
Strokeföreningen Stockholm 
 

 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE (Meddelas endast på detta sätt) 

Onsdag 6 mars kl.17.30 

Årsmöte Strokeföreningen Stockholm onsdag 6 mars på länsföreningens kansli kl. 17.30 
Adress: Måsholmstorget 3 i Skärholmen 
Föreningen bjuder på lättare förtäring. 
Anmälan till Kim på 0761224844 eller kim.randrup@stockholm.se 
 

 
Pubkväll med guldkant 
Strokeföreningen Stockholm bjuder in till pubkväll torsdag 28 februari kl. 17.30. på 
Jakobsbergs Gård. 
Under kvällen kommer vi att presentera vår nya hemsida efterföljt av lite musik och sång 
med vår trubadur Johan. 
Du kan köpa en hamburgare och dryck med kaffe för bara 50kr. 
Anmälan till Kim på 0761224844 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. 
Vi söker fler som vill spela boule, det finns plats. 
 
Golf 
 
Golf Rosenkälla  
Med hjälp av Powergolfern ser vi till att alla som vill prova på golf får tillfälle 
att göra det. Powergolfern är ett fantastiskt hjälpmedel för dig som inte kan stå 
själv eller har svåra balansproblem. 
 
Vi fortsätter inomhusgolfen på Ullna Indoor Rosenkälla Åkersberga. 
Start 2019: tisdag 29 januari kl.13.00 - 14.00 instruktör Fredrick Andréasson 
Slutar: tisdag 5 mars  
Instruktör 150kr/timme. Matta 230kr/timme passar bra att dela på två.  
Det finns Putt- och Chiphålsbana att träna på utan kostnad. 
Efter träning brukar vi fika eller äta tillsammans. Dagens lunch 11.00 – 15.00. Mer info på 
Ullna Indoors hemsida www.ullnaindoor.se, eller ring 08-510 262 60  
Våren 2019 Hässelbygolf 
Både nybörjare och erfarna golfare är välkomna till oss. 
Vi kommer träna på rangen, putting, bunkern, 6 håls banan m.m. 
Tisdagar mellan den 23 april – 18 juni (ej valborg) och 13 aug - 24 sep 
Tid: 18.00 – 19.00.  
Kostnad 140: -/gången, om du är medlem i Hässelby GK är träningen kostnadsfri. 
Anmäl dig eller ställ frågor till, lotta@hasselbygolf.se, 08-739 38 89 
Träna med Janne Stålben privat 
1 pers.   300: -/40 min 
2 pers.   400: -/40 min 
3 pers.   600:-/60 min 
Boka tid genom att maila till lotta@hasselbygolf.se  

 



 
Har du haft en stroke? Vill du träffa andra och träna/spela golf? 
Alla är varmt välkomna, nybörjare eller erfarna till oss på Hässelby GK. 
Träning tillsammans med vår erfarne handigolfare Janne Weigle "Stålben". Janne brinner för 
handigolfen och är fylld av tips, idéer och inspiration. 
Varierande träning på rangen, putting, bunkern och 6-hålsbana.  
Anmäl dig till lotta@hasselbygolf.se eller via tel 08-739 38 89. 
Är du intresserad, nyfiken eller har frågor, hör av dig till lotta@hasselbygolf.se 
Mer info på www.hasselbygolf.se eller ring mig 070-475 52 57, mail pia@jonevad.se  
 
Lövsta Koloniväg 3, Hässelby 


