
Lokalföreningen Göteborg med omnejd 

Lägesrapport i Strokeföreningen sommar 2020 

 

Kära medlemmar! 
 

Denna vår, som började så bra, blev inte 
vad vi hade tänkt oss på grund av detta 
märkliga och obehagliga tillstånd som   
orsakades av coronaviruset. Det gjorde att 
föreningen tvingades ställa in en hel del av 
vårens aktiviteter.  
Först trodde vi att detta bara skulle gälla 
någon månad, men fortfarande vet vi inte 
hur länge vi måste vänta tills det går att 
träffas som vanligt igen.  

Vi har en förhoppning om att föreningen  

ska kunna återuppta en del aktiviteter 

efter sommaren, till en början på distans.  

 

Internet 
 

Strokeförbundets hemsida 
www.strokeforbundet.se och 
vår egen www.strokevg.se/
goteborg är under upp-
fräschning.                                
Klicka gärna in dig och titta! 
   
 
 
 
 
 

Vi finns också på facebook: 
Strokeföreningen i Göteborg 

 

http://www.strokeforbundet.se/
http://www.strokevg.se/goteborg
http://www.strokevg.se/goteborg


 

Tankar och planering för framtiden     
 

Programkommittén är på gång med att göra ett program för hösten.  

Carl har lyckats boka några biljetter till lunchteater och han har bokat julbord  

på Hamnkrogen Liseberg den 3 december.  

Vi har börjat fundera på hur vi kan ha fler aktiviteter digitalt till hösten om det  

inte går att träffas som vanligt.  

Alla medlemmar är inte bekväma med att arbeta digitalt via nätet, det vet vi,  

men vi vet också att ganska många nu i tider då man inte kan träffa sina nära  

och vänner, umgås via olika digitala kanaler som facebook, skype, duo, zoom   

med mera.  

Tanken är därför att se om vi kan utveckla och använda fler digitala forum för  

möten och information för föreningens medlemmar nu när man inte kan träffas. 
    

Vi vet att Strokeföreningen i Malmö kommer att starta en samtalsgrupp via zoom.   

Även i Göteborg planerar strokeföreningen bl a. en workshop om hur man  

möts digitalt och Epilipsiföreningen planerar en grupp online, en digital  

samtalsgrupp om att vara man och leva med neurologisk sjukdom.                       
 

Har Du själv några idéer så hör av dig!! 
 

Föreningen har ju länge tillsammans med andra neuroföreningar i samverkan haft  

datakurser och det har blivit ett flertal workshops om ipad/mobiltelefoni och med  

Daniel Eriksson. Det var planerat en kurs nu i vår, men den fick ställas in, kanske kan  

den bli som digital kurs till hösten. 

Det finns också teknik så man kan filma föreläsningar och diskussioner och lägga in  

dem på en länk på föreningens hemsida.  

Där kan man då som medlem titta och lyssna när det passar.  

Hoppas detta tillstånd med karantän snart ska kunna vara över eller åtminstone med     

mindre restriktioner så att vi snart ska kunna ha aktiviteter som vanligt igen.  
 

Vi önskar alla en glad sommar och att Ni hittar roliga saker att göra!  
 

Goda hälsningar från Ordförande Margareta Svensson, 

Styrelsen och Carl på kansliet. 



 
Kansliet  

Carl Wannebo arbetar, nästan som vanligt fyra dagar per vecka –  dock         
arbetar han som de flesta idag hemifrån.  

Det går bra att ringa till föreningen på telefontid. Måndag, tisdag, torsdag och 
fredag mellan kl 10.00 och 12.00.  Tel 031 775 98 70. 

Det går förstås också bra att skicka ett till mailadressen: info@strokevg.se .  

Vi vill gärna ha mailadresserna från Er som ännu inte har lämnat.   

Ni får då mer information då det är mycket lättare för oss att skicka ut  

information på mail. Dessutom sparar vi in höga portokostnader.  

 

Känner Du Dig ensam och inte har någon att prata med? 

Dra Dig då inte för att ringa till någon av oss i styrelsen eller vår kanslist Carl. 
 

Ibland har man en viktig fråga och ibland vill man bara ha någon att tala med.   

Du kan alltid ringa till föreningens vanliga telefon 031-775 98 70  

och tala med Carl, lämna  meddelande på telefonsvararen eller så skickar Du 

e-post till info@strokevg.se, så blir Du kontaktad av Carl eller  

av någon i styrelsen.    

Bilder på äppelträd & körsbärsblomma.      Tagna av Annika Blomberg 

mailto:info@strokevg.se
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Ledamöter 

 

Margareta Svensson 

Tel: 0730-944304 

Email: margareta.b.svensson@gmail.com  

 

Kerstin Lidbeck 

Tel: 031-294081 

Tel: 0737-14 48 83 

Email: kerstin.lidbeck@gmail.com 

 

Leif Bohman 

Tel: 0522-337 27, arb: 031-7191720  

Email: leif.bohman@rsm.se 

 

Monica Holmberg 

Tel: 0705-886940 

Email: monic.holmberg@gmail.com 

 

Anders Andersson 

Tel: 0707-155993 

Email: anders.k.andersson@gmail.com 

 

Ingemar Bengtsson 

Tel: 0739-773758 

Email: ingo.bengtsson@outlook.com 

 

Björn Wannebo 

Tel: 0708-807030 

Email: bjorn@bcmab.se 

 

Monika Wellsten 

Tel: 0704-313099 

Email: wellsten.monika@gmail.com 

 

 

Suppleanter 

 

Marie Dennerbro 

E-mail: mariedennerbro1@hotmail.com 

 

Fuad Solakovic 

Tel: 0721-888533 

Email: fuad.solakovic@hotmail.com 

 

Madelene Persson                                               

Email: persson.madelene7@gmail.com 

Kansliet 

 

Stroke Västra Götaland 

Lokalföreningen Göteborg  

Vegagatan 55 

413 11  GÖTEBORG 
 

Tel:  031-775 98 70 

Email: info@strokevg.se  

 

Plusgiro: 16 61 59-4 
 

Hemsida: www.strokevg.se 

 

Facebooksida: Strokeföreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKE-RIKSFÖRBUNDET 

Måsholmstorget 3 

127 48  SKÄRHOLMEN  

Tel: 08- 721 88 20 

Email: info@strokeforbundet.se 

Adress: Måsholmstorget 3, SKÄRHOLMEN 

 

 


