Medlemsbladet
Januari-Mars 2014

OBS! Läs om kansliets förändrade öppettider under januari på sidan 8!
Tfn: 08-447 45 31

Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

Utbildningsdagen 2013

Fullsatt utbildning för omvårdnadspersonal
Den 24 oktober samlades 120 personer i ABF-huset i centrala Stockholm för att delta i Hjärnkraft Stockholms läns utbildningsdag om förvärvade hjärnskador. Vice ordförande Åke Grapengiesser inledde dagen med en kort presentation om föreningens arbete, dess styrelse och
kansli.
Förmiddagen fortsatte sedan med en föreläsning av överläkare Catharina de Boussard som jobbar på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Utifrån frågeställningar kring hur
hjärnan fungerar, vad som kan hända vid en förvärvad hjärnskada och
vad som är målen på rehabiliteringskliniken kunde Catharina på ett
tydligt sätt dela med sig av sina kunskaper till deltagarna. Ordet lämnades sedan över till Ronney Westin och hans medhjälpare Johanna. I
sin föreläsning berättade Ronney om stroken som drabbade honom,
livet innan, sjukhusperioden och livet efter. Det fanns många starka
ögonblick i hans berättelse inte minst när han berättade om när han låg
i narkotisk sömn och upplevde hur valet stod mellan döden eller barnen och han valde barnen och livet.
Efter lunchen fortsatte utbildningen med en längre föreläsning av neuropsykolog Jan Blomström. Med utgångspunkt i brukarens rätt till det
egna livet, tog Jan upp flera viktiga men också känsliga aspekter av
yrket personlig assistent och gav deltagarna chansen att tänka vidare
kring sin yrkesroll och verkligen se på vilka skyldigheter så väl som
rättigheter det har enligt lag. Jans bok Älskade assistent, som just
handlar om assistansrollen ingick i utbildningsdagen som studiematerial och delades ut till alla deltagare.

Catharina de Boussard och Jan
Blomström

Dagens föreläsningar tog upp flera viktiga ämnen och infallsvinklar
till förvärvade hjärnskador och personlig assistans. Att många deltagare dessutom så aktivt kom med frågor och konkreta funderingar,
både i föreläsningssalen och på rasterna, bidrog så klart än mer till dagen som helhet. Tack alla deltagare och föreläsare för en riktigt givande dag!
Text och foto: Lena Nygren

Nästa utbildningsdag för omvårdnadspersonal blir den 7 oktober 2014
För mer information, håll utkik på vwww.sthlm.hjarnkraft.se
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App kväll

En lyckad kväll bland paddor och appar
Medlemmarna i Hjärnkraft samlades den 5 november på
Kansliet för att tillsammans diskutera det här med APP:ar.
Vad det är, hur kan man använda dem och vad det går att
åstadkomma med de här små programmen till bland annat
mobiler.
Vi var 8 personer som diskuterade möjligheterna. Och vi
använde olika prylar det vill säga både mobiler och surfplattor och dessutom med olika system, alltså Googles
Android och Apples Ios. Surfplattorna hade Tommy tagit
med för de som ville prova på vad det var för något. Vi installerade tillsammans APP:ar och tittade över vilka områden vi tyckte var nyttiga, intressanta, kul OCH utbudet som
fanns för rehabilitering. Så alla var engagerade och utbytte
idéer och erfarenheter.
Vi som ledde mötet, det vill säga Mats och Tommy, var av
den åsikten att alla var nöjda och verkligen såg fram mot en
uppföljning av APP-kväll. Vi lovade då att det skulle bli av.
Det blev dock inte så snart som vi hade hoppats på, MEN
det kommer att blir av. Och då för alla som var där plus naturligtvis för alla som vill komma och prova på och utbyta
tankar och idéer med de andra deltagarna.
Text och Foto: Mats Schalling

Nästa APP-kväll blir den 20 mars. Läs mer på sidan 11.

Besök från Kina

Ännu ett lyckat utbyte med kollegor från Kina
Den 9 december fick föreningen besök av sex personer verksamma inom handikapporganisationer i provinsen Zhejiang i Kina samt en tolk. Ordförande
Björn Boquist informerade om den svenska vårdkedjan och rehabilitering vid hjärnskada samt om förbundet Hjärnkraft och vår länsförening. Den kinesiska gruppen i sin tur berättade om handikappverksamhet i Kina. Det blev även tid för frågor innan
gruppen åkte vidare. Ett givande utbyte av erfarenheter!
Text och Foto: Eliane Högberg
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Medlemsporträttet
Johan Boström

Johan Boström är en av stockholmsföreningens nya medlemmar. En öppen och trevlig person som gärna kommer till Öppet
Hus på onsdagarna. ”Jag kände mig genast välkommen när jag
besökte Öppet Hus första gången, säger han. Atmosfären var
positiv och varm, mycket skoj och många skratt så jag bestämde mig för att bli medlem på en gång”.

I början av sommaren och en bit in på hösten åkte Johan till
Öppet Hus i Liljeholmen från sin bostad i Huddinge på sin elmoped, en resa som tog ca en timme. Han är mycket intresserad av bilar, MC och allt som rör fordon och ”mekade” mycket
med motorer under sin uppväxt. Som utbildad svetsare och
smed jobbade han inom byggbranschen. År 2003 öppnade han
egen verksamhet, Smide och Fastighetsservice. Han utförde
reparationer i lägenheter, fixade trädgårdar, skottade snö m m.
Redan året därpå kände han att ena benet inte följde med när
han tog sina promenader. Han trodde att det var knäet som
krånglade och gick till en läkare på vårdcentralen som konstaterade att så inte var fallet. Men problemet gav inte med sig
varför han tog kontakt med en ortoped som förstod att något
inte stod rätt till och såg till att det togs ryggmärgsprov. Där
såg man något och remitterade Johan till neurologen på Huddinge sjukhus. Han blev undersökt med magnetröntgen och
den 16 november 2004 fick han diagnosen MS. Med hjälp av
bromsmediciner höll han sjukdomen i schack, injektionerna
som han tog periodvis var dock tuffa. ”Jag mådde dåligt flera
veckor inför injektionsperioden och flera veckor efter”, berättar han.
I juli 2012 var han på väg till jobbet på sin MC, tappade kontrollen och körde rakt in i ett plank. Han kom till Karolinska
sjukhuset med bruten nacke, opererades och säger att han inte
minns något från den tiden. Successivt började han må bättre
och kom igång med träning. Av en arbetsterapeut fick han information om Hjärnkraft och bestämde sig för att ta sig till ett
Öppet Hus för att se hur det var. ”Det har jag inte ångrat, jag
trivs bra och vi har det trevligt tillsammans. Så jag kommer att
fortsätta komma och även vara med på övriga aktiviteter så
mycket jag kan,” avslutar Johan.
Text och Foto: Eliane Högberg
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Medlemsutflykt till Sven-Harrys konstmuseum
Varm glögg och konst i muséet vid Vasaparken

Glögg utanför muséet

Två ”kanslitomtar” stod och väntade utanför Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken med varm glögg och pepparkakor. Glöggen
värmde gott i den kyliga vinden. Väl inne i museet delades de 23
deltagarna in i två grupper som med var sin guide tog hissen till museets tak där byggmästaren för Folkhem, Sven-Harry Karlsson, låtit
skapa en kopia av sitt tidigare hem, 1700-talsgården Ekholmsnäs på
Lidingö. I den vackra lägenheten kunde grupperna ta del av ett urval
av verk från Sven-Harrys fina konstsamling; målningar av Carl Fredrik Hill, Helene Schjerfbeck, August Strindberg och Ernst Josephson
liksom samtida Ylva Ogland och Dan Wolgers. Vackra mattor av
Märta Måås Fjetterströms samsades med möbler formgivna av bland
annat Georg Haupt. De duktiga guiderna berättade utförligt om museet, Sven-Harry, konsten och föremålen. Efter visningen blev det
gemensam sen lunch varefter deltagarna skildes åt efter att ha önskat
varandra god jul.

Manuro och Eliane på muséet

Text: Eliane Högberg, Foto: Lena Nygren och Åke Grapengiesser

Lunch i restaurangen med vacker utsikt över Vasaparken

Succé för vernissage på kansliet!
Föreningsmedlemmar ställde ut sina verk.

Fin konst, vacker keramik och kreativa prydnadssaker visades på föreningens vernissagekväll den 19 november. Det
var medlemmarna Håkan Eriksson, Lottie Filipsson, Anna
Kilander och Sandra Brewitz som ställde ut sina spännande
alster. Intresset var stort, ett 30-tal personer hade kommit
för att titta på de fint framdukade borden och många passade även på att handla. Föreningen bjöd på paj, ost, kex
och dryck. En intressant och rolig kväll som gav mersmak.
Om du som är medlem och ägnar dig åt någon konstnärlig
verksamhet och kan tänka dig att visa det du tillverkat, hör
av dig till kansliet, tel: 447 45 31.
Text: Eliane Högberg. Foto: Eliane Högberg och Rolf Brewitz
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Hjärnskadekoordinatorn
Lena Hagelin

Välkommen att ta kontakt med hjärnskadekoordinatorn när du behöver få information och råd
om rehabiliteringsmöjligheter, dagligverksamhet, boende, sysselsättning, fritid m m. Hjärnskadekoordinatorn finns också till för dig som
behöver samtalsstöd eller för dig som är anhörig. Denna tjänst är kostnadsfri och till för dig
som bor i Stockholms län. Du behöver inte vara
medlem i Hjärnkraft för att få råd och stöd av
Hjärnskadekoordinatorn.
Hjärnskadekoordinatorns nya
kontaktuppgifter är ännu ej klara.
Tills vidare kan ni ringa till kansliet på
Tfn: 08-447 45 31

INFO: rehabvalet.se
Det handlar om din rehabiliteringskedja
På Internet finns en hemsida som heter rehabvalet.se
Den är till för dig som är patient eller har en anhörig
med neurologisk sjukdom eller skada. Där står det
tydligt vilka rehabiliteringsresurser som finns, hur du
hittar dem och när i ditt sjukdomsförlopp de kan bli
aktuella. På Rehabvalet finns information som du och
din husläkare eller annan läkare på specialistmottagning behöver. Du kan också hitta information om hur
du får din vardag att fungera.
Språket i deras information är lätt att förstå – ingen
byråkratsvenska eller svåra medicinska termer.
Hemsida: www.rehabvalet.se

INFO: Hjärnskadekoordinatorn får ny arbetsgivare
Från och med januari 2014 kommer tjänsten Hjärnskadekoordinator inte
längre att drivas av Hjärnkraft Stockholms län utan organisatoriskt ligga under Landstingets Forum Funktionshinder. Vi är dock mycket glada att kunna
meddela att Lena Hagelin kommer att fortsätta på tjänsten även efter flytten
OCH att tjänsten placeras här på föreningens kansli två dagar/vecka. Vi tror
att det här är en bra utveckling för tjänsten och att den ska fortsätta finnas till
hands både för er medlemmar och andra inom Stockholms län.
Mer information om tjänsten kan du (så småningom) hitta på Forum
Funktionshinders hemsida: www.habiliter ing.se/for um-funktionshinder
eller via vårt kansli på tfn 08-447 45 31
(Hjärnskadekoordinatorns nya kontaktuppgifter är ännu inte klara)
Under de två år som jag har jobbat i tjänsten som Hjärnskadekoordinator
har det tydligt visat sig att den behövs. Det är många personer som kontak
tat mig och tillsammans har vi försökt hitta lösningar på de problem som
uppstår i vardagen. Det har också visat sig att behovet av samtalsstöd är
stort och under denna tvåårsperiod har jag haft kontakt med många med
lemmar och icke medlemmar, både personer med egen skadeerfarenhet och
anhöriga. Det har varit en otroligt givande tid och jag ser fram emot att
fortsätta mitt arbete i samma anda som hittills, men med ny arbetsgivare!
Lena Hagelin
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Personligt hjälpkort

Ett enkelt sätt att nå ut med information om din hjärnskada
Upplever du ibland att din omgivning inte möter
dig med förståelse? Har du ibland behov av att
på ett enkelt sätt nå ut med information om din
hjärnskada? Vi erbjuder ett personligt hjälpkort,
som du själv är med och formulerar, som kan
vara ett stöd för dig i vardagliga situationer. Kortet är lagom stort för att få plats i din plånbok
och är gratis för medlemmar i Hjärnkraft Stockholms län. För dig som reser utomlands har vi nu
även en engelsk version av kortet.

Framsida

För att beställa kortet hämta ett beställningsfomulär på vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.nu under fliken”aktuellt”.
Baksida

Om du vill ha ett beställningsformulär via
post eller har frågor om kortet, kontakta
kansliet på tel: 08-447 45 31.

ÅRSMÖTET 2014

ANNONSERA

22 mars

i vår tidning

Missa inte årsmötet den 22
mars! Kallelsen går ut i februari. Är du intresserad av
att engagera dig i styrelsens
eller har tips om någon som
skulle passa för uppdraget,
hör av dig till Torben i valberedningen på:

Nu finns det möjlighet att annonsera i vårt medlemsblad.
För annonsalternativ och priser, hör av dig till kansliet på
08-447 45 31 eller via mail
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

torben.strandberg@comhem.se
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Information från kansliet
Vi finns till för er medlemmar!

På kansliet finns nu Eliane Högberg och Lena
Nygren. Kontakta kansliet om du vill anmäla dig
till någon av våra aktiviteter eller om du har frågor om vår verksamhet.
På onsdagar mellan kl. 12 och 15 har vi Öppet
Hus på kansliet för våra med medlemmar och
andra intresserade. Kom för att låna våra datorer,
för att få information om vår verksamhet, spela
kort eller bara för att sitta ned och fika en stund.
Behöver du prata med någon så har vi möjlighet
att gå undan till en enskild plats. På vårt öppet hus
finns alltid kanslipersonal och medlemmar från
styrelsen på plats.
För besök övrig tid vill vi att du ringer först så att
vi kan boka en tid. För att hitta hit, åk tunnelbana,
buss eller tvärbana till Liljeholmen och ta Nybohovshissen upp. Vi finns på Nybohovsgränd 16
på bottenvåningen, egen ingång vid porten!

Nybohovsgränd 16
117 63 Stockholm
Tfn: 08-447 45 31
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.nu

www.sthlm.hjarnkraft.se

Har du epilepsi? Meddela oss gärna när du
deltar på våra aktiviteter!

OBS! Kansliet stängt hela januari månad
Under januari kommer vi inte att ha någon verksamhet på kansliet eftersom stambyte sker i våra lokaler på Nybohovsgränd. Det går dock bra att ringa till vårt telefonnummer: 08-447 45 31 och mejla oss: kansli@sthlm.hjarnkraft.se.
Våra studiecirklar och möten startar i februari. Läs mer under aktiviteter. Du får även ett
kalendarium med detta medlemsblad där information om våra aktiviteter finns med.
OBS! Vi har Öppet Hus som vanligt på onsdagar mellan kl. 12-15 MEN i andra lokaler,
nämligen hos våra medlemmar Robert och Lilia Kalmér på Dunderbackens Bogemenskap,
Hägerstensvägen 237 C. Ta T-banan mot Norsborg och gå av vid Axelsbergs tunnelbanestation. Ta till höger när du kommer ut från stationen och följ gångvägen på samma sida,
passera två övergångsställen så ligger Dunderbacken några hundra meter längre ner. Vi
möter upp i porten. Ring kansliet 08-447 45 31 om du behöver hjälp med att hitta.
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AKTIVITETER

Medlemsutflykt till Sjöhistoriska muséet:
Utställningen Tro, Hopp och K ärlek
Tisdag den 28 januari kl 13.15

Följ med till Sjöhistoriska museet och se utställningen ”Tro, hopp och kärlek” – om sjömanstatueringar. Vad är en sjömanstatuering? Varför
tatuerade sig sjömän och hur valde man sina motiv? Om tatueringen gör huden till en röst, vad
ville man att det egna skinnet skulle säga? Vi får
en guidad visning av utställningen. Vi passar
också på att besöka en annan spännande utställning ”Shipping och Shopping” – om Sveriges
långa och spännande sjöfartshistoria. Genom utställningens olika teman kan vi följa sjöfartshistorien med handel som utgångspunkt. Det finns
gott om finurlig interaktivitet i utställningen.
Föreningen bjuder sedan på fika i Bistro Östberg
på museet.
Vi ses kl. 13.15 vid muséet. Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 24. Ta buss 69 till mot
Kaknästornet, hållplats Sjöhistoriska museet.

Anmäl dig till kansliet senast den 22
januari på tel 08-447 45 31 eller via
mail kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Dataguiden/Datakurser

NYTT! Aktivitetskalendarium

Vill du lära dig mer om olika program som
till exempel Word, Excel eller Powerpoint?
Vill du lära dig att leta information via nätet? Tycker du att det är krångligt att göra
betalningar via nätet? Vill du ha hjälp att
lägga upp rutiner för dina betalningar?

Med detta Medlemsutskick låter vi enligt
önskemål från medlemmar ett löst blad
med aktivitetskalendarium följa med.

Våra datalärare Rolf kan erbjuda både individuellt stöd eller en kurser av 4-6 tillfällen. Kurser erbjuds när det finns minst 3
deltagare.

Kryssa för de aktiviteter som du önskar
delta på och lägg in listan i din kalender,
eller sätt upp den på ditt kylskåp. Och du,
glöm inte bort att anmäla dig!
Har du epilepsi? Meddela oss gärna när
du deltar på våra aktiviteter.

Intresserad? Kontakta kansliet på
tfn: 08-447 45 31
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AKTIVITETER

Boule-träff
21 januari kl. 18.00
Världens bästa sätt att umgås? Kom och
spela Boule med oss igen. Den här gången
ses vi inomhus på Boulebar, Surbrunnsgatan
46 (nära Sveavägen). Rolf Brewitz och
Svante Norbäck från styrelsen har hand om
denna aktivitet och kommer att finnas på
plats när du kommer dit. Har du några problem att hitta dit, ring Rolf: 070-660 52 08.

Anmäl dig till Boule-träffen senast
den 15 januari genom att ringa
Rolf på tfn: 070-660 52 08 eller
maila: rolf@brewitz.se

(Lokalen har begränsad tillgänglighet)

Medlemsträff på begäran - gemensam matlagning
Lördag den 22 februari kl. 12.00-16.00
Var med och laga mat med andra medlemmar! Umgås och ha det trevligt tillsammans!
Vi samlas i köket i kollektivboendet hos våra
medlemmar Robert och Lilia Kalmér och lagar gulaschsoppa. Till den blir det gott bröd
och dryck och så fika och kaka efteråt. Vi
hjälps alla åt att hacka, röra, duka och fixa
fint innan vi sätter oss till bords för en gemensam lunch.
Vi kommer att vara hos Lilia och Robert
Kalmér, Dunderbackens Bogemenskap, Hägerstensvägen 237 C.
Ta T-banan mot Norsborg och gå av vid Axelsbergs tunnelbanestation. Ta till höger när
du kommer ut från stationen och följ gångvägen på samma sida, passera två övergångsställen så ligger Dunderbacken några
hundra meter längre ner.
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Anmäl dig till kansliet senast den 14
februari på tel 08-447 45 31 eller via
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 50 kr som sätts in på pg
3511-3. Uppge namn och
”matlagning”

AKTIVITETER

Tjejmiddag - bara för kvinnor med skada
Tisdag 25 februari kl. 17.00-19.00
I februarimörkret träffas vi på kansliet för
en mysig kväll tillsammans. Vi dukar upp
med god mat, levande ljus och bubbel.
Kom precis som du är!
Vi träffas i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16 (port 18-14). Kvällen är
endast för kvinnor med egen skada!

Anmäl dig till kansliet senast
17 februari på tel:

08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kvällen kostar 50 kr som du betalar
kontant på plats eller till p.g 35-11-3
OBS! Märk din betalning med ditt
namn!

Ny APP-kväll
Torsdag den 20 mars kl 16.00-18.00
Vi kommer till exempel att prata om:
- vad är APPar?
- olika användningsområden för APPar?
- vad kan/vill du få ut av APPar?
Idéerna runt APPar är rätt lika men på
olika plattformar till exempel på mobiler
och surfplattor. Dessutom används olika
system som till exempel Android, Ios och
Windows Phone. Vad passar bäst för dig?
Anmäl dig till kansliet

Denna kväll är en fortsättning på APPkvällen i höstas men du kan även komma
helt utan förkunskaper. Ta med dig din
läsplatta eller din smartphone. Har du ingen kan du låna en här.

senast 13 mars på tel: 08-447 45 31
eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
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AKTIVITETER

Aikido Balansträning
Onsdagar kl. 10.00-11.00
Du får lära dig att ta kontroll över din kropp, övningarna går ut på balansträning och smidighet
som utövas på mjukt under lag. En mycket uppskattad träningsform som Hjärnkraft verkligen rekommenderar!

Foto: Jonathan Broberg

Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs lokaler på Tavastgatan 26 B,
Södermalm.

För mer info ring
Urban Aldenklint: 0706-25 38 44

Medlemmar från Hjärnkraft Stockholms län och
medlemmar från Strokeföreningen i Stockholms
län deltar tillsammans i dessa träningspass.
Du kan komma och delta en gång för att se om det
här är något som skulle passa för just dig och sedan hoppa in på kursen. Nyttig och rolig träning
där du lär känna nya människor! På Hjärnkraft
Stockholms läns hemsida finns en film om balansträningen: http://www.sthlm.hjarnkraft.nu
(Du kan hoppa på denna aktivitet även mitt i terminen!)

Qigong
Onsdagar kl. 15.30-17.00

Kursen börjar den 5 februari och pågår
10 onsdagar. Anmäl dig till kansliet på
tel: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kursen kostar 100:- som sätts in på
postgiro 3511-3 före kursstart.
Uppge ditt namn och ”qigong” när
du betalar

Qigong består av en serie mjuka och långsamma
rörelser som ökar livskraften, stärker immunförsvaret och löser upp spänningar. Qigong ingår i
traditionell kinesisk medicin där även akupunktur
och örtmedicin ingår. Qigong-övningarna kan få
oss att slappna av, inte bara i musklerna och lederna utan också i sinnet. När energiflödet balanseras
med hjälp av dessa Qigiongrörelser stärks kroppens självläkande krafter.
Rörelserna kan utföras stående eller sittandes.
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AKTIVITETER

Samtalsgrupper
Stöd genom samtal
Torsdagar
kl. 16.00-18.00

Om du vill delta i en samtalsgrupp anmäler du dig till
kansliet på tel:
08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Självhjälpsgrupperna arbetar med olika frågor kring
hur man kan gå vidare efter en hjärnskada. Samtalen
rör sig kring teman som sorg, insikt, relationer, sysselsättning och framtid.
Grupperna håller till i våra lokaler på Nybohovsgränd
16 (port 18-14) egen ingång. Om du får förhinder meddela alltid detta till samtalsledaren Mats på tel:
076-876 27 16.

Grupp 1 ses dessa datum:
6/2, 6/3, 3/4, 8/5 och 12/6
Grupp 1 leds av Anita Ruotsalainen och
Mats Schalling.
Grupp 2 ses dessa datum:
13/2, 13/3, 10/4, 15/5 och 12/6
Grupp 2 leds av Mats Schalling och
Svante Norbäck

Minnesträning
Individuell träning i grupp, måndagar kl. 14.00-16.30

Om du vill delta i minnesträning anmäler du dig till
kansliet på tel: 08-447 45 31
eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

På minnesträningen får du möjlighet att öva ditt
minne genom till exempel ordförståelse, matematiska övningar, taktövningar och bildövningar, på
din individuella nivå. Varje tillfälle inleds med en
avslappningsövning till musik. I Minnesträningen
ingår även viss genomgång av hjärnans funktion
samt läxa mellan varje tillfälle. Minnesträningen
leds av Anita Ruotsalainen som har egen skadeerfarenhet och mångårig erfarenhet av att leda våra
Minnesträningscirklar. Har du fler frågor om hur
upplägget, ring Anita på tel: 073-508 27 83.
Vi håller till i våra lokaler på Nybohovsgränd 16
(port 18-14) egen ingång. Om du får förhinder,
meddela alltid detta till kursledaren Anita på
mobilnummer: 073-508 27 83
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AKTIVITETER

Öppet Hus
Onsdagar kl. 12.00-15.00 på kansliet, Nybohovsgränd 16
(port 18-14) egen ingång.
På onsdagar mellan kl. 12.00-15.00 har vi Öppet
Hus på kansliet för våra medlemmar och andra
som är intresserade av vår verksamhet. Kom för
att få information om föreningen, prata med folk,
låna våra datorer eller bara för att sitta ned och
fika en stund!
Behöver du prata med någon så har vi möjlighet
att gå undan till en enskild plats. På vårt Öppet
Hus finns alltid kanslipersonal och två medlemmar från styrelsen på plats.

OBS! På grund av Stambyte i huset där
föreningens lokaler ligger kommer våra
Öppet Hus under Januari att förläggas
på Dunderbackens Bogemenskap, Hägerstensvägen 237 C, T Axelsberg.
Från och med onsdag den 5 februari har vi
Öppet Hus i våra lokaler på Nybohovsgränd igen.

Hör gärna av dig till oss!

Tfn: 08-447 45 31

Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

