HJÄRNBLADET

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms läns Medlemstidning

NR 2 2019

Ut i naturen
Nya i styrelsen 2019

s.7

– tips på trevliga och
intressanta utflykter
s. 4 + 8-10

Byta erfarenheter gör oss starkare!
Besök hos Hjärnkraft Göteborg
Omslagsbilden visar bron över till Hisingen i Göteborg,

Medlemsbladet utges av
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft Stockholms län:
Besöksadress:
Nybohovsgränd 16
Postadress:
Nybohovsgränd 12
117 63 Stockholm
08-447 45 31
stockholm@hjarnkraft.se
www.sthlm.hjarnkraft.se
Ansvarig utgivare:
Christer Nygren
Redaktörer:
Micke Lundquist
Lena Hagelin
Lena Lassmyr
Grafisk formgivning:
Malin Blom
Föreningens telefontider:
Måndag-torsdag kl. 10–14
Annonsera i Hjärnbladet!

Kansliet har ordet

Hjärnbladet är Hjärnkraft
Stockholms läns medlemstidning. Med en annons i
Hjärnbladet når du länets
skadade och anhöriga – direkt
i brevlådan.

Nu hoppas vi att våren är här för att stanna och att sommaren blir
lagom varm detta år.

Tidningen når också ut till
patienter och personal på
vårdcentraler, sjukhus och
dagliga verksamheter samt
tjänstemän inom landstinget.

Kansliet har minskat ner på personal inför detta verksamhetsår.
Detta beror på att det helt enkelt inte finns ekonomiska möjligheter att ha fler personer anställda. Micke Lundkvist arbetar 80%
mån-tors. Lena Hagelin arbetar 55% tis-tors.

Helsida

5200:-

1/2 sida

2500:-

1/4 sida

1200:-

För mer info om annonsalternativ, se vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se
Plusgiro: 3511-3

Vi tycker att vi haft ett stort utbud av olika aktiviteter denna
termin och lyssnat på våra medlemmar vad det är ni vill ha. Trots
detta har några av aktiviteterna inte lockat tyvärr, så inför nästa
termin måste vi tänka om.

Ibland, kanske ingen svarar i telefonen, även fast vi har telefontid.
Det kan bero på många saker, men oftast har vi då en pågående
aktivitet, sitter i ett möte, har besök eller så är vi ute på andra
uppdrag i föreningens namn. Lämna alltid ett meddelande på
telefonsvararen eller skicka oss ett mail. Vi kommer att ringa upp
dig/svara dig så fort vi bara kan.
Kansliet är obemannat på fredagar.
Till sist, vi vill verkligen slå ett slag för ”Hjärnet”, Det sociala
nätverket inom Hjärnkraft för medlemmar med egen skadeerfarenhet. Läs mer om ”Hjärnet” i vårt hjärnblad.
OBS! Om du vill delta på någon aktivitet så måste du alltid
anmäla dig till kansliet. Se i hjärnbladet under respektive
aktivitet. Du behöver dock inte anmäla dig till våra öppna hus.
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B E S Ö K H OS HJÄR N K R AFT G ÖTE B O R G

Dalheimers hus
Det har gått en tid sen jag började i Hjärnkraft Stockholms län
och jag älskar mer och mer denna förening.
Jag, min kollega Lena och styrelsen i föreningen vill se att föreningen utvecklas och hitta nya sätt
att förbättra verksamheten. Så
att föreningen blir mer tillgänglig
och attraktiv för medlemmarna,
samarbetspartners och de som är
aktiva inom föreningen.
En tanke som slog mig var att
hälsa på hos kollegorna i runt
om landet. Se hur deras verksamhet är, vad gör vi som inte de
gör, vad gör de som inte vi gör,
finns det något som vi kan göra
bättre, kan vi hjälpa varandra för
att verksamheten ska bli bättre.
Ja, det finns många frågor. Men
att ett större samarbete mellan
föreningarna är en viktig sak att
jobba för, råder inget tvivel om.

Jag hade ett privat ärende i
Göteborg för någon helg sedan
och såg då en möjlighet att ta ett
steg närmare mot det samarbete
mellan oss som är viktigt.
Måndagen den 11/3 åkte jag
till Dalheimers hus i Göteborg.
Där träffade jag bl.a. Kerstin,
Jo och Ove. Där pratade vi om
hur bådas verksamheter såg ut,
vad som var gick bra, vad som
gick lite sämre, hur vi ska få upp
målgruppen Unga vuxna och på
vilka sätt som vi skulle kunna
hjälpa varandra att utvecklas
som förening.
Jag fick äran att vara med på
deras möte Hjärnpunkten på
måndagskvällen. Hjärnpunkten
är en social mötesplats på kvälls-

tid för personer som har förvärvad hjärnskada. Där aktiviteterna
utformas efter förslag och önskemål från deltagarna.
De har olika cirklar som silversmide, konstkurser, bak och matlagning, yoga, mindfulness och
mycket mer. Jag pratade med
deltagarna som var otroligt glada
över att de har möjligheten att
vara där och att de finns ett stort
program med olika aktiviteter
och att man kan träffa andra.
Vill du veta mer om Hjärnpunkten i Göteborg så kan du gå in
på deras hemsida www.hjarnkraftgoteborg.se eller be kansliet
skicka informationen på post.
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Text & bild: Micke Lundquist

s!
Tip

Har du rätt till boendestöd?
Om du har en funktionsnedsättning och är behov
av ett visst stöd för att sköta ditt hem eller komma
igång med olika aktiviteter kan du få hjälp i form
av boendestöd.

kan också fungera som en kontakt med myndigheter och sjukvård. Ofta är målet med insatsen att
du ska hitta strategier för att klara av din vardag
mer självständigt. Boendestöd kostar ingenting.

Boendestödjaren kan stötta dig i din vardag som du
kan ha svårt att klara själv. Exempelvis, göra olika
ärenden, gå igenom din post, städa, planera och

Kontakta din kommun där du bor. Det är biståndshandläggare som har hand om beslut om insats
boendestöd.
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Medlemsaktiviteter
AP R I L-J U LI 2019

STO C K H O LM S P R O M E NAD E R
M E D E LIAN E H Ö G B E R G

Denna sida
kan du klippa ut
och sätta på kylskåpet!

Torsdag

13

MAJ

23/4

kl. 18-20

PUB-kväll

24/4

kl. 12-15

Öppet hus

6/5

kl. 17-19

Kvälls öppet hus

8/5

kl. 12-15

Öppet hus

15/5

kl. 12-15

Öppet hus

22/5

kl. 12-15

Öppet hus

28/5

kl. 17-19

Ung vuxen träff

kl. 17-19

Kvälls öppet hus

4/6

kl. 12-15

Öppet hus
(istället för 5/6)

11/6

kl. 17-19

Träff 30-49

12/6

kl. 12-15

Öppet hus

13/6

kl. 13-16

Guidning Elaine

19/6

kl. 12-15

Öppet hus

26/6

kl. 12-15

Öppet hus

3/7

kl. 12-15

Öppet hus

10/7

kl. 12-15

Öppet hus

JUNI

3/6

J U LI

Kansliet reserverar sig för eventuella
ändringar i kalendariet.
Se detta Hjärnblad för mer info om respektive
aktivitet eller kontakta kansliet för anmälan.

Varmvattengymnastik
Vill du få guldkant på tillvaron?
Kanske må bättre och få motion i en bassäng
med varmt vatten? Ta reda på om det finns en
plats ledig vid ett bad nära dig.
Hjälpare finns vid enstaka bad.

juni
kl. 13-16

Stockholm – i ord och bild

KUNGSHOLMEN

Från Stadshuset till Kungsholmstorg
Svältholmen, Dysterholmen, öknamn på en idag
spännande stadsdel - Kungsholmen. Länge en
utkant av staden. Vi hör om Eldkvarn, Stadshuset,
Serafimerlasarettet, Myntverket, Kungsholms kyrka, Kungsklippan, Sankt Eriks bryggeri mm.
Följ med till Kungsholmen - hantverkarnas, sjukhusens, industriernas och innovationernas ö.
Välkomna till en spännande eftermiddag med vår
superduktiga guide, Eliane.
Var: Samling utanför Stadshusets entré på
Hantverkargatan 1
Kostnad: 100:- som betalas kontant på plats
Anmälan: Senast 10 juni till:
stockholm@hjarnkraft.se / tfn 08-447 45 31
Kommunikation: T-bana till T-centareln
eller Rådhuset. Buss nr 3 och 50 stannar precis vid Stadshuset på Hantverkargatan 1 och
hållplatsen heter ”Stadshuset”.
Färdtjänstadress är Hantverkargatan 1,
Stadshuset
F R ÅG AN:

För mer information kontakta:
Personskadeförbundet RTP, Stockholms läns
distrikt RTP-S om du har frågor.
Uppge om att du är medlem på Hjärnkaft.
info@rtps.se eller 08 – 545 622 60 mellan kl.
09.00 – 15. 00 på vardagar.
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En bunke innehåller gula, svarta och gröna kulor.
En tredjedel av alla kulor är gula, en fjärdedel
är svarta medan 100 st. är gröna.
Hur många kulor finns det totalt?
Svaret finner du på sidan 8.

Träff för dig 30–49
år med förvärvad
hjärnskada

Tisdag

11

juni
kl. 17-19

Är du mellan 30–49 år och har en
förvärvad hjärnskada? Vill du träffa
andra i samma ålder?

Särskilda träffar för dig som är mitt i livet.
Träffarna leds av Michael Lundquist och Lena
Hagelin som jobbar i föreningens kansli.
Var: Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.
Kostnad: 20kr för fika.
Anmälan: senast en vecka innan på
tfn: 08-447 45 31
eller via mejl: stockholm@hjarnkraft.se
Speciellt för dig som kommer första
gången: Meddela vid anmälan om du kommer ensam eller tillsammans med assistent/
ledsagare samt om det finns något annat viktigt vi bör veta om dig..
Mer information: www.sthlm.hjarnkraft.se
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Aikido
Balansträning

Träff för Unga
Vuxna 18–29 år
Välkommen till föreningen Hjärnkraft Stockholms läns träffar för
unga vuxna. Kom för att träffa
jämnåriga, umgås eller diskutera
idéer!

Tisdag

28

maj
kl. 17-19

Du kan komma med i gruppen när du vill under
året. Vid varje tillfälle samtalar vi kring ett tema
eller bara umgås.
Det finns också möjlighet att gå undan till ett annat
rum för er som bara vill sitta och prata och fika i en
mindre grupp.
Var: Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.
Kostnad: Gratis. Föreningen bjuder på fika.
Anmälan: Senast en vecka innan på
tfn: 08-447 45 31
eller via mail: stockholm@hjarnkraft.se
Speciellt för dig som kommer första
gången: Meddela vid anmälan om du kommer ensam eller tillsammans med assistent/
ledsagare samt om det finns något annat viktigt vi bör veta om dig.
Mer information: www.sthlm.hjarnkraft.se

Måndagar
&
Onsdagar
Kl. 10.00-11.00

Du får lära dig att ta kontroll över
din kropp där övningarna går ut på balansträning
och smidighet som utövas på mjukt under lag. En
mycket uppskattad träningsform som Hjärnkraft
verkligen rekommenderar!
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.
Du kan börja träningen när du vill under terminen.

Kom med i Hjärnet!
I Stockholm är vi ett gäng medlemmar som
träffas, pratar och har roligt tillsammans samtidigt som vi hittar på något efter medlemmarnas
önskemål. Det kan vara biobesök, teater,
museumbesök, utstäłlningar eller bara
pub-och-restaurangbesök eller gemensam fika.
Vi planerar inom snar framtid att ta oss till
stand-up/stå-upp-evenemang för att kunna
skratta ordentligt!
Kanske du har något förslag
på vad vi ska göra?

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

Ring Anna: på 070-944 48 89,
maila: annakilander02@gmail.com
eller ring Mats: på 076-876 27 16,
maila: mschalling@hotmail.com

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

för vilka frågor ni än har eller om ni bara vill
vara med och testa hur det är!
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Årsmötet den 18 mars
Årsmötet ägde rum i Funktionsrätts lokaler
på St:Göransgatan på Kungsholmen.

Det är alltid lika trevligt att få träffa nya som gamla medlemmar. Det blev sedvanlig genomgång av
föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan
och budget för 2019, och såklart valberedningens
förslag till ny styrelse och ny valberedning. Hör av
dig till kansliet om du vill ha årsmötesprotokollet.
På grund av avhopp från styrelsen under året valde
valberedningen att nominera ordinarie ledamöter
både på 1 och 2 år. På så sätt undviker vi nyval av
samtliga styrelsemedlemmar framöver och säkrar
kontinuiteten.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län,
vill tacka de styrelsemedlemmar som inte längre
representerar styrelsen efter detta årsmöte. Tack
för ett gott arbete och för ert stora engagemang.
Vi hoppas få se er i andra sammanhang här hos
oss. Tack till Zerya, Joakim, Anna och Jan. Vi vill
också rikta ett stort tack till valberedningen för ett
bra arbete och som valde att lämna sitt uppdrag
efter detta årsmöte. Vi hoppas även få se er i andra
sammanhang här hos oss. Tack till Lottie, Airi och
Cecilia. Tack också till alla medlemmar som på
olika sätt engagerat sig under året.
Välkommen önskar vi till nya styrelsen och nya
valberedningen. Vi ser fram emot ett bra och innehållsrikt verksamhetsår.
Lena Hagelin och Micke Lundkvist. Kansliet

ÅR S M ÖT E T VA L D E :

Ordförande

på 1 år

Christer Nygren

Nyval

Ordinarie ledamot

på 2 år

Björn Boquist

Nyval

Ordinarie ledamot

på 2 år

Gunnar Strömhielm

Nyval

Ordinarie ledamot

på 1 år

Mats Schalling

Omval

Ordinarie ledamot

på 1 år

Rolf Brewitz

Omval

Suppleant

på 1 år

Malin Blom

Omval

Suppleant

på 1 år 		

Lottie Filipsson

Nyval

Suppleant

på 1 år 		

Jenny Sillén Österman

Nyval

ÅR S M ÖT E T VA L D E O C KSÅ E N N Y VA L B E R E D N I N G :

Valberedning sammankallande

Eliane Högberg

Nyval

Valberedning

Svante Norbäck

Nyval

Valberedning 		

Erik Johnsson

Nyval
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HQV Stockholm AB Staffan
Svedin omvaldes som auktoriserad revisor.
Anna-Lena Stjernström valdes
som intern revisor.
Valberedningen har varit:
Lottie Filipsson sammankallande, Airi Kärkkäinen
Karlsson och Cecilia Lundberg.

Vi är nya i styrelsen
Lottie Filipsson

Jenny Sillén-Österman

Fler nya medlemmar och ett
bra presentationsmaterial är
det som Lottie vill fokusera på
under det kommande året.

Jenny gick med i Hjärnkraft för
ca 2 år sedan. Hon lärde känna
föreningen via sin dotter Malin
som blev medlem efter en svår
trafikolycka.

– Vi måste bli fler som kan
informera om föreningens
verksamhet, men alla är inte så
säkra på att göra presentationer.
Därför skulle jag vilja att vi tar
fram ett bra presentationsmaterial. Det gör ju också att alla
säger samma sak om föreningen.
På väg till jobbet råkade Lottie ut för en svår trafikolycka. Det är 20 år sedan nu och det var när hon
deltog i en samtalsgrupp på sjukhuset som hon fick
information om Hjärnkraft.
Trafikolyckan förändrade hennes liv i grunden. Att
återhämta sig och försöka bli sig själv igen har varit
en kamp. Det är lätt att uppfattas som annorlunda,
säger hon, även av gamla vänner. Och att inte kunna
arbeta längre tär på självkänslan.
– Det som är bra med Hjärnkraft är att jag inte
känner mig ensam. Det är okej att vara den man är,
avslutar hon.

– Hade önskat att jag hade fått
information om Hjärnkraft tidigare. När Malin låg på sjukhuset fick vi ingen information
om ”livet efter sjukhusvistelsen”.
– Föreningen är viktig för mig
som anhörig, säger Jenny. Den ger stöd och kraft
både för drabbade och anhöriga. Hjärnkraft innebär
också en slags avlastning eftersom den kan informera
skadade medlemmar om vilka rättigheter och möjligheter de har. Som anhörig är det både svårt och belastande att försöka ta reda på detta. Det är inte lätt.
Som styrelsemedlem vill Jenny bidra till det utmärkta
arbete som föreningen gör.
– Jag är bra på ekonomi, så jag tänkte se på hur vi
kan öka intäkterna framöver, avslutar hon.

Gunnar Strömhielm

Björn Boqvist

Under sitt besök på politikerveckan i Almedalen ledde en
hastigt uppkommen törst till att
Gunnar Strömhielm gick in i ett
tält som det stod Hjärnkraft på.
Då hade han ingen aning om vad
Hjärnkraft var.

Björn Boqvist har varit medlem i
Hjärnkraft i cirka 20 år.

– Det bjöd på kallt vatten i flaska
och informerade mig om föreningen och vad Hjärnkraft gör.
Nu har han varit medlem i ca 1,5 år och är starkt engagerad i Hjärnkraft.
– Jag var med om en trafikolycka för 30 år sedan och
jag har saknat en bra uppföljning efter sjukhustiden.
Själva sjukvården var ju fantastisk men sen när man
kom hem så kändes det svårt.
Gunnar berättar att han haft stort stöd av sin familj.
Och tack vare en bra arbetsgivare har han kunnat
arbeta 100 procent i stort sett efter olyckan.
– Jag tycker att det är viktigt att både skadade och anhöriga får stöd och jag ser fram emot att hjälpa till att
göra Hjärnkraft ännu bättre.

– Min son fick en hjärnskada
och när vi var på sjukhuset fick
vi syn på små lappar med information om Hjärnkraft.
Björn gick med i föreningen och
har arbetat i styrelsen, både för
Hjärnkraft i Stockholm och i förbundet. Han avgick ur styrelsen
förra året men är nu tillbaka.
– Jag tycker att det är viktigt att bidra med mina kunskaper och hjälpa till och stötta verksamheten
Föreningen har betytt mycket för honom sedan hans
sons olycka.
– En av mina starkaste upplevelser var på den första
konferensen med Hjärnkraft. Då fick jag träffa andra
människor i samma situation. Dessutom såg jag att
det går att ha ett bra liv, att ha roligt och trevligt, trots
att man är drabbad av en skada.
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H E LG G U I D N I N GAR – NATU R E N PÅ LI K A VI LLKO R
Lördag

Lördag

27

juni

1

april

kl. 10.30– ca.11-30

kl. 11– ca.14

Guidad tur i Nackareservatet

Guidad tur i Järvafältet

En promenad för alla

En promenad för alla

Följ med på en underbar tur i ett av Stockholms mest
besökta och största naturområden, Nackareservatet.
Vi träffas vid Kärrtorps tunnelbanestation, adress
Kärrtorps tunnelbanestation, Kärrtorpsplan. Sedan
går vi in i reservatet och får veta mer om områdets
natur och historia. Vid Söderbysjöns strandkant stannar vi till för att äta egen matsäck. Efter pausen tar vi
oss till Björkhagen där promenaden slutar. Passar bra
även för dig i rullstol.
Hela rundan är på ca 4 km, tre timmar. Det finns en
toalett vid Söderbysjön. Ta med egen matsäck.

Järvafältet bjuder inte bara på en fantastisk natur utan
även på en mycket intressant historia. Vi träffas vid
Hägerstalunds värdshus och går vi igenom ett landskap med öppna fält och tät skog. Vi avslutar vid Säby
gård.
Hela rundan är på ca 3 km med fint underlag hela
vägen. Handikapptoalett finns efter halva sträckan och
vid Säby gård. Vid Säby gård stannar vi till för att äta
det vi har med oss. Passar bra även för dig i rullstol.
Cirka 3 km och 2,5 timmar. Ta med egen matsäck.

Samling: Kärrtorps tunnelbanestation kl.
11.00. Ta tunnelbana nr 17 till Kärrtorps tunnelbanestation. Kommer du med Färdtjänst
uppge Kärrtorps tunnelbanestation, Kärrtorpsplan.

Samling: Akalla torg kl. 10.30. Ta tunnelbana
nr 11 till Akalla, uppgång Akalla by. Vi ses på
torget och går gemensamt till Hägerstalunds
värdshus. Eller samling Hägerstalunds värsdhus kl. 11. Adress Hägerstalund 7

Avslutning: I Björkhagen ca kl. 14. Från
Björkhagen går tunnelbana nr 17. För att
hämtas av Färdtjänst, uppge Malmövägen 51.
Arrangör: Studiefrämjandet i samarbete
med Storstockholms naturguider

Avslutning: Säby gård ca kl. 13.30. Adress
hit är Säby gård, Järfälla. Buss nr 567 till
Jakobsbergs station där man kan ta pendeltåget. Arrangör: Studiefrämjandet i samarbete
med Storstockholms naturguider

Kostnad: Guidningen är gratis och ingen
föranmälan behövs

Kostnad: Guidningen är gratis och ingen
föranmälan behövs

Mer information: Kontakta Maria Bergström på 070-638 07 12, maria.bergstrom@
naturskyddsforeningen.se eller Katrin Hammarlund på katrin.hammarlund@studieframjandet.se, 08-555 352 35 (även mobil).

Mer information: Kontakta Maria Bergström på 070-638 07 12, maria.bergstrom@
naturskyddsforeningen.se eller katrin.hammarlund@studieframjandet.se, 08-555 352 35
(även mobil).

SVAR E T : 2 4 0 K U LO R

Antal gula är 1/3, vilket är samma sak som 4/12 (1/3 * 4/4 = 4/12). | Antal svarta är 3/12. | Totalt antal
är 12/12 kulor (12/12 = 1). | Antalet gula och svarta är 4/12 + 3/12 = 7/12. | Antalet gröna är 5/12 (12/12
– 7/12). | Eftersom de gröna är 100 st. betyder det att 5/12 av alla är 100. (Dvs 5/12 av totalt = 100. Det
gör att totalt = 240. 5/12*totalt * 12/5 = 100 * 12/5, dvs totalt = 1200/5 = 240.)
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Tyresö
slottspark
– lättvandrad naturguidning anpassad
för rullstolsburna
och barnvagnar

Onsdag
Onsdag

22

maj
kl. 11-14

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en
av Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga
miljön spirar vårens och försommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den rika floran
och att hålla landskapet öppet. Här finns också
grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och
blommande fruktträd.
Vi vandrar i lugnt tempo i parken och ut på
Notholmen där vi äter vår matsäck vid havet.
Om guidningen: Vandringen är cirka 3
km lång och tar cirka 3 timmar med paus. Vi
vandrar i lugnt tempo i parken och ut på Notholmen där vi äter vår matsäck vid havet. Ta
med egen matsäck.
Tillgänglighet: Det går att ta sig fram med
rullstol och rullator i slottsparken och ut på
bryggan på Notholmen. Ibland när gångvägarna är nygrusade kan det vara lite tyngre. Sista
backen tillbaka upp mot slottet är något ansträngande. Men vi hjälps åt!
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl. 11.00
(buss 875). Buss 875 från Gullmarsplan eller
Tyresö Centrum gå av vid Tyresö kyrka.
Vi möter upp vid bussen och vid borggården.
Titta efter person med skylt där det står
”Guidning Tyresö slottspark”. Det går också
bra att komma direkt till Tyresö slotts borggård.
»» Kommer du med Färdtjänst uppge adress
Tyresö slott.
»» Med bil kör du Tyresövägen österut till
Tyresö kyrka och slott (handikapparkering
finns).
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen
föranmälan behövs. Toalett finns vid slottet
och ute på Notholmen.
Mer information: Vid frågor och funderingar, kontakta Martina, martina.kiibus@tyreso.
se eller Katrin på katrin.hammarlund@studieframjandet.se, 08-555 352 35 (även mobil).
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Kolardammarna
i Alby naturreservat

april
kl. 11-13

Lättvandrad guidning anpassad
för rullstolar och barnvagnar

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och
utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar,
små berghällar och öppna gräsmarken.
I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur. På våren leker grodorna och paddorna och på
en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda.
I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora
och Öringe på sin väg till Albysjön.

Om guidningen: Vandringen är cirka 2 km
lång och tar 2,5 timmar med paus. Ta med
egen matsäck! Vi vandrar i lugnt tempo.
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta
sig fram med rullstol och rullator. Det finns en
något längre backe som har medellutning, här
hjälps vi åt om det behövs.
Praktisk information: Det finns picknickbänkar på en skogsbacke och bänkar på en
brygga. Det finns inga toaletter. Guidningen
är gratis. Ingen anmälan behövs.
Samling och avslutning: Busshållplats
Öringe kl 11.00 (buss 875 från Gullmarsplan).
En av guiderna möter upp vid hållplatsen.
Kommer du med bil, samlas vi på parkeringen
vid Fårdala ridskola. Kommer du med Färdtjänst uppge adress Ridskolevägen 2 i Tyresö.
Titta efter person med skylt där det står
”Guidning Kolardammarna”.
Vid frågor och funderingar, kontakta Martina,
martina.kiibus@tyreso.se eller Katrin på
katrin.hammarlund@studieframjandet.se,
08-555 352 35 (även mobil).
Guidningen genomförs i samarbete mellan
Tyresö kommun och Studiefrämjandet
Stockholms län.
9
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Hur kan din mobil hjälpa dig i vardagen?

Framöver vill Hjärnkraft ge dig lite tips om hur din mobil kan bli
din vän och livlina och underlätta din vardag. Vad menar vi?
Jo, genom små program som kallas APP:ar, kan din
mobil hjälpa dig med vardagliga saker. Exempel
är att hitta till en okänd adress, lyssna på din egen
musik eller godkänna betalningar.
Vad måste du/jag ha för att det ska fungera?
Ja, en smart mobil/telefon. Utöver att kunna ringa
med den så har många även den funktionen att de
kan använda dessa små program, alltså app:ar.

NAM N PÅ AP P:E N

S P E C IAL

BankID
Google Maps
Legimus
SL-Reseplanerare
och biljetter
Spotify
Pedometer
StepsApp Stegräknare

Android Apple

Blocket

Nu kommer vi att fokusera på dig som har en så
kallad smart mobil(?). Vilket innebär att det går att
ladda ner små program till mobilen för att hjälpa dig. Dessa program kallas APP:ar och finns på
Internet/nätet till exempel hos Googles och Apples
hemsidor. Är detta otydligt så kom gärna till
Hjärnkrafts Öppet Hus en måndag 6 maj
eller 3 juni för att få extra hjälp.
Här några bra förslag! Vi startar med ganska
vanliga app:ar, men väldigt bra:

KATE G O R I

I N FO

Ekonomi/Juridik

Godkänna betalningar/avtal

Resa/Lokalt

Hitta platser/adresser

Böcker

Lyssna på böcker

Reseplanerare

Att välja rätt bussar och tåg.
Går även att köpa biljetter via den.

Musik

Hitta musik som passar dig

Hälsa

Stegräknare.
Visar att du rört dig under dagen.

Handla

Hitta bra prylar till bra priser.

Genom detta öppnar vi upp för att i olika sammanhang uppmärksamma digitaliseringens påverkan i
samhället. Och för det är vi väldigt tacksamma om
du hör av dig till oss. Med tanke på dagens artikel
kan det vara några bra app:ar som du vill dela med
dig av. Gör det!

FÖRKLARING
APP är en förkortning av ordet APPlikation.
En APP är ett litet program som installeras
på mobilen och som har direkt nytta för den
vanliga användaren.

KO NTAKTA HJÄR N K RAFT VIA:

Rolf Brewitz

Styrelseledamot

rolf.brewitz@hjarnkraft.se

070-660 52 08

Mats Schalling

Vice ordförande

mschalling@hotmail.com

076-876 27 16
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DATO R T I P S:

Rensa hårddisken
Ibland får man alltför dåligt
med utrymme för att uppdatera Windows 10. Så här
kan du rensa hårddisken och
rädda värdefullt utrymme.
(Källa: PC för Alla, nr 14 nov
2018)
För att slippa städa själv kan
du använda verktyget Storage Sense. Det öppnas med:
»»
»»
»»
»»

Start
Inställningar
System
Lagring

Under avsnittet Storage
Sense i mittfönstret finns 2
alternativ:
1. Sätt Storage Sense i läget
”På” så frigörs automatiskt utrymme när det
behövs.
2. Klicka på länken ”Frigör
utrymme nu” för att rensa
själv. Storage Sense tar
bort tillfälliga filer och
tömmer papperskorgen.
Man kan styra inställningarna
via länken ”Ändra hur utrymme frigörs automatiskt”.

PUB-kväll

för umgänge och trevnad
Välkommen på PUB-kväll, för dig som
vill träffas ute, äta gott och
umgås. Från föreningen kommer styrelseledamöter att finnas på plats.

Kurser och arrangemang
av Forum Funktionshinder,
Habilitering & Hälsa Stockholms läns landsting
Forum Funktionshinder anordnar kurser, föredrag och andra
arrangemang inom olika ämnen och teman som rör funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. De riktar sig till närstående,
yrkesverksamma, personer med egen diagnos och andra intresserade.
Har du frågor om någon utbildning, eller av annan anledning vill
komma i kontakt med utbildningsverksamheten, ring 08-123 350 20
eller prenumerera på nyhetsbrevet direkt på hemsidan:
www.habilitering.se/forumfunktionshinder

Personligt
hjärnskadekort
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 hjärnskadekort, 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 även en engelsk version av kortet.
För att beställa kortet hämta ett beställningsformulär på vår
hemsida: vwww.sthlm.hjarnkraft.se eller hör av dig till
kansliet, så hjälper vi dig.

Tisdag

23

april
00

kl. 18-20.

Om du vill vara med på våra pubkvällar så kontaktar du
Rolf eller Mats. Då får du också veta vilken pub vi ska
träffas på.
Välkomna!
Kontakt: Rolf: 070-660 52 08
eller Mats: 076-876 27 16
Kostnad: Du betalar själv för det du äter och dricker.

Bokbinderi
Den 14 mars träfffades vi för en bokbinderiworkshop! Vi band varsin kalender över 2019,
med fotografier av vår medlem Joakim Lundberg
(www.joalux.com).
Vi blev inte så många, men vi hade väldigt trevligt!
11

Kansliet har stängt från 15 juli fram till 19 augusti

Onsdagar,
med start

9

januari
kl. 12.00-15.00

Öppet hus på Onsdagar
Välkommen att delta på vårt populära
öppna hus och träffa andra melemmar i
föreningen. Kom in på en fika, spela kort, lös
korsord, sitt ner och prata en stund.
Det finns möjlighet att gå runt och vila eller prata
enskilt i vårt vilorum.
Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20:-.
Kaffe, te, smörgås och fikabröd.
Välkomna!
Viktig information:
Vi har stängt onsdagen 1 maj, 29 maj och 5 juni.
Extra öppet hus tisdagen 4 juni kl 12-15.
Sista öppet hus innan sommaruppehåll är
onsdagen den 3 juli.

EXTRA ÖPPET HUS

Tisdag

9

juni
kl.

12.00-15.00

H ÖST
ENS F
ÖR ST
ÖPPE
T HUS A

Tisdag

21

august

i

kl. 12. 00
-16. 00

1tim.
längre!
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