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Foton tagna av Annika  Blomberg 

Kära medlemmar! 
 

Tillvaron ser ljusare ut med bra vaccin och förhoppning om att vi till  

hösten ska kunna träffas utan att vara rädda för att bli smittade av  

det eländiga viruset.  

Vi planerar för att starta med kurser och träffar under hösten.  

Under detta år har vårdcentralen på Vegagatan använt ett av de stora 

konferensrummen och Vegasalen för covidmottagning och för  

vaccinationer och vi hoppas att vi snart ska kunna använda lokalerna 

som vanligt.  
 

Det har fungerat väldigt bra med många digitala föreläsningar och  

möten, men vi är väl medvetna om att alla inte kan arbeta digitalt.  

Vi är nog många som också är väldigt trötta på digitala möten och 

längtar efter att ses på vanligt sätt, men en del saker kommer att  

fortsätta att ske digitalt. Något som har fungerat bra och som har  

varit mycket uppskattat är digital fika och det räknar vi med kommer 

att fortsätta digitalt. Vi har kunnat ta del av föreläsningar digitalt som 

Strokeförbundet och Funktionsrätt har ordnat. Kanske blir också några 

föreläsningar digitalt – och då kanske vi kan visa dem på skärm i  

Vegahusen för dem som har svårt att koppla upp sig digitalt hemma.  

Idag har jag talat med vår uppskattade kursledare Martin Skafte,  

som fortsätter med den populära kursen Konst- och kultur och vi  

hoppas att kursen kan börja i oktober.  

Vegahusen har renoverat restaurangen – Ärtans tid är förbi nu är det 

Bistro Skeppet. Vad sägs om en fest i Bistro Skeppet med god mat och 

underhållning senare i höst?  

Sedan mars  förra året har Carl arbetat hemifrån på grund av restrikt-

ionerna. Snart kommer han att kunna arbeta på kansliet igen. En del 

arbetsuppgifter kommer han att utföra hemifrån som att vara värd vid 

digitala möten som inte alltid ligger på kansliarbetstid.  

Vi önskar Er alla en skön sommar! 
 

För styrelsen genom Margareta Svensson, ordförande 



 

  

 

STROKEPUTTARNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
    
 

 

  

  

 

 

”Det finns inga gränser!  

Gör som jag, finn glädjen hos strokeputtarna.  

Min stroke satte punkt för spel på banan, men att  

putta inomhus, eller utomhus (när vädret tillåter),  

går alldeles utmärkt.” 

(Uttalande av klubbens grundare) 
 

Golfputtningen ger fysisk såväl som mental träning. 

De sociala kontakterna ger härlig livsglädje. 

Vi planerar en första träff sen uppehållet. 

I augusti hoppas vi kunna träffas och  

planera höstens träffar. 

Välkomna att höra av Er och delta! 

Välkomna att deltaga i vår puttningsgrupp. 

Din käpp eller rullator är också välkommen!  

TID      Tisdagar, kl. 10 00 – 12 00.  

 

PLATS     Sisjö golfbana, Södra Långebergsgatan 26 B. (Söderleden) 

 

AVGIFT     Ingen, mer än ett bidrag till uppvärmning av våra     

   inomhuslokaler på vintern.  

 

ANMÄLAN   Curt Edberg tel. 0708-14 84 62 eller  

   Anita Andreasson 0708-80 65 25. 

 



 

 
 
 LILLA AMUNDÖNS BAD 

 

 

Varmvattenbassängen 
Varmbassängen är cirka 32 grader varm.          
Temperaturen kan dock variera. Man får inte dyka 
eller hoppa, ner i bassängen. Man måste alltid du-
scha   och tvätta sig med tvål  innan bassängbad. 
Bada inte om du är sjuk, magsjuk eller har           
infekterade/öppna sår på kroppen.                   I 
år kommer vi endast att kunna vara 25 personer i 
bassängen, på grund av pandemilagen.   

Till hjälp att komma i bassängen finns en lift, och stolar som  man kan köra ner   
för en ramp. Personal bevakar bassängen under våra öppettider, övrig tid är det     
förbjudet att bada i bassängen. 

Foto: Anders Åkerström 

Friluftsbadet 
 

Liften ner i havet 
Föredrar du att bada i havet?         
Vid friluftsbadet finns bra stegar och en stol   
som går på en räls ner till havet.                 
Alla badar på egen risk i havet. 

Kontakta oss 
 

Telefonnummer : 031-368 22 46 
Besöksadress: Lillövägen 10 

Postadress: Box 114, 401 21 Göteborg 

Lilla Amundöns bad är ett bad för personer med funktionsvariationer 
och ligger i Askim i södra Göteborg.  
Här finns både ett friluftsbad och en varmvattenbassäng.  
Badet är öppet.  
 
För att ha behörighet till området och bassängen krävs att du har  
något av följande: 
 
• en väl synlig funktionsnedsättning. 
• ett aktuellt intyg från läkare eller sjukgymnast. 
• ett färdtjänstintyg eller handikapptillstånd för bilen ihop med 
 legitimation 
• ett aktuellt bassängintyg/recept på fysisk aktivitet från  
 legitimerad  vårdpersonal, 
      
På intyget ska det stå att du har behov av varmvattenträning. 
 
Det är inte tillåtet att ta med sig sina husdjur till Amundön. Men na-
turligtvis får ledarhundar och servicehundar följa med. 
 
Familjen får gärna följa med ut till Lilla Amundön. 



 

 

  
 

ALLA SKA HA MÖJLIGHET ATT LÄSA! 
 

 
 
 
 

 — OM DU HAR SVÅRT ATT LÄSA TRYCKTA BÖCKER?   
 
 Legimus är katalogen och biblioteket för talböcker och punktskrift. 
  

 Det är biblioteken som förmedlar tillgång till Legimus och även  

 lånar ut talböcker. 
  

 Man kan använda Legimus app, eller hemsida och ladda ner  

 talböckerna själv.  

 

 Bli låntagare 

 Om du vill ha ett konto för att läsa talböcker måste du ta kontakt 

 med ditt bibliotek. Det kan vara stadsbiblioteket, skolbiblioteket 

 eller ditt universitetsbibliotek. De kan hjälpa dig med det du  

 behöver. De flesta bibliotek vill att du bokar tid först.    

 Legimus är bara till för personer som inte kan läsa tryckta böcker. 

 Det kan bero på att du har en synskada, dyslexi eller liknande. 

 Det kostar ingenting att använda Legimus. 

  

 Man behöver inte visa något intyg utan kontakta biblioteket och 

 berättar att man inte kan läsa tryckta böcker. 

 

 Läs mer på webben: https:ww.legimus.se/207480/bli-lantagare 

 



 

 

 

 
 

SYNFÄLLTSBORTFALL EFTER STROKE? 
 

Appen – Vision Compensatory Training (VCT) 

är en app som är utvecklad av professor   

Lars Frisén, doktor, vid Göteborgs universitet.  

Appen skall hjälpa patienter som drabbats av 

homonym hemianopi, vilket är bortfall av   

synen i halva synfältet.  

VCT kan aldrig bota homonym hemianopi utan kan hjälpa dig att 

anpassa dig till din synförlust. 

För bästa effekt bör VCT köras på en iPad, men fungerar även    

på iPhone. 

Appen (VCT) finns i appstore och kostar 55 kr. 



 

 

 

Vill du ha kontakt med oss på föreningen så 

går det bra att maila eller ringa. 

 
Kontakta kansliet på tele 031 - 775 98 70, 

mail: info@strokevg.se 

 
Telefontid är måndag, tisdag, torsdag, fredag, kl. 10 - 12. 

  
Semesterstängt vecka 27 - 31 

      

 

 
 

Postadress:  STROKE-RIKSFÖRBUNDET 

    Måsholmstorget 3 

    127 48  SKÄRHOLMEN  

    Tel: 08- 721 88 20 

 

Epostadress:  info@strokeforbundet.se 
 

Hemsida:   www.strokeforbundet.se 

 

 

Vår hemsida: www.strokevg.se/goteborg 
 

 

   Vi vill ha era mailadresser!   

   Ni som använder epost men har fått programmet per post, 

ombedes meddela Er mailadress till kansliet.  

Skicka ett mail till info@strokevg.se  

för att anmäla Din e--postadress.. 



  
  

 

 

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 

 

Anders Andersson 

Tel: 0707-155993 

Email: anders.k.andersson@gmail.com 

 

Monica Holmberg 

Tel: 0705-886940 

Email: monic.holmberg@gmail.com 

 

Björn Wannebo 

Tel: 0708-807030 

Email: bjorn@bcmab.se 

 

Monika Wellsten 

Tel: 0704-313099 

Email: wellsten.monika@gmail.com 

 

Suppleanter 

 

Ingemar Bengtsson 

Tel: 0739-773758 

Email: ingo.bengtsson@outlook.com 

 

Marie Dennerbro 

E-mail: mariedennerbro1@hotmail.com 

 

Elisabeth Olsen         

E-post: olsen.elisabeth@telia.com 

 

Fuad Solakovic 

Tel: 0721-888533 

Email: fuad.solakovic@hotmail.com 
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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 
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