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Ordförande har ordet 
Så har vi överlevt igen och skinkan är uppäten samt vintersolståndet har passerats. 
Nu blickar vi framåt. Ehuru allt är

Vi kan konstatera att handikappförbunden kritiskt granskat regeringens direktiv till 
den nya hjälpmedelsutredningen. 
att ta systemet in i framtiden”. Dagens system är enligt förbunden oöverskådligt och 
skapar onödiga risker för brukaren att hamna mellan stolarna. Vidare anses 
regeringen ha missat möjligheten att genom systemet bidra till innovation och 
utveckling på hjälpmedelsområdet. Vi får väl se hur det går när man börja utreda. 

Försäkringskassan varnar för stig
med c:a 4,5 miljarder 2016. Regeringen har därför presenterat en åtgärdsplan för att 
vända utvecklingen. Socialförsäkringsministern meddelar att 1,5 miljarder årligen 
skall satsas på rehab inom hälso
20.12.2015) är detta endast en lek med siffror. Enligt moderaterna är det i stället en 
minskning med 250 miljoner. Käbblet lär fortsätta.

Den 13 november i år presenterade Stockholms läns landsting Folkhälsorapport 2015. 
Enligt HSO i Stockholms län har dock utredarna missat en väsentlig grupp. Personer 
med en funktionsnedsättning har inte beaktats i rapporten, vilket är oacceptabelt. 
Rapporten visar att det är 10 gånger vanligare med ohälsa bland personer med 
funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt.

HSO kräver därför att en folkhälsorapport även måste avspegla problem som drabbar 
personer med funktionsnedsättningar och ta 
hälsoläget för dessa personer. 

Ja, detta var ju ingen trevlig ouvertyr för det nya året. Men titta vidare i denna skrift 
så hittar du mycket uppmuntrande aktiviteter, inte minst vår utbildning i 
”Mindfulness”, vilken kan underlätta det egna tänkandet och vår syn på omvärlden.  

Med vänliga hälsningar 

Håkan Mandahl  

Ordförande 

  

Så har vi överlevt igen och skinkan är uppäten samt vintersolståndet har passerats. 
Nu blickar vi framåt. Ehuru allt är inte ljust.  

konstatera att handikappförbunden kritiskt granskat regeringens direktiv till 
en nya hjälpmedelsutredningen. Regeringen har enligt förbunden ”missat chansen 

att ta systemet in i framtiden”. Dagens system är enligt förbunden oöverskådligt och 
a risker för brukaren att hamna mellan stolarna. Vidare anses 

regeringen ha missat möjligheten att genom systemet bidra till innovation och 
utveckling på hjälpmedelsområdet. Vi får väl se hur det går när man börja utreda. 

Försäkringskassan varnar för stigande kostnader för sjukskrivningen – en ökning 
med c:a 4,5 miljarder 2016. Regeringen har därför presenterat en åtgärdsplan för att 
vända utvecklingen. Socialförsäkringsministern meddelar att 1,5 miljarder årligen 
skall satsas på rehab inom hälso- och sjukvården. Enligt moderaterna (Svd 
20.12.2015) är detta endast en lek med siffror. Enligt moderaterna är det i stället en 
minskning med 250 miljoner. Käbblet lär fortsätta. 

Den 13 november i år presenterade Stockholms läns landsting Folkhälsorapport 2015. 
igt HSO i Stockholms län har dock utredarna missat en väsentlig grupp. Personer 

med en funktionsnedsättning har inte beaktats i rapporten, vilket är oacceptabelt. 
Rapporten visar att det är 10 gånger vanligare med ohälsa bland personer med 

ning än hos befolkningen i övrigt. 

HSO kräver därför att en folkhälsorapport även måste avspegla problem som drabbar 
personer med funktionsnedsättningar och ta fram konkreta förslag som förbättra

 

ig ouvertyr för det nya året. Men titta vidare i denna skrift 
så hittar du mycket uppmuntrande aktiviteter, inte minst vår utbildning i 
”Mindfulness”, vilken kan underlätta det egna tänkandet och vår syn på omvärlden.  
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Länsföreningens aktiviteter 
  

Prima Liv  
fysisk aktivitet vid stroke! 
Start: tisdag 2 februari 10ggr. 
Klockan: 1630 – 1800 
Plats: Pumpan Lokal: Barnängen  
Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm 
Pris: 475 kronor/person och termin 
Anmälan till kansliet senast måndag 1 
februari Tel: 08-549 01 900 
Mail: kansliet@strokesthlmlan.se 
 

Varmvattenbad med ledare 

Start: fredag 15 januari  
Klockan: 1445 – 1545  
Pris: 300 kronor/termin 
Plats: Handelsvägen 186, Enskede, 
Svedmyrabadet. 
OBS! Du som behöver medhjälpare måste 
ordna det själv. 
Anmälan kansliet Tel: 08-549 01 900 
mail: kansliet@strokesthlmlan.se 
 

Ronnie Gardiner Rytmterapi (RGR) 

Lättare grupp 1630 – 1730 
Svårare grupp 1730 – 1830 
Start: 8 februari 
Plats: Hägerstens Medborgarhus, 
Riksdalervägen 2, Hägersten  
Pris: 300:- för 10 gånger.  
Anmälan: kansliet senast måndag 1 
februari Tel: 08-549 01 900 
Mail: kansliet@strokesthlmlan.se 
 

Massage  

Ont i axlar eller rygg?  
Start: 13 januari. Varje vecka fram till 
sommaren finns Magnus på kansliet i 
Skärholmen. 
Tidsbeställning: Tel: 08-549 01 900 
kansliet  
Mail: kansliet@strokesthlmlan.se 

Nobelmuseet torsdag 11 februari 2016 

 

 
Vi träffas på Nobelmuseet där vi får en privat visning kl.1500 – 1600 
Pris 70:-/pers.  
Anmälan: kansliet senast måndag 1 februari  
Tel: 08-549 01 900 Mail: kansliet@strokesthlmlan.se 

 

Strokedagen 10 maj 
Strokedagen i år är tisdagen den 10 maj. Lokalföreningarna har olika program och platser 
inom länet där de uppmärksammar dagen. 
Tema är ”stroke har många ansikten”. 
 
Travfika  
Start: 8 januari. 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 föreningen. Vi startar 
med fika kl.1230 
Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows väg 18 -22. Bredäng 
Kontaktpersoner: Göran Mörk 070-333 35 45  
eller Sven-Olof Gustavsson 070-750 88 18 
 



 

 
Vi finns nu på Facebook ”Strokeföreningen i Stockholms län”.  

Lokalföreningen Nacka-Värmdö 
 
 
 
 

 

 

Strokeföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem 
Aktiviteter våren 2016 
 
Cirklar  
Medicinsk Yoga, med utbildad ledare. Tisdagar kl. 14.00–15.30, 10 ggr 400 kr, ej 
medl. 600 kr. Start 9 februari, anmälan senast 1 februari, se nedan. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsv. 1 A Södertälje, nedre plan. Paus med dryck och 
samtal.   
 

Gustavsgården – start måndag 25 januari Trallbanevägen 5C, 1500 - 1630 vi fortsätter 
sedan jämna veckor (8/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4 … m.fl)  
På gång är också: Järla skolväg Handikapp Centrum 1 tr. Nacka – Anmälan till 
Rakel 08-7151513 
Årsmötet: Måndag 21 mars kl 1500 i Gustavsgården 
 
Kontaktpersoner: Rakel 08-715 15 13, Inger 08-571 480 18 
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Anhöriggrupp, ledare Barbro Söderström, tisdagar. Är du intresserad hör av dig, 
tfn 08 551 561 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. Start 20 januari, anmälan senast 
15 januari. 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. 
 
FEBRUARI 
Medlemsträff 1 februari 2016 kl. 17.00–19.30. Välkommen till årets första 
medlemsträff! Besöker oss gör Åsa Wanhainen från Telge Rehab och presenterar 
deras rehabiliteringsinsatser i hemmet. Kaffe med smörgås serveras. 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, Södertälje. 
 

Strokeätarna torsdagen 18 februari kl.13.00 träffas vi i Södertälje vid  
GÅVORNA - församlingens egen secondhand-butik och mötesplats med möjlighet till 
en kopp kaffe med dopp. I Gåvornas lokaler finns också VÄRLDSBUTIKEN - en butik 
för rättvis handel. 
Adress: Mälaregatan 4/Västra Kanalgatan 17 (S:ta Ragnhildsgården) med 
ingång på innergården. 

 
MARS 
Kallelse ÅRSMÖTE 
Måndag 7 mars kl. 17.00–19.30 
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A Södertälje, nedre plan.   
Motioner lämnas in före 25 januari 2016. Årsmöteshandlingar kan beställas en vecka 
före årsmötet av L-B Andersson.  
Varmkorv med bröd samt kaffe och kaka serveras. Välkomna! 

 
APRIL 
Medlemsträff 4 april, kl. 17.00 – 19.30 Tipsrunda inomhus. Vårsoppa med smörgås 
samt kaffe serveras.  
Plats: Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1 A nedre plan, Södertälje. 
 
MAJ 
Våravslutning 24 maj Plats: Gillberga friluftsgård Boka in datumet redan nu, mer 
information i nästa utskick. 
Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson 
Tel 08-550 157 17, mobil 073-669 09 74 
 
Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson 08-550 157 17, 073-669 09 74 

Lokalföreningen Stockholm Syd 
 
25 februari: medlemsmöte. Se hemsidan eller ring kansliet för ytterligare info. 
30 mars: årsmöte kansliet 17.30 bjuder på smörgåstårta. Kallelse kommer till dig. 
14 april: prova på att dreja kurs: (3 gångar, 250kr per person) anmälan till kansliet. 
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2 juni: vårfest. Information kommer senare. 
 
Kontaktperson Kim Randrup 0761-22 48 44 

Lokalföreningen Norrort 
 
Föreningen genomförde i början av november ett välbesökt ”Fråga doktorn möte” och 
vi träffade en läkare, en sjukgymnast och en talpedagog, alla från Brommageriatriken. 
Mötet var mycket givande och vi kommer att satsa på ett nytt möte nästa höst. 
 
Under första halvåret 2016 kommer vi att fortsätta vårt utmärkta samarbete med 
Furuhöjdens Rehab och deras program för rörelse- och styrketräning. 
Träningen passar för såväl stående som sittande. Vi kommer att vara max 6 personer 
i varje grupp och kostnaden är 600 kr för 8 gånger. 
 
Den första gruppen håller på mellan den 14 januari och 3 mars och den andra 
mellan den 10 mars och 28 april. Adressen till Furuhöjdens Rehab är 
Gribbylundsvägen 75 i Täby.  
 
Föranmälan krävs och görs till Lena Pettersson  
Tel. 070-569 0180; E-mail: lp@tranfor.se. 
 
Den 15 februari kl. 18.00–20.00 kommer vi att ha ett medlemsmöte där vi får 
träffa en Kostrådgivare och en arbetsterapeut från Mälargården. 
Vi träffas i Tranfor:s lokaler Hagvägen 1, Sollentuna. 
 
Den 30 mars kl. 18.00 -19.30 håller föreningen sitt årsmöte i Tranfor:s lokaler 
Hagvägen 1i Sollentuna. 
 
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. 

Lokalföreningen Stockholm City-Lidingö 
 

Extra årsmötet i november beslutade att bilda en gemensam förening med Stockholm 
stad södra benämnd Strokeföreningen Stockholms stad. För närvarande gäller  

• Att föreningen är vilande 
• Att medlemmarna förs över till Strokeföreningen Stockholm stad södra (som 

vid sitt årsmöte byter namn till Strokeföreningen Stockholm stad) 
• Att innestående medel förs över till nybildade föreningen Strokeföreningen 

Stockholm stad. 

Lokalföreningen Södertörn 
 
Året 2015 har passerat och det är dags att göra en liten tillbakablick på vår 
verksamhet. 
 



Strokeföreningen i Stockholms län sid 7 infoblad januari 2016 nr 1 

Våra grupper av olika slag har varit livaktiga med god uppslutning.  
 
I anslutning till Internationella Strokedagen fanns vi på plats i Tyresö Centrum 
och Haninge Centrum samt tillsammans med Stroketeamet på Huddinge Sjukhus. 
 
Vi var också med på fritidsmässan ”Min fritid, nu” på Kvarnängen i Nynäshamn samt 
på Tyresöfestivalen och Haningedagen. 
 
Vi har traditionsenligt haft våra uppskattade vår- sommar- lucia- och 
julfester och dessutom har vi varit på Abbamuséet, Sjöhistoriska och 
Bergrummet. 
 
Vi är nu representerade i Funktionshinderråden (före detta Kommunala 
Handikappråden) i Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Huddinge.  
 
Om vi nu blickar framåt så kommer årsmötet att äga rum onsdagen den 23 
mars 2016 kl 18 på Handenterminalen 4, där alla handlingar kommer att 
finnas tillgängliga. 
 
Detta kommer att bli ett mycket viktigt årsmöte eftersom flera i styrelsen 
har aviserat sin avgång. 
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 och inte styrelsen (av en obegriplig 
anledning!) som ska välja deltagare till Länsföreningens årsmöte. 
Får vi inte ihop en styrelse riskerar föreningen att bli vilande men vi 
utgår från att vi får en ny styrelse och våra grupper kommer därför att fortsätta som 
vanligt efter nyår. 
 
Fortsättningsvis kommer vi att presentera en eller två av våra grupper i nyhetsbrevet 
och på vår hemsida med början i detta nummer av Rosenknopparna och 
Sånggruppen. 
 
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. Uppehåll under jul och sommar. Vid dåligt väglag tränar vi i 
stället med träningsredskapen på Äldrecentrum en trappa ner på Rosengården med 
start kring kl. 10 och hinner även fika och prata. 
 
Sånggruppen 
Vår kör är egentligen en Sånggrupp, som vi nu ska kalla oss, eftersom vi har det 
sjungna ordet för att träna röst, styrka och ton. När man haft en stroke kan rösten få 
sig en släng och vi måste ofta träna för att kunna tala bra. Då underlättar det att 
sjunga med likasinnade och dessutom blir man glad! 
Vi träffas i princip varje tisdag kl. 15 på Handenterminalen 4. 
 
Här är våra grupper inför 2016. 
För plats och startdatum ring respektive kontaktperson. 



Sånggruppen För info ring Björn på 076
Rosenknopparna (promenader)
ring Katarina på 073-513 61 17.
Gubbaröran För info ring Claus på 070
Optimisterna (promenader vid Rudan)
Aktivisterna För info ring Åsa på
Anhöriggruppen i Handen
Anhöriggrupp 1 i Nynäshamn
Anhöriggrupp 2 i Nynäshamn
Ulla på 070-286 12 64. 
Ronnie Gardiner Rytm och m
kl. 13.00 För info ring Anders på 070
 
Varmbadet har tyvärr utgått på grund av för få deltagare.
Vi funderar på att starta upp på nytt i 
betydligt större bassäng. 

Hör gärna av dig om du är intresserad.

Lokalföreningen Västerort
 
Stroke GOLF tisdagar 13:00 på Ullna Indoor 
 
Vi har instruktör tisdagarna 23 februari, 1 
tisdagar tränar vi själva tillsammans.
  
Att hyra matta kostar 200kr/matta och är lämpligt att dela 2st, tungt 
att slå en hel timme ensam, men det väljer ju var och en som man vill. 
Helt ok att låna klubbor. 
 
Det finns en puttgreen och en chipbana, där bollar ligger framme. 
Banorna får utnyttjas utan extra kostnad.
 
Adress Roslagsvägen 36, Åkersberga.
 
Mer info hämtar ni på www.ullnaindoor.se el 

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
 

För info ring Björn på 076-186 30 40. 
Rosenknopparna (promenader) Start måndagen den 18 januari 10.30.

513 61 17. 
För info ring Claus på 070-290 20 85. 

Optimisterna (promenader vid Rudan) För info ring Claus på 070-290 20 85.
För info ring Åsa på 070-355 09 47. 

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 Start onsdagen den 13 januari 17.30. För info ring 

Rytm och musikmetod (RGR) Start fredagen den
För info ring Anders på 070-372 30 84. 

Varmbadet har tyvärr utgått på grund av för få deltagare. 
Vi funderar på att starta upp på nytt i Vattenhuset i Tyresö, som har en 

 

Hör gärna av dig om du är intresserad. 

 

 

 

Lokalföreningen Västerort 

Stroke GOLF tisdagar 13:00 på Ullna Indoor - Åkersberga  

Vi har instruktör tisdagarna 23 februari, 1 - 8 mars, kostnad 100kr/person. Övriga 
tisdagar tränar vi själva tillsammans. 

Att hyra matta kostar 200kr/matta och är lämpligt att dela 2st, tungt  
att slå en hel timme ensam, men det väljer ju var och en som man vill.  

ch en chipbana, där bollar ligger framme.  
Banorna får utnyttjas utan extra kostnad. 

, Åkersberga. 

Mer info hämtar ni på www.ullnaindoor.se el Tel 08-510 262 60. 

Strokeföreningen Södertörn 

Handenterminalen 4, 136 40 Handen 

745 50 25 (telefonsvarare) 
stroke.sodertorn@telia.com 

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

30. För info 

290 20 85. 

För info ring 

Start fredagen den 12 februari 

Vattenhuset i Tyresö, som har en 

100kr/person. Övriga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMIL rutan 
SMIL erbjuder riktad verksamhet för dig som har drabbats av stroke mitt i livet och 
dina anhöriga. 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. Information om våra aktiviteter får du via hemsidan, under 
SMIL-fliken. Vi har även startat en sluten grupp på facebook där vi SMILARE i 
Stockholm kan kommunicera, komma med idéer på aktiviteter mm. Du ansöker om 
medlemskap i gruppen via kansliet. Under terminen som har gått så har vi bl.a. haft 
nedanstående SMIL-aktiviteter. 
 

• SMIL middag, då Mia Åkesdotter Dahlgren kom och berättade hur de har i 
Norrköping har gjort för att bygga sin SMIL-verksamhet. 

• Pick-nick vid Jakobsbergs gård 
• Kärngruppsmöte 
• Bond på bio 
• Mindfulness  

 
 
Dessutom kom det ett antal smilare både på  
kräftskivan och julfesten i länsföreningen.  
Varje gång vi träffats så har det rått mycket  
god stämning, med många meningsfulla samtal och goda skratt. Aktiviteterna har 
varit mycket uppskattade, även om några av oss passade på att sova en stund i 
biomörkret på Bondfilmen.  
 
 
Nästa kärngruppsmöte då vi ska planera aktiviteter för våren går av stapeln den 
14/1 kl. 17.30 på kansliet, Måsholmstorget 3 i Skärholmen. Håll utkik på 
hemsidan under smilfliken eller på länsföreningens sida på facebook(fb). Om du 

kallelse ÅRSMÖTE torsdagen den 31 mars 2016 kl. 17.00 
STROKE-Föreningen Stockholm Västerort  
Från kl. 17.00 serveras smörgåstårta 
Kl. 18.00 Årsmötesförhandlingar där mötet måste ta ställning till om vi ska driva 
föreningen vidare eller om vi ska ingå i den pågående sammanslagningen mellan 
cityföreningen och Stockholm stad södra till en förening för Stockholm stad. 
Möteshandlingar finns vid årsmötet.  
 
Välkommen till Bromma sjukhus, ingång genom huvudentrén Follingbogatan 32, 
Beckomberga Bromma. 
 
VÄLKOMMNA  
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redan nu vill gå med i vår slutna fb-grupp eller har 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 fb och på mail: anneli.t.heikenborn@gmail.com   
 
Varmt tack för engagemanget under 2015!  
Ser fram emot ett blomstrande SMIL-år 2016 ☺! 
 

 
 

GLÖM INTE ATT TITTA PÅ HEMSIDAN FÖR ALL INFORMATION 
UPPDATERINGAR SKER KONTINUERLIGT  

http://www.strokesthlmlan.se 

 

Kansliet 
Kansliet bemannas av Maude och Kim. Maude vikarierar under Bettans sjukfrånvaro. 
De har hand om medlemsregistret, hemsidan och alla aktiviteter som länsföreningen 
anordnar. Det kan vara allt från resor till museibesök. Infobladet skrivs och skickas till 
tryck via elektronisk post. Men tidningen måste ju gå via snigelposten förstås. Inget kan 
fungera utan våra förtroendevalda i de lokala föreningarna som idag uppgår till sju 
stycken.  

Allt är dock beroende av en väl fungerande styrelse som skapar förutsättningar för 
arbetet i kansliet. Ordföranden leder kansliverksamheten. 

Man sitter i ett kontor, intill riksförbundet och delar matrum och andra lokaler, i 
Skärholmen i södra Stockholm. Oftast har styrelsen i Länsföreningen sina 
styrelsemöten i Skärholmen. Även SMIL och lokalföreningen i Syd brukar ha möten 
här. 

Kansliets telefonnummer: 08 549 01 900 

Om man har idéer och förslag eller bara en undran är man välkommen att ringa 
kansliet. Mycket information finns att hämta på hemsidan www.strokesthlmlan.se 

Text: Lars Persson 



  

 
  

Nästa 
informationsblad 
planeras att ges ut i 
mitten av april. 

Texter till bladet vill 
vi ha in senast den 1 
april 2016 

God fortsättning! 

Hälsar KANSLIET  



 

  

STROKE-Föreningen i 

Stockholms län  

Måsholmstorget 3  

 

127 48 SKÄRHOLMEN 

 
 
Hösten bjöd på en del aktiviteter som finns dokumenterade i 

bild och ord på hemsidan. Fliken Bilder redovisar foton tagna 

vid Rudan runt, pick-nick, lucia och julfest.

 

Med alla frivilliga föreningsengagerade medlemmar blir det 

möjligt att ordna olika aktiviteter. Exempelvis: travfikat, 

picknick, caféturne, motionsvandring Rudan runt

medlemsmöten, varmvattenbad, … m.fl. 

 

 

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 individuel

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

Tel 08

 

Hösten bjöd på en del aktiviteter som finns dokumenterade i 

bild och ord på hemsidan. Fliken Bilder redovisar foton tagna 

nick, lucia och julfest. 

föreningsengagerade medlemmar blir det 

möjligt att ordna olika aktiviteter. Exempelvis: travfikat, 

Rudan runt, golf, 

… m.fl.  

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 

 

 

Välkommen till stroketeamet 

Rehab Station Stockholm 

Rehab Station Stockholm erbjuder rehabilitering i internatform 

och som dagrehabilitering för dig som har behov av träning efter 

lt anpassat utifrån 

även en rullstolsskola. Vill du veta mer? Ta kontakt med oss eller 

 

 

 

 


