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Tack Gunnel för ditt
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Ledare
En tidig vår har gett oss sköna dagar med sol och lite värme. Naturen har väckts till liv – ja, visst är något alldeles
speciellt med vårens återkomst! Att kunna njuta av en stund
i solen eller en fika med vänner värmer gott inombords. På
föreningens Öppet Hus-träffar på onsdagar finns det mycket
värme och fin vänskap; många skratt och glada tillrop . Här
fikar vi, spelar kort, löser korsord och har det bra. Välkommen du också! Även föreningens andra aktiviteter är välbesökta; minnesträningen, mindfulnesscirkeln, samtalsgrupper, skrivarkursen på tisdagar och våra utflykter. Vi finns
för er medlemmar – kom på våra träffar och dela med dig av
dina erfarenheter och tankar. Föreningens årsstämma den
21 mars var välbesökt, ett 40-tal medlemmar hade kommit
för att lyssna på föreläsningen om kvinnor i Stockholm genom tiderna och vara med på årsmötet därefter. Styrelsen
fick förnyat förtroende med Björn Boquist som ordförande.
Anna Kilander valdes in som ny styrelsemedlem. Hon ersätter Gunnel Fahlström som flyttar till Örnsköldsvik och därför hade avsagt sig omval Läs mer om årsmötet på sidan 4.
Den 31 maj slutar jag på Hjärnkraft. Det har varit fyra
spännande och mycket berikande år där jag fått lära känna
så många härliga och fina medlemmar. Mycket har hänt under åren, det har varit både spännande och intressant att
vara del utvecklingen av verksamheten. Jag kommer framöver att arbeta med min egen firma, Stockholmspromenader; guidade vandringar i olika delar av Stockholm. Jag har
genom åren haft glädjen att få guida er medlemmar runt om
i staden. Kanske blir det fler tillfällen framöver. Tack alla
underbara medlemmar för alla fina stunder! På återseende!
Önskar er alla en riktigt skön sommar!
Eliane Högberg, kansliet
Tack, Gunnel!

Ansvarig utgivare: Björn Boquist
Redaktörer: Eliane Högberg och Lena Nygren

Nästa nummer av Hjärnbladet kommer ut
i augusti 2015!
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Efter 10 år i föreningen ställde Gunnel Fahlström sin plats i styrelsen till
förfogande. Till sommaren flyttar
Gunnel och hennes man till Örnsköldsvik där hon har sitt ursprung..
Gunnel kom till föreningen år 2005
som anhörig och valdes in i styrelsen
samma år. Hon har genom åren lagt
ner ett mycket fint arbete som representant för Hjärnkraft. Föreningen
önskar Gunnel allt det bästa i
framtiden.

Utflykt till Medeltidsmuseet
I januari bar det av till ett museibesök mitt i Stockholm!
Vi besökte Medeltidsmuseet som ligger mellan Gustaf Adolfs Torg
och Kungliga slottet. Vi var 22 st som nyfikna fick höra om Stockholm på medeltiden- allt från hur det såg ut på den tiden till lagar
som fanns då. Vi fick en överblick över hur stort (eller snarare hur
litet) Stockholm var då och vad som kännetecknade vår stad. Dessutom fick vi en inblick i hur det var att leva på den tiden, vilka
sjukdomar som härjade och varför. Staden Stockholm kunde luktas/
kännas igen på 1,5 mils avstånd! Istället för vatten drack man lättöl,
eftersom vattnet var fyllt med avföring. Sopor blev till slut ny jord.
Hela Stockholm var fyllt av sopor och väldigt smutsigt. Att man
drack lättöl lockade alla till skratt då en av lagarna var att man inte
fick kräkas!
Vi hade en väldigt duktig guide som både var kunnig och talade
högt och tydligt, så tack så mycket! Dessutom var museet rymligt
och lättåtkomligt för alla att röra sig i, ett intressant och perfekt museum!
Efter besöket skulle vi samlas på Grillska Huset för en gemensam
fika, men det slutade med att vi tog oss till Nobelmuseets café där vi
fikade och hade trevligt.
Allt som allt var vi mycket glada och nöjda efter dagen, efter stor
behållning av både kunskap och social samvaro. Vi ser fram emot
nästa temaaktivitet!
Text: Anna Kilander, Foto: Lena Nygren

Besök av Vänsterpartiet på Öppet Hus
Onsdag den 18 februari fick föreningen besök av
Håkan Jörnehed och Jenny Norell, landstingspolitiker för Vänsterpartiet. Det blev ett riktigt bra samtal mellan medlemmarna och representanterna från
partiet där vi kunde delge viktig information om
hur verkligheten kan se ut för en person med förvärvad hjärnskada.
Vi hoppas att fler partier följer Vänsterpartiets
exempel och besöker oss på Öppet Hus!
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Medlemsporträttet
Linda Roos
Linda växte upp i Kallhäll norr om Stockholm med mamma och två yngre syskon.
Skolan gick bra och hon drömde om att bli veterinär eller läkare. På helgerna och loven arbetade hon extra på McDonalds och Arla. Efter gymnasiet fick hon anställning
på Pressbyrån men drabbades av diskbråck och blev tvungen att sluta. Men intresset
för ekonomi var väckt. Hon sökte och kom in på en ekonomi/IT-utbildning i Solna och
därefter blev det ekonomijobb i Kista några år. År 2001 började Linda plugga på ekonomlinjen på Stockholms universitet. – Det var intressant och utvecklande, berättar
hon. Hösten 2002, på väg till landstället, fick hon och pojkvännen sladd på bilen och
en mötande bil körde in i passagerarsidan där Linda satt. Hon slog huvudet i stolpen
där säkerhetsbältet har sitt fäste och förlorade medvetandet. Huvudet åkte fram och
tillbaka vid sladden och Linda fick en hjärnblödning och nerver i hjärnstammen skadades. Det blev helikopterfärd till Karolinska sjukhuset där de sa att hon fått en hjärnskakning. Men Lindas mamma kände att något inte stämde. Hon bad att man skulle
göra en magnetröntgen – då upptäcktes hur svårt skadad Linda var.
– Jag vaknade upp ur koman efter en vecka och fick då besked att jag aldrig mer skulle kunna gå och att talmotoriken var skadad. Strax därefter gjorde pojkvännen slut.
Tuffa besked i en svår situation. Men Linda gav sig inte, hon skulle tillbaka. – Jag är
en envis person, något som hjälpt mig mycket, säger hon. Och hon fick fin hjälp av
neuropsykolog Helena Iacobaeus på Danderyds sjukhus. – Hon gav mig goda råd och
stöttade mig. Linda kom tillbaka, under flera år höll hon i cirkelutbildningar i Järfälla
kommun för personer med hjärnskador och hon föreläste om sin skada på olika utbildningar, något hon fortsatt med och gärna gör idag. Tipset om Hjärnkraft fick om av
Helena Iacobaeus. - Jag gick med i föreningen direkt, berättar hon. Nu kommer hon
varje vecka till föreningens mindfulness-tillfällen. – Här kan jag koppla av en stund
och träffa andra i samma situation, avslutar denna trevliga och utåtriktade kvinna.
Text: Eliane Högberg, foto: privat

Årsmötet 2015
Årsmötet inleddes även detta år med en av Eliane Högbergs fantastiska
föreläsningar. Hon lät oss bekanta oss med några av de kvinnor som
bott och verkat i Stockholm genom tiderna, bland annat journalisten
och kvinnorättskämpen Barbro ”Bang” Alving och den vackra pigan
”Pilt-Carin” Ersdotter.
Efter fikapausen inleddes årsmötet. Ordförande Björn Boquist berättade i korthet om föreningens verksamheten under 2014 och de många
uppskattade medlemsaktiviteterna. Anna Kilander valdes in som ny
suppleant i styrelsen på ett år och Airi Kärkkäinen Karlsson och
Cecilia Lundberg valdes att sitta i valberedningen tillsammans med
sammankallande Lottie Filipsson.
En riktigt givande dag! Nu tar den nya styrelsen tillsammans med
kanslipersonal och er medlemmar nya tag i 2015!
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Kommande aktivitet: Utflykt till Stadshuset
Tisdagen den 28 april kl. 12.45
Följ med till ett av Sveriges mest välkända byggnadsverk – Stockholms stadshus. Här äger Nobelfesten rum varje år i december och härifrån styrs vår huvudstad. Bakom den pampiga fasaden ryms både
kontor och sammanträdeslokaler för politiker och
tjänstemän, ca 200 personer har sin arbetsplats här.

Anmälan: senast den 16 april till
kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: Hjärnkraft bjuder på entré
och guidad visning. Du betalar för
ditt eget fika.

Vi går en guidad visning som tar ca 45 minuter och
får se både Blå hallen och Gyllene Salen. Efter visningen fikar på Ragnars café i Stadshuset.
Vi ses på Stadshusets innergård kl. 12.45.
Adress: Hantverkargatan 1

Är du intresserad av att prova på
att motionera med cykel?
Svenska cykelförbundet anordnar under säsongen flera tillfällen att prova på
handcyklar, tandemcyklar och andra typer av anpassade cyklar. De vänder till
dig som har funktionsnedsättning och du får möjlighet att prova en cykel som
är anpassad för dig. Är du intresserad, kontakta Bengt Axén på
mail: bengtaxen@scf.se eller via tfn: 070-79 08 329

Annons

Kommande aktivitet:

Kommande aktivitet:

Anhörigträff

Herrkväll

14 april kl. 17.30-19.30

21 april kl. 17.00-20.00

Välkommen på en samtalsträff för dig som är
anhörig eller närstående till någon med en förvärvad hjärnskada. Kom och dela med dig av
dina erfarenheter tillsammans med andra i samma situation. Vad behöver du som anhörig stöd
med? Hur ser just din situation ut? Vad kan föreningen göra för dig? Kvällen leds av Björn Boquist, Åke Grapengiesser och Lilia Kalmér som
själva är anhöriga och sitter i föreningens styrelse. Kom för att dela med dig av ditt, få råd och
tips eller träffa andra i samma situation som dig.

Ja! Nu blir det en herrmiddag igen. Tanken med
kvällen är att du som är man och skadad ska kunna träffa andra män i föreningen. Vi äter gott och
pratar om allt som är viktigt och allt som är roligt
förstås. Vi räknar med att avrunda kvällen vid kl.
20. Välkommen önskar Svante, Mats och Rolf.
Har du inte träffat oss tidigare, passa på denna
gång!

Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast den 7
april.

Kostnad: 50 kr som betalas kontant på plats

Anmälan: till Mats Schalling på tfn: 076-876 27
16 eller via mail: mschalling@hotmail.com
senast den 14 april.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Kommande aktivitet: MAD-träff (Mobil App Data)
OBS! Sista tillfället innan sommaren: 16 april kl. 16-18
Dessa träffar är för dig som vill lära dig om hur du
kan använda din smartphone, läsplatta eller dator på
bästa sätt. Kanske vill du lära dig att ladda hem och
använda app:ar eller bara få tips app:ar som kan
vara användbara och passande för dig och ditt liv.

Anmälan: till kansliet senast den
på tel: 08-447 45 31 eller via
e-post: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
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Kursen är för alla intresserade. Ta med dig din
smartphone eller läsplatta. Har du ingen kan du
ändå komma, vi lär oss tillsammans!
Träffarna leds av våra experter och styrelseledamöter Tommy, Mats och Rolf.

Kommande aktivitet:

Guidad vandring i Djurgårdsstaden
Tisdagen den 26 maj kl. 13.30
Följ med på en guidad promenad i intressanta Djurgårdsstaden med sin spännande miljö från olika sekler.
Här finns träkåksbebyggelse från 1700-talet, museer,
varv, nöjesfält m m. Du får bland annat höra om Bellmanshuset, Mjölnargården, Gröna Lund, Skampålens
torg, Djurgårdsvarvet samt människor som bott eller
verkat där. Eliane, som arbetar på kansliet och som är
stockholmsguide, berättar och visar runt. Efter guidningen fikar vi tillsammans.

Anmälan: senast den 21 maj till
kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: Du betalar för ditt eget
fika.
Hjärnkrafts utflyktsmobil: 070092 36 06

Vi samlas utanför Liljevalchs konsthall kl. 13:30.
Hitta dit med kollektivtrafik: Djurgårdsfärjan från Slussen
(sl.se) till Allmänna gränd. Sjövägen (båt) från Nybroplan
(sjovagen.nu) till Allmänna gränd. Spårvagn linje 7 från t ex
Sergels torg till Liljevalchs/Gröna Lund.
Med Färdtjänst: adressen är Djurgårdsvägen 60.

Kommande aktivitet: Boule i Rålambshovsparken
Tisdag 9 juni (exakt tid meddelar vi dig vid anmälan)
I juni när sommarvärmen förhoppningsvis kommit vill vi ses och spela Boule i Rålambshovsparken! Vi förbokar en eller två banor på Boulebar så att vi alla får rum att spela.
På Boulebar finns även ett café för den som vill
stanna kvar och fika eller äta något tillsammans
(du betalar för ditt eget fika).
Vi ses på Boulebar i Rålambshovsparken
kl. 15.00 (Adress: Smedsuddsvägen 2)
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Anmälan: senast den 3 juni till Mats
Schalling på tfn: 076-876 27 16 eller via
mail: mschalling@hotmail.com
Kostnad: 20 kr/person

Samtalsgrupper

Minnesträning

Stöd genom samtal
vissa torsdagar kl. 16-18

Individuell träning i grupp
Måndagar kl. 14-16.30

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 leds av Anita Ruotsalainen,
Mats Schalling och Svante Norbäck som
alla har egen erfarenhet av att ha en skada. Grupperna är endast för dig med
egen skada!

På minnesträningen får du möjlighet att
öva ditt minne genom till exempel ordförståelse, matematik, taktövningar, historia och geografi, 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. Har du fler frågor om hur Minnesträning kontakta ledaren Anita Ruotsalainen på tfn: 073-508 27 83.

Anmälan: vill du delta i en Samtalgrupp,
kontakta kansliet på tfn: 08-447 45 31
eller via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Anmälan: vill du delta i Minnesträning,
kontakta kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Aikido Balansträning
Måndagar och 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! Medlemmar från Hjärnkraft Stockholms län och medlemmar från Strokeföreningen i Stockholms län deltar tillsammans i dessa träningspass.
Foto: Jonathan Broberg

Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs lokaler på Tavastgatan 26 B,
Södermalm.
För mer info och kostnad ring
Urban Aldenklint: 0706-25 38 44
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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!
Du kan hoppa på denna träning när du vill under
terminen.

Personligt hjärnskadekort

Hjärnskadekoordinatorn

Ett enkelt sätt att nå ut med information
om din hjärnskada

Lena Hagelin

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.
För att beställa kortet hämta ett beställningsfomulär på vår
hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se eller hör av dig till kansliet, så hjälper vi dig.

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.
Hjärnskadekoordinatorn i Stockholms län
Forum Funktionshinder
Tfn: 08-123 350 14
Mail: lena.hagelin@sll.se
Hemsida: www.habilitering.se/forumfunktionshinder
På onsdagar finns Hjärnskadekoordinatorn här hos oss på föreningens Öppet Hus.
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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!
På vårt Öppet Hus finns Hjärnskadekoordinatorn, kanslipersonal och två medlemmar
från styrelsen på plats. Besöker du oss för
första gången, ring oss gärna innan!
Öppet Hus pågår onsdagar
till och med den 17 juni 2015.

OBS! Onsdag den 13 maj
är Öppet Hus inställt.

Nybohovsgränd 16, 117 63 Stockholm
Tfn: 08-447 45 31
Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

