
 

 

 

 

 

         Strokeföreningen Fyrbodal            Afasiföreningen Norra Älvsborg 

 

 

 

En fin vår och sommar  2021  ! 

  Tillönskas Er alla  !! 

Styrelserna 



 

 

Hälsning till våra medlemmar våren - sommaren 2021 

 

Träningsbadet 
Är tills vidare inställt pga pandemin. Vi hoppas kunna ta upp badet igen på  

 fredagarna  kl. 12.00 – 13.00, när smittorisken är över, förhoppningsvis till hösten, om 
myndigheterna tillåter sammankomsterna. Efter badet brukar vi samlas till fika. 

Marie hör av sig till de medlemmar som deltagit tidigare när det blir aktuellt.  
Välkomna att ringa, Marie 0707-765469 om Ni, som ny,  önskar att få vara med  

 
Strokeputtarna  

Även strokeputtarna är tillsvidare inställt pga pandemin 
Ev kan vi komma igång till hösten, tidigast i augusti, beroende på vilka 

rekommendationer vid sammankoster som folkhälsomyndigheten bestämmer 
Siw Karlsson håller kontakten med tidigare deltagare och nya intresserade är 

välkomna att ringa till Siw på  tel 0739-261543,  
som vanligt är deltagandet kostnadsfritt. Klubbor och bollar finns att låna.  

Golfputtningen är en bra aktivitet för träning av balans, gång och koncentration.  
Vi brukar samlas på Onsjö Golfbana Vänersborg på måndagar kl 10.30 – 12.00 

 Det finns möjlighet till ”eftersnack” i klubbhuset. Där finns även kaffe och mat att köpa 
 

Strokedagen, 11 maj, har hållts digitalt   
Förbundet har skickat ut information om tider och innehåll mm. 

 
Ang Afasiveckan och Afasiskolan hänvisas till Trollhättans Folkhögskola 

Upplysningar gm Jessica Sjöman 
 

Eftersom vi inte har kunnat träffas under lång tid  
vill vi i styrelserna ge en liten blomma, som tack, till våra trogna och uthålliga 

medlemmar ! 
 

Grillparty på Bergagården  
hoppas vi kunna genomföra Vi samlas ju utomhus och kan hålla gott avstånd till 

varandra.  Planerar in måndagen den 6 september kl. 14.00 
Vid regn ställs träffen in ! 

 
Afasiföreningen Norra Älvsborg ordf. Jan-Erik Adamsson 0703-939247 

Strokeföreningen Fyrbodal ordf. Ingrid Andersson 0706-614407 
Adress till båda föreningarna: Lasarettsvägen 17,  461 52 Trollhättan 

 
Bra om de medlemmar som har mailadress meddelar detta till föreningen 

Likaså om Ni är intresserade av kurser i användande av dator el smartphone 

Vi samarbetar med ABF      

 

 


