolsanpassad runda runt Svandammen i knappt en 
timme. Vid dåligt väglag tränar vi i stället med träningsredskap på Äldrecentrum en trappa 
ner på Rosengården med start kring kl. 10.00 och hinner även fika och prata. 
Ring Kerstin 08 520 171 26 eller 076 896 24 04 för mer information. 
 
Optimisterna 
 
Vi träffas sista fredagen varje månad kl. 14.00 i kaféet vid Kulturhuset i Handen. En gång i 
månaden träffas vi vid Rudan. Juni-augusti träffas vi varje fredag vid Rudan kl. 14.00. 
Ring Claus 070 290 20 85 för mer information. 
 
  

http://www.strokesthlmnorrort.n.nu/
mailto:ingakerstin@hotmail.com
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RGM Ronnie Gardiner Rytm och Musikmetod  
 
Pågår till fredag 19 maj. 
Tid:13.00 
Ring Anders 070 372 30 84 för mer information. 
 
Aktivisterna  
Ring Åsa 070 355 09 47 för mer information. 
 
Anhöriggruppen i Handen  
Ring Marita 070 130 14 67 för mer information. 
 
Anhöriggruppen 1 i Nynäshamn 
Ring Eina 08 520 159 91 för mer information.  
 
 
Anhöriggruppen 2 i Nynäshamn 
Ring Ulla 070 286 12 64 för mer information. 
 
Museum 
 
Lördag 29 april kl. 12.00 Spritmuseum.  
Lördag 27 maj kl. 12.00 Vasamuseet. 
Samling kl.12.00 vid varje museum. 
Ring Claus Trolle för mer information 070 290 20 85. 
 
Kom gärna med förslag på aktiviteter som vi kan göra tillsammans. 
Skicka till Claus Trolle. epost: claus.trolle@comhem.se 
 
Vi vill spara pengar!  
Maila din epost adress till Claus Trolle. claus.trolle@comhem.se  
Då får du nyhetsbrevet via epost. 

SMIL-rutan 
SMIL -rutan infobladet vår 2017 

Glädjande nog kan vi konstatera att vi nu har en aktiv SMIL grupp i länsföreningen. 
Sedan det senaste kärngruppsmötet i januari har SMIL-gruppen haft två filmkvällar.  
En gång på riktig bio då vi såg thrillern ”The Split”. Den var så spännande att inte en enda av 
oss somnade .  Innan bion fikade och umgicks på kansliet i Skärholmen. En mycket trevlig 
kväll. Den andra filmkvällen hade vi i det nya fina konferensrummet på Måsholmstorget. 
Även denna gång så fikade vi.  Vi tittade på fransk komedi: ”Välkommen till Marly Gomont”. 
Vi åt popcorn och skrattade gott åt den knasiga filmen.  
 
 
Smil-middag torsdag 11 maj 
Då ses vi och lagar mat tillsammans. Anneli lovar en av sina ”berömda” filmmusiktävlingar 
och som vanligt går det utmärkt att börja muta domaren redan nu. Odd Molly koftor och 
choklad är speciellt uppskattat .  
Plats: Jakobsbergs Gård  
Tid: kl. 17.30 
Pris: 150: - 
 

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 
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Vårfest tisdagen 16 maj i länsföreningen och då vill vi gärna ha många glada, eller mindre 
glada, SMIL-are där.  
 
Vårruset 
Tisdag 23 maj springer lag ”Strokesurvivors” Vårruset. Kom och heja. 
Vår egen pressfotograf, Lars Persson, har lovat att dyka upp och föreviga detta lopp. Efter 
loppet samlas vi och äter picknick. Ev. hejarklack är varmt välkomna att göra oss sällskap. 
Starten går klockan 19.00 Start och mål ligger vi Universitetsområdet Frescati. 
 
Minigolfturneringen 
Torsdag 1 juni går den årliga minigolfturneringen av stapeln i Kristineberg. Mer info kommer 
då det närmar sig.  
 
Under sommaren är det fritt fram för spontana initiativ.  Kubbturnering, boule, 
parkteater. Aktiviteter annonseras i SMIL (stroke mitt i livet) gruppen på facebook.  
 
SMIL- picknick 
Sedan startar vi upp höstterminen med SMIL-picknick på Jakobsbergs gård i augusti. 
 
Kärngruppsmöte 
Ett nytt kärngruppsmöte, där vi planerar kommande termins aktiviteter kommer att ske i 
början av september. Håll utkik på hemsidan och i SMIL på facebook.  
Vid frågor eller förslag och idéer kontakta kansliet eller ”SMIL-general” Anneli T Heikenborn 
på mail: anneli.t.heikenborn@gmail.com eller telefon 072 048 39 45.  
Tack för en rolig termin! Vi ser fram emot fortsättningen! 

 

 

 

Spontana aktiviteter annonseras i grupp SMIL på facebook, så håll utkik där om du vill delta 
eller dela med dig. Fritt fram för egna i initiativ alltså.  

 
FÄRDTJÄNSTNYTT 
 

I februari hade Strokeföreningen i Stockholm län nystartade färdtjänstgrupp sitt första möte 

och vi välkomnar fler färdtjänstresenärer att delta inför höstens möte som är planerat till 

torsdagen den 26 september kl. 13. Anmälan senast 19 september till länsföreningens kansli 

telefon 08-549 019 00. Vi bjuder på fika och bulle. Välkomna! 

NYHET!  Från 2 maj utökar Färdtjänstadministrationen sitt öppethållande på Kundservice 

till vardagar 07-20. Telefonnummer till Kundservice 08-720 80 80  

Resegarantins öppethållande är oförändrad, alla dagar 06-23. 

Telefonnummer 0200-77 66 55. 

 

 

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 onsdag kommer Magnus från Resursteamet till 
Strokeföreningen i Stockholms läns kansli för att massera. 
 
Du kan få massage på rygg, nacke, hand och fot. 
 
Ring för tidsbokning 08 549 019 00 
Välkomna önskar Magnus.   

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   
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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 har du flyttat!  
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  
augusti 2017. 
 
Texter till bladet vill  
vi ha in senast  
26 juni 2017 

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 
 
 


