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Ledare
Det var bra uppslutning på årsmötet i slutet av mars
och de som samlats kunde konstatera att 2015 varit ett
bra år för föreningen, inte minst vad det gäller
mängden och variationen på medlemsaktiviteter. Men
nu är vi redan inne på ett nytt år och det känns roligt
att tre nya ledamöter valts in i styrelsen. Vårt viktig
arbetet fortsätter. Kom ihåg att du alltid kan höra av
dig till kansliet om du har frågor, idéer eller på annat
sätt vill engagera dig i föreningens verksamhet. Du
behövs. Läs mer om årsmötet på sidan 4.
I och med årsmötet valde Åke Grapengiesser, Tommy
von Hellens och Svante Norbäck att lämna sina platser
i styrelsen. Vi vill här pass på att igen tacka dem för
deras stora engagemang i föreningen de senaste åren.
Vi kommer att sakna dem!
I december förra året inledde föreningen ett samarbete
med Naturskyddsföreningen Stockholms län i deras
projekt Naturen - nyttjande på lika villkor. Projektet
syftar till att inventera tillgängligheten i naturområden
i länet. I maj och juni erbjuder Naturskyddsföreningen
gratis guidade vandringar för medlemmar i Hjärnkraft.
Mer information om dem hittar du på sidan 7.
Föreningen erbjuder även en gemensam utflykt till
Etnografiska museet och deras mysiga café, en guidad
vandring på söder med Eliane Högberg, en mixkväll
och mycket mer.
Vi önskar er en skön vår!
/kansliet
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Trevlig träff med medlemmar boende i Norrort
Efter ett initiativ från en medlem anordnades en träff
speciellt för boende i Norrtälje, Märsta, Upplands Väsby,
Vallentuna, Sollentuna och Täby. Det visade sig att det
fanns fler som tycker att det är lite långt att åka till de
aktiviteter vi anordnar i Stockholm. Det blev 12 personer
som samlades på Kulturhuset i Vallentuna den 7 mars. Efter
att ordförande Björn Boquist berättat kort om föreningens
historia följde en presentationsrunda av alla närvarande. Alla
delade också med sig av vad de önskade av föreningen och
framtida aktiviteter i norrort. En trevlig träff!

Är du intresserad av att komma i kontakt med
medlemmar i norrort eller i andra områden nära
dig, kontakta kansliet:
Tfn: 08-447 45 31
Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Sång– och musikkväll
Den 10 mars kom Kajsa från gruppen NAjKA för att
leda en sångkväll. Med sig hade hon flera kartonger med
instrument: maracas, gitarr, harpa, fingerpiano och olika
sorters trummor. Flera av deltagarna kom lite sent då
trafiken stod stilla på flera ställen i stan, men vi sjöng
namnlekar medan alla anlände.
Kvällen fortsatte med både svensk och västafrikansk
musik och vi provade bland annat att sjunga kanon med
två olika låtar samtidigt. Alla fick även prova på att spela
på de olika instrumenten. Populärast blev nog
fingerpianot (bilden nedan) och låtarna ”Dansa min
docka” och Flickan från ´Havanna” i kanon. Vi hoppas
på fler möten med NAjKA!
Mer info om NAjKA:
www.najka.se
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Årsmötet 2016
Ett 40-tal medlemmar samlades i HSO:s lokaler på St Göransgatan för att delta på årsmötet. Innan årsmötet började fick vi ta
del av en av Eliane Högbergs fina Stockholmsföreläsningar.
Eliane tog oss med på en vandring i ord och bild genom vår
vackra huvudstad och dess historia. Ordförande Björn Boquist
berättade sedan i korthet om föreningens verksamheten under
2015. Ett speciellt tack ägnades vår Hjärnet-ansvarige Mats
Schalling som anordnat många aktiviteter för medlemmar under
året som gott. Därefter kunde årsmötet inledas. Mötet godkände
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och
gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Janne Hagström
valdes in som ny ordinarie ledamot på två år och Marlou Mönnig
Vislie och Michael Lundqvist valdes in som nya suppleanter i
styrelsen på ett år. Lottie Filipsson, Airi Kärkkäinen Karlsson
och Cecilia Lundberg fick förnyat förtroende som valberedning.
Hör av dig till kansliet om du vill ha mer information om årsmötet
eller ta del av årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.

Den nya styrelsen:
Björn Boquist, ordförande
Janne Hagström, vice ordförande
Rolf Brewitz, ordinarie ledamot

Under årsmötet passade vi på att
tacka Svante Norbäck för hans
stora engagemang i styrelsen de
senaste 6 åren. Tommy von
Hellens och Åke Grapengiesser
som också lämnade styrelsen i
och med detta årsmöte kunde
tyvärr ej närvara.

Annons
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Mats Schalling, ordinarie ledamot
Lilia Kalmér, ordinarie ledamot
Anna Kilander, suppleant
Anita Ruotsalainen, suppleant
Marlou Mönnig Vislie, suppleant
Michael Lundqvist, suppleant

Öppet Hus
Onsdagar 12.00-15.00
i föreningens lokaler, Nybohovsgränd 16

Kommande aktivitet:
Samtalsträff för anhöriga
19 april 17.30-19.30

(port 18-14, egen ingång)
På onsdagar mellan 12.00-15.00 har kansliet öppet
för 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 kanslipersonal och två medlemmar
från styrelsen på plats. Besöker du oss för första
gången, ring gärna innan!
Öppet Hus pågår onsdagar till och med den 29
juni. OBS! Inget Öppet Hus 4 maj.
Första Öppet Hus efter sommaruppehållet är 17
augusti.

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 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. Föreningen bjuder på fika.
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast
12 april.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16

Annons

Kommande aktivitet:

Mixkväll
21 april 17.00-20 .00
Välkommen till en kväll för dig med egen skada.
Vi äter gott och pratar om allt som är viktigt och
roligt i livet. Vi har tidigare haft tjej– respektive
herrkvällar men denna kväll är öppen för alla!
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se senast
14 april.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
Kostnad: 50 kr för middag och kaffe med efterrätt som betalas kontant på plats. Samma pris för
medföljande assistent/ledsagare .
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Vi gör ett nytt försök med denna aktivitet. Nu
ska utställningen vara klar!

Kommande aktivitet: guidad
visning på Etnografiska museet
Tisdag 10 maj, samling i museets entré 14.00
I april renoverades museets unika japanska tehus. Hela
museet firar denna återinvigningen med att ge särskild plats
åt japansk kultur. ”Japan äger rum” är en mosaik av utställningar, filmer och aktiviteter med fokus på japansk estetik
och japanska rum. Vi får en guidad visning i museets
utställning ”Japan äger rum” Efteråt fikar vi tillsammans i
museets mysiga café Matmekka. Följ med!
Anmälan: till kansliet senast 2 maj på tfn 08-447 45 31
eller via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: föreningen bjuder på inträde och guidning.
Du betalar själv för ditt fika.
Hitta hit: ta buss 69 till hållplats ”Museiparken” eller
med färdtjänst till adressen: Djurgårdsbrunnsvägen 34
Hjärnkrafts mobil: 070-092 36 06

Kommande aktivitet: guidad vandring med Eliane Högberg
på söder: Nytorget, Vita Bergen, Färgargården, Barnängen m.m.
Torsdag 9 juni från 15.00
Följ med på en guidad vandring på Söder i
författaren Per Anders Fogelströms romanfigurers
fotspår. Vi går från Nytorget med gammal
bebyggelse, vidare till Groens malmgård i Vita
Bergen, tar Malmgårdsvägen till spännande Färgargården där Henning i Per Anders Fogelströms bok
”Mina drömmars stad” träffar sin vän Tummen. Vi
avslutar vid den gamla manufakturfabriken
Barnängen. Njut av en vandring med historiska
inslag! Vi går på slät mark - inga trappor, en kort
backe strax före Barnängen.
Guidningen börjar 15.00 från mitten av Nytorget och
avslutas ca 16.00 vid Barnängen, Tegelviksgatan 40
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Anmälan: till kansliet senast 1 juni på
tfn 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: föreningen bjuder på guidning.
Hjärnkrafts mobil: 070-092 36 06
Mer om Eliane:
www.stockholmspromenader.se

Just nu samarbetar föreningen med
Naturskyddsföreningen Stockholms
läns i projektet Naturen - nyttjande
på lika villkor som syftar till att
inventera tillgängligheten i naturområden i länet. Projektet erbjuder
nu gratis guidade vandringar, se
nedan. Guidningarna genomförs av
Storstockholms naturguider som är
en del av Naturskyddsföreningen i
Stockholms län. Guidningarna
sponsras av Stockholms läns landsting.

Foto: Ulf Lysholm

TIPS: Kom och njut av försommaren i
Tyresö slottspark 23 maj och 24 maj

TIPS: Andas ut i naturen - Mindfulnessvandring i Judarn 8 juni och 14 juni

Följ med Martina Kiibus och njut av Tyresö slottspark i försommarskrud. Slottsparken är en av
Sveriges äldsta engelska parker med välordnade
gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och
omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga
lövträd och blommande fruktträd. Betande får
bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en
artrik försommarflora. Guidningen genomförs
måndag 23 maj kl. 18-20 och tisdag 24 maj kl.
10-13. Samling vid borggården framför Tyresö
slott. Vandringen är cirka 3 km lång och tar ca 2
timmar. Den 24 maj tar vandringen ca 3 timmar då
vi tar en fikapaus på Notholmen - ta med eget fika!
Guidningen är gratis. Ingen anmälan behövs.

Naturen är en perfekt plats för återhämtning. Skogens ljud och dofter mjuklandar i hjärnan och ger
oss i bästa fall en positiv "hjärntvätt". Naturen är
alltid "här och nu", och ställer inga krav. Här kan
vi andas ut och hämta ny energi. Under en lugn
promenad tillsammans med Bosse Rosén stannar vi
till då och då och provar några övningar i Mindfulness med naturkänsla. Guidningen genomförs
onsdag 8 juni kl 13-15 och tisdag 14 juni kl 18-20,
samling utanför T-bana Åkeshov (gå till höger när
du kommer ner för trapporna/hissen). Samlingen är
på samma sida som Åkeshofs slott. Vandringen är
ca 2 km lång och tar ca 2 timmar och går i lugnt
tempo. Den som vill stannar kvar och fikar i slottsparken efteråt. Ta med fika och sittunderlag i så
fall. Guidningen är gratis. Ingen anmälan behövs.

Tillgänglighet: Det går att ta sig fram med rullstol
och rullator. Ibland när gångvägarna är nygrusade
kan det vara lite tyngre. Sista backen tillbaka upp
mot slottet är något ansträngande.
Hitta hit: Buss 875 från Gullmarsplan och Tyresö
Centrum, gå av vid Tyresö kyrka, guiden Martina
möter upp vid bussen. Bil: kör du Tyresövägen
österut till Tyresö kyrka och slott. Det finns handikapparkeringar vid kyrkan och slottet. Färdtjänst:
uppge adress Tyresö slott.
För frågor om guidningarna: kontakta Katrin
Hammarlund på tfn: 070-234 01 17

Tillgänglighet: Stigarna som vi går på är breda
med jämnt och fint underlag. Det går bra att ta sig
fram med rullstol och rullator. Backen från tunnelbanan upp till reservatet är kort men något ansträngande.
Hitta hit: Tunnelbanans gröna linje mot Åkeshov
eller Hässelby Strand. Gå av vid Åkeshovs station.
Hiss finns. Färdtjänst: Uppge adress Åkeshovs
gårdsväg 8. Bil: Bäst är att slå upp adressen
Åkeshovs gårdsväg 8 och följa vägbeskrivning.
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Information från kansliet

Sommaraktiviteter!

Kansliet stänger 7 juli och öppnar igen
15 augusti 2016. Vårt sista Öppet Hus
innan sommaruppehållet är 29 juni. Vi
drar igång Öppet Hus igen onsdag 17
augusti.

Vill du ha kontakt med medlemmar och
hitta på saker tillsammans även under
sommaren? Vår Hjärnet-ansvarige i
Stockholms län heter Mats Schalling
och anordnar regelbundet aktiviteter för
medlemmar som har en egen skada.

Vi önskar er alla en riktigt skön
sommar! / Lenorna och styrelsen

Kontakta Mats Schalling
Tfn: 0768-76 27 16
Mail: mschalling@hotmail.com
Mer info om Hjärnet:
www.sthlm.hjarnkraft.se/hjarnet

Intressepolitiskt arbete: upprop om hjälp till att hjälpa varandra
I tidigare nummer av Hjärnbladet hade vi ett allmänt upprop om hjälp att skapa en kunskapsbank över de
olika stödåtgärder som finns att söka för oss som har drabbats av bl. a en hjärnskada. Under arbetets gång
visade det sig att Stockholms stad redan har utgivit en förnämlig broschyr, Stöd och service till personer
med funktionsnedsättning – , med information om de viktigaste stöd- och serviceinsatserna som ges av
stadens olika förvaltningar och andra myndigheter (det går även att hämta samma information på stadens
hemsida; stockholm.se/funktionsnedsättning).
Varför uppfinna hjulet en gång till? Nästa steg i vårt arbete kommer därför att ha broschyren som grund
och att komplettera denna med egna kopior på tidigare gjorda ansökningar. Vår målsättning är att skapa
en fullt komplett informationspärm över de olika stödåtgärder som finns att söka för personer med funktionsnedsättning. Denna pärm kommer att finnas på vårt kansli och ska uppdateras kontinuerligt. Avsikten
är att vi medlemmar ska kunna vända sig till kansliet och i denna finna vägledning i hur man ansöker om
en viss stödinsatsinsats som kan vara aktuell för honom eller henne.
Vi som arbetar med att göra en sådan sammanställning är därför mycket tacksamma om vi kunde få ta del
av de kopior på de ansökningar som ni medlemmar tidigare har använt av er i samband med ansökan om
olika typer av stödinsatser. Alla kopior kommer givetvis - om inte förr - att avidentifieras av integritetsskäl
innan de slutligen sättes in i vår kommande informationspärm.
Svar skickas till:
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Stockholms län
Nybohovsgränd 16
117 63 Stockholm
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Sid 8

Intressepolitiskt arbete. OBS! Det har
kommit in få svar och vi förlänger nu
svarstiden. Vi behöver era svar för att
kunna arbeta vidare med frågan.
Föreningen tror att det behövs fler gruppbostäder speciellt för personer med förvärvad
hjärnskada. För att kunna driva frågan vidare
behöver vi ditt svar på frågorna nedan. Fyll
i, klipp ut talongen och skicka den till:
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Stockholms län
Nybohovsgränd 16
117 63 Stockholm
Har du frågor, kontakta kansliet på
tfn: 08-447 45 31 eller
via mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Vad är ett gruppbonde?
Ett gruppboende är en samling av egna lägenheter som har gemensamma utrymmen som
kök, matsal och vardagsrum och där boende
har tillgång vård- och stödpersonal stora delar
- av eller hela dygnet. Gruppboende kan utnyttjas av personer med olika former av funktionsnedsättningar som till exempel förvärvad
hjärnskada.
Du kan få en gruppbostad enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Det är
dock lättare att få ett gruppboende om du tillhör LSS grupp 1, 2 eller 3. Bedömningen
görs av en biståndshandläggare i den kommun du bor i. Bor du i ett gruppboende kan
du inte samtidigt beviljas personlig assistans.

OBS! Vi behöver ditt svar senast 30 april 2016!

Har du eller den du företräder intresse/behov av en gruppbostad?
Ja
Nej
Bor redan i gruppboende
När är du eller den du företräder intresserad av att flytta till en gruppbostad?
Inom 1 år

Inom 5 år

Inom 10 år

I vilket geografiskt område inom Stockholms län skulle du eller den du
företräder vilja att gruppbostaden låg?
Svar:
Är du eller den du företräder LSS-klassad?
Ja

Nej

Vet ej
Sid 9

Samtalsgrupper

Minnesträning

Stöd genom samtal
vissa torsdagar 16-18

Individuell träning i grupp
vissa måndagar 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.

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 funktioner samt läxa mellan
varje tillfälle. Har du fler frågor om
Minnesträningen kontakta ledaren Anita
Ruotsalainen på tfn: 073-508 27 83.

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

TIPS! Aikido Balansträning
Måndagar och onsdagar 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.

Du kan prova träningen en gång för att se om det här är
något som skulle passa för dig och sedan hoppa in på
kursen. Nyttig och rolig träning där du lär känna nya
människor!

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

Du kan börja träningen när du vill under terminen.
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TIPS: Nu

kan du få rådgivning i
Forum Funktionshinders
bibliotek - endast ”Drop In”

TIPS: Vägledare

Från 1 mars kan du som har en funktionsnedsättning eller är närstående få rådgivning om
samhällets stöd i Forum Funktionshinders
bibliotek.

Du som är över 18 år och har en förvärvad
hjärnskada, är närstående eller arbetar inom
området kan vända dig till Mikael Hjalmarson
på Forum Funktionshinder. Du kan få information och vägledning kring samhällets vård–
och stödinsatser.

Rådgivningen ges av en socionom och kan vara
upp till 20 minuter. Du kan inte förboka tid. Du
kan vara anonym, socionomen har tystnadsplikt
och de för inte journal.
Rådgivningen i biblioteket är öppet:
Måndag - torsdag
12.30-16.30 (dag före röd dag till 15.00)
OBS! 2 mars, 6 april, 18 maj och 1 juni är det
öppet till 18.00.

för personer
med förvärvad hjärnskada
och anhöriga

Mikael Hjalmarson
Vägledare och socionom
tfn: 08-123 350 11
Telefontider
Måndag 13.00-15.00
Torsdag 12.45-14.45
Övriga tider svarar jag i mån av möjlighet eller
så kan du kan du lämna ett meddelande på
telefonsvararen.

Medlemsporträttet
Birgitta Modéus
Birgitta blev medlem i Hjärnkraft för ungefär 2 år sedan. Hon har varit med på föreningens
Minnesträning och på medlemsfesten i höstas. Och så tränar hon regelbundet på Aikido balansträningen.
Hon tycker att träningen är bra eftersom det framför allt är balansen som hon känner att hon behöver öva.
När Birgitta var höggravid med sin yngsta dotter kände hon att det var något som var fel. Till en början var
det ingen som förstod varför men tillslut visade det sig att Birgitta hade en hjärntumör i lillhjärnan. På
grund av graviditeten fick operationen vänta något men tillslut opererades Birgittas tumör bort. Allt gick
mycket bra och efter rehabilitering och sjukskrivning kunde hon gå tillbaka till att jobba som lärare på
heltid. Men efter ca två år föll Birgitta på jobbet och fick tre blödningar i hjärnan i samband med detta.
Birgitta tror själv att de utlöstes av stress.
Idag bor Birgitta i Stockholm och jobbar halvtid på Hagabergs folkhögskola. Hon undervisar fram för allt i
svenska för invandrare. Jag intervjuar Birgitta över telefonen och hon låter så glad när hon börjar prata om
sitt jobb. Hon berättar om den positiva feedback som folkhögskolan fått från tidigare elever och att hon
trivs med sitt yrke. När jag frågar Birgitta om vad hon drömmer om så berättar hon att hon gärna vill resa.
Hon längtar efter nya upplevelser. Kanske St Petersburg…
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Nybohovsgränd 16
117 63 Stockholm
Tfn: 08-447 45 31
Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

