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Nu kör vi igång igen! Hoppas att ni haft en fin sommar.

Ronnie Gardiners rehabiliteringsmetod RGM, fortsätter under hösten
med två olika grupper. Där har vi utökat antal träningstillfällen.
Vi samverkan med Afasiföreningen och Personskadeförbundet RTP:s
kring denna aktivitet.
Hoppa gärna med i gruppen ”Hjärnet” Gemenskap-Glädje-Stöd. En
grupp för dig med egen skadeerfarenhet som anordnar aktiviteter när
kansliet har stängt.
Vi kommer också ha andra aktiviteter såklart, läs mer i hjärnbladet.
Vårt intressepolitiska arbete fortgår och just nu satsar vi på att utbilda
trafikförvaltningens personal kring tillgänglighetsfrågor och kognitiva
funktionsnedsättningar.
Vi arbetar också med digitaliseringens inverkan,
påverkan och utanförskap.

Måndag-torsdag kl. 10–14

Vi sitter med i olika samverkansråd där vi försöker påverka vikten av rehabilitering, stöd till personer med förvärvad hjärnskada och anhöriga.

Annonsera i Hjärnbladet!

Vi har också under året deltagit både på Seniordagen och Järvaveckan, där vi spridit information om vår förening.

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

Vi har goda kontakter inom olika instanser inom Region Stockholm
där vi samverkar kring stöd till personer med förvärvad hjärnskada
och utbyter erfarenheter. Vi bidrar med föreläsare till KI:s psykologprogram och även till interna diplomutbildningar för personal som
anordnas av både KS och DS.

Tidningen når också ut till
patienter och personal på
vårdcentraler, sjukhus och
dagliga verksamheter samt
tjänstemän inom landstinget.
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 samverkar med andra föreningar både vad gäller intressepolitiskt
arbete och aktiviteter.
Vi är med i projektet ”Naturen på lika villkor” som arbetar för att alla
ska kunna få komma ut och njuta av naturen, där sitter vi med i samverkansgruppen och är också medsökande till projektet. I vårt hjärnblad tipsar vi om flera trevliga naturvandringar som är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation.
Vi arbetar också i nätverket ”Hjärna tillsammans, som har som syfte
att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad
hjärnskada. Inom nätverket finns många aktörer som ideella organisationer och rehab aktörer.
Vi hoppas få se just dig på någon av våra aktiviteter. Har du frågor
kontakta gärna oss här på kansliet. Vi finns här måndag-torsdag.
OBS! Du måste alltid anmäla dig till våra aktiviteter,
dock ej till öppet hus på onsdagar.
Lena & Micke
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Kolardammarna i
Alby naturreservat

Torsdag

5

september

Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar
och barnvagnar.

kl. 11-13.30

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och
utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar,
små berghällar och öppna gräsmarker. I dammarna
myllrar det av små och stora vattendjur 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.
2,5 timmar inklusive matsäckspaus.
Ta med matsäck. Knappt 2 km.
Samling och avslutning: Busshållplats
Öringe kl 11.00 (buss 875). Kommer du med
bil, samlas vi på parkeringen vid Fårdala ridskola. Kommer du med Färdtjänst uppge adress
Ridskolevägen 2 i Tyresö.
Arrangör: Tyresö kommun i samarbete med
Studiefrämjandet
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen föranmälan behövs
Praktisk information: Det finns picknick!
Tips

!

Tips

s!
Tip

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

bänkar på en skogsbacke och bänkar på en brygga. Det finns inga toaletter.
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.
Mer information: kontakta Martina, martina.
kiibus@tyreso.se eller Katrin på katrin.hammarlund@studieframjandet.se, 08-555 352 35 (även
mobil).

!
Tips

!

Tips

s!
Tip

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.
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 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.
Kontakta din kommun där du bor. Det är biståndshandläggare som har hand om beslut om
insats boendestöd.
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Kalendarium för medlemmar
H ÖSTTE R M I N E N 2 0 1 9

Denna sida
kan du klippa ut
och sätta på kylskåpet!

√

augusti

Kansliet öppnar

Ons. 23/10

Öppet hus

Mån. 28/10 kl. 17-19

Ons. 28/8

kl. 12-16
kl. 13-15
kl. 12-16

Tors. 29/8

kl. 18-20.30

Pubkväll

Mån. 19/8
Ons. 21/8
Mån. 26/8

Filosofiska samtal

Tis. 29/10

Öppet hus

september

√

oktober

12-16

Öppet hus

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

Ons. 30/10 12-16

√

Träff för unga vuxna
RGM
Öppet hus

november

Tis. 5/11

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Tis. 5/11

kl. 18-19.30

Musikkryss

Ons. 6/11

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 12/11

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Tis. 12/11

kl. 17-19

Träff 30-49

Ons. 13/11

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 19/11

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Mån. 2/9

kl. 13-15

Filosofiska samtal

Tis. 3/9

kl. 17-19

Tisdagsträff Hjärna
tillsammans

Ons. 4/9

kl. 12-16

Öppet hus

Tors. 5/9

kl. 17.30-19.30

Anhörigträff, öppen
för alla

Mån. 9/9

kl. 13-15

Filosofiska samtal

Tis. 10/9

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

Start. RGM

10/9

kl. 17-19

Träff för unga vuxna

Ons. 11/9

12-16

Öppet hus

Mån. 16/9

13-15

Filosofiska samtal

Ons. 20/11

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 17/9

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Tis. 26/11

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Tis. 17/9

kl. 17-19

Träff för 30-49

Ons. 27/11

kl. 12-16

Öppet hus

Ons. 18/9

kl. 12-16

Öppet hus

Mån. 23/9

kl. 13-15 avslutFilosofiska samtal
ning

Tis. 24/9

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

Tis. 1/10

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Ons. 2/10

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 8/10

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM

Ons. 9/10

kl. 12-16

Öppet hus

RGM

√

oktober

Pubkväll

Tors.10/10

kl.

Ons. 16/10

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 22/10

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel 15.45-16.30

RGM
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18-20.30

December
Tis. 3/12

kl. 12-15

Öppet hus – för dig
som vill ha hjälp med
tips på bra appar att
ladda ner till mobilen.

Ons. 4/12

12-16

Öppet hus

Ons. 11/12

12-16

Öppet hus

Ons. 18/12 12-16

√

√

Öppet hus

Julavslutning med
skinka och klappar

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

Tisdag

10

Tisdag

17

Tisdag

24

Tisdag

1

Tisdag

8

september

september

september

oktober

oktober

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

kl. 15.45-16.30

kl. 15.45-16.30

kl. 15.45-16.30

kl. 15.45-16.30

kl. 15.45-16.30

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

22

29

5

19

26

oktober

oktober

november

november

november

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

Lätt kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

Lätt.kurs:
kl. 14.30-15.15
Medel kurs:

kl. 15.45-16.30

kl. 15.45-16.30

kl. 15.45-16.30

kl. 15.45-16.30

kl. 15.45-16.30

Gemensam fika för båda grupperna mellan kl. 15.20-15.40
(Fikat kostar 20 kr/tillfälle som du betalar på plats)

Kurser i Ronnie Gardiners Metod
Lätt- och medelkurs, 10 tillfällen på tisdagar, med start 10 september.
Begränsat antal platser så skynda in med din anmälan!
Rehabiliteringsmetoden fungerar som en cirkelträning för hjärnan där färger, symboler, ord,
rörelser och rytm blandas och får båda hjärnhalvorna att arbeta på ett lekfullt sätt, samtidigt
som balanssinne, minne, motorik, koncentrationsoch rörelseförmåga stimuleras.
RGM har med stor framgång använts för personer
med förvärvad hjärnskada, Parkinson och utbrändhet. Varje kurstillfälle är träningen ca 45 minuter.
Itte Nygren, som leder kursen, är musikterapeut
och har mer än 10 års erfarenhet av att jobba med
Ronnie Gardiners metod i nära samrörelse med
grundaren och jazztrummisen Ronnie Gardiner.

Kurserna sker i samverkan mellan Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län, Afasiföreningen
i Stockholms län, Personskadeförbundet RTP-S
och ABF.
Anmälan: Till Hjärnkrafts kansli på tfn: 08447 45 31 eller mail: stockholm@hjarnkraft.se
Var: Afasicenters lokaler på Sabbatsbergsvägen 6, nära St. Eriksplan.
Kostnad: 100 kr. för 10 tillfällen för
medlemmar i Hjärnkraft/Afasi/Personskadeförbundet RTPs.
OBS! Avgiften betalas kontant på plats.

5

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

26

2

9

16

23

augusti

september

september

september

september

kl. 13-15

kl. 13-15

kl. 13-15

kl. 13-15

kl. 13-15

Filosoﬁska samtal
Välkommen att delta i vår nya gruppverksamhet, som vänder sig till dig
som har en egen skada. Vi träffas måndagar med start den 26 augusti.
Vi samtalar kring livet och vardagen.
Syftet är att vi tillsammans ska främja psykisk hälsa, få självkännedom
och dela med oss av våra livsåskådningar och perspektiv.
Samtalsledare är Mats Schalling,
styrelseledamot i föreningen och med egen skadeerfarenhet.
Anmälan: till kansliet på telefon 08- 447 45 31
eller via mejl till: stockholm@hjarnkraft.se

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
i Liljeholmen
Kostnad: 20: - för fika

Nu kör vi musik och kryss igen!
Välkomna att kryssa med oss
tillsammans med musik från nu och då.
Vad heter gruppen?
Vem handlar den här melodin om?
Eller kanske frågan:
- vilket land kommer artisten ifrån?
Det finns fika till självkostnadspris 20: Var: Kansliet i Liljeholmen, Nybohovsgränd 16
Anmälan: Kansliet tfn 08- 447 45 31 eller mejl: stockholm@hjarnkraft.se

6

Tisdag

5

november
kl. 18-19.30

Torsdag

Torsdag

29

10

augusti

oktober

kl. 17-19

kl. 17-19

PUB-kvällar
för umgänge och trevnad
Välkommen på PUB-kvällarna, för dig som vill träffas ute, äta gott och umgås.
Från föreningen kommer styrelseledamöter att finnas på plats.
Om du vill vara med på våra pubkvällar så kontaktar du Rolf eller Mats. Då får du
också mer information om puben som vi ska träffas på.
Välkomna!
Plats: The Londoner, Karlavägen 52-54.
Kontakt: Rolf: 070-660 52 08
eller Mats: 076-876 27 16

Kostnad: Du betalar själv för det du äter och
dricker

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:
www.sthlm.hjarnkraft.se eller hör av dig
till kansliet, så hjälper vi dig.
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Träffar för Unga Vuxna
18–29 år hösten 2019
Välkommen till föreningen Hjärnkraft Stockholms läns
träffar för unga vuxna.

Tisdag

Måndag

10

28

september

oktober

kl. 17-19

kl. 17-19

Kom för att träffa jämnåriga, umgås eller diskutera idéer! 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.

gången:

Kostnad: Gratis. Föreningen bjuder på fika.

Meddela vid anmälan om du kommer ensam
eller tillsammans med assistent/ledsagare samt
om det finns något annat viktigt vi bör veta om
dig.

Anmälan: Senast en vecka innan på tfn: 08-447
45 31 eller via mail: stockholm@hjarnkraft.se
Speciellt för dig som kommer för första

Mer information: www.sthlm.hjarnkraft.se

Träffar för dig 30–49 år med
förvärvad hjärnskada hösten 2019
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.

Torsdag

17

Torsdag

12

september

november

kl. 17-19

kl. 17-19

Träffarna leds av Michael Lundquist och Lena Hagelin som jobbar i
föreningens kansli.
Var: Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.

gången:

Kostnad: 20kr för fika.

Meddela vid anmälan om du kommer ensam
eller tillsammans med assistent/ledsagare samt
om det finns något annat viktigt vi bör veta om
dig.

Anmälan: senast en vecka innan på tfn: 08-447
45 31 eller via mejl: stockholm@hjarnkraft.se
Speciellt för dig som kommer för första
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Mer information: www.sthlm.hjarnkraft.se

Tisdag

5

semptember
kl. 17.30-19.30

Träff för anhöriga, närstående och för
personer som på annat sätt stöttar en
person med förvärvad hjärnskada
Det är många bollar att hålla i luften som anhörig.
Fixa med skola, sysselsättning, rehabilitering, försäkringskassa, läkarkontakter och mycket mer. Dessutom ska man
orka med sitt arbete, familj och umgås med vänner.
Hur får vi tiden att räcka till? Finns tid att ta hand om mig
själv? Vem ger oss det stöd vi behöver för att orka med vardagen? Hur ska jag på bästa sätt hjälpa den som drabbats av
hjärnskada? Det finns många olika frågeställningar och man
behöver stöd på olika sätt i sin vardag.
Välkomna!
Ansvariga är Christer Nygren och Jenny Sillén Österman
som själva är anhöriga.

Anmälan: till kansliet en vecka innan på tfn: 08-447 45 31
eller via mejl: stockholm@hjarnkraft.se
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
Kostnad: 20 kr för fika.
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Onsdagar,
med start

21

augusti
kl. 12-16

Öppet hus
Välkommen på en av vår allra populäraste
verksamhet: Öppet hus.
Här får du träffa andra medlemmar i föreningen. Kom in på
en fika, spela kort, lös korsord, sitt ner och prata en stund.
Det finns möjlighet att vila eller prata enskilt i vårt vilorum.
Nytt för denna termin är att vi kommer att ha öppet en timme längre än tidigare. Nu har vi öppet till 16.
Du som vill, har också from denna termin möjlighet att syssla
med lite kreativt skapande. Du kan träna din finmotorik
samtidigt som det är en avkopplande och rolig aktivitet. Det
kommer att finnas ett eget bord dukat med pärlor, block och
färger, garn mm.
Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20: -.
Kaffe, te, smörgås och fikabröd.
Välkomna!
Observera att vi stänger kl. 16,
så se till så att du bokar din färdtjänst till senast kl. 15.50.
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Hjärnets sommaraktiviteter!
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.
Visst har vi träﬀats och haft kul i sommar!
» Vi har sett ”Elvira Madigan” i Galärparken.
» Vi har också varit på friluftsområdet Hellasgården i Nacka. Där åt vi
lunch och spelade minigolf.
» Dricka kaffe uppe på Fåfängan med bästa utsikten var också en underbar
upplevelse, och att se all grönska på Bergianska Trädgården kunde inte
vara bättre.
» Skärgårdsbesöket till Vaxholm var uppskattat.
Kom med i gemenskapen i Hjärnet!
Vi bestämmer gemensamt vad vi ska göra. Kanske har du något förslag?
Ring Anna: på 070-944 48 89, maila: annakilander02@gmail.com
eller ring Mats: på 076-876 27 16, maila: mschalling@hotmail.com
för vilka frågor ni än har eller om ni bara vill vara med och testa hur det är!

Hjärnet besökte Hellasgården
Måndagen den 24 juni
Sommar och sol med minigolf, lunch och pratstund i glada vänners lag.
Vill du också vara med på Hjärnets aktiviteter?
Kontakta Anna eller Mats.
11

Vi saknar böcker från biblioteket
som finns här på kansliet!
Har du lånat och glömt
lämna tillbaka?
Kolla igenom hemma och lämna tillbaka
böckerna så fort som möjligt, så att
andra medlemmar kan låna.
Vi har en lista här på vem som lånat
böcker, men vi har svårt att tyda en del
namn. Därför gör vi nu en efterlysning
av våra böcker på detta sätt.

Titlar på böcker
som vi saknar
och vill ha tillbaka:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Judiths teater
Hotet mot din hjärna
Trimma hjärnan
Hemma
Allvarsamme leken
Vägen till 2.0
Från kaos till klarhet
Södermalmsmorden
Tre sekunder

Guidad stadsvandring på Kungsholmen
Torsdagen den 13 juni var vi på stadsvandring på Kungsholmen.
Det var med oro vi åkte mot
Stadshuset denna dag, molnen
låg tunga över himlen och regn
och åska hade precis gjort sin
entré över Stockholm.
Vi kom fram till samlingsplatsen vid Stadshuset och jippie,
uppehåll! Och där började vår
vandring. Eliane berättade om
Eldkvarn, Stadshuset, Serafimerlasarettet, Myntverket, Kungsholms kyrka, Kungsklippan,
Sankt Eriks bryggeri och mycket
mer.
Stockholm har en mycket spännande historia, följ med oss du
också nästa gång vi har guidad
tur. Vår Stockholmsguide kan
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så mycket intressant om staden.
Husen, kvarteren, den där gatan
man vanligtvis bara passerar har
så mycket att berätta. Det finns
läckra detaljer att se på byggnader, i parker, bara man stannar
upp.
En toppeneftermiddag hade vi
som vanligt. Tack Eliane och alla
ni andra som var med.
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10 app:ar till Windows 10
som gör datorn lite bättre

Alla som har en smartphone vet hur smidigt det är att ladda hem app:ar.
I Windows 10 är det precis lika enkelt.
Motsvarigheten till Google Play och Apple App Store heter Microsoft Store,
och även om utbudet är mindre finns det mycket av intresse.
Här är några av våra favoriter just nu.
Spela alla videofiler
Visserligen tittar vi allt mer strömmande video,
men ibland behöver vi spela upp en traditionell
videofil. I det här läget kan du ladda hem VLC som
klarar av nästan alla olika sorters filformat.
Ladda ned VLC Media Player för Windows 10, Windows, Android eller IOS.

Världens smartaste anteckningsbok
En av de mest nyttiga Windows 10-apparna är
Microsoft egen Onenote. Det här är en avancerad
anteckningsapp som inte bara sparar texter utan
även länkar, bilder, videoklipp med mera. Ja, du
kan till och med rita på fri hand! Surfa till www.
onenote.com och ladda ner Onenote för Windows
10, Android eller IOS.
Fixa snygga illustrationer
Inkscape är ett av de populäraste gratisprogrammen för att göra illustrationer och teckningar – och
det finns numera även som Windows 10-app. Allra
bäst fungerar appen med pekskärm och penna,
men det går förstås även att använda mus eller pekplatta. Ladda ned Inkscape för Windows 10.
Kraftfull bildbehandling
Fotoappen Photoshop Express är en nedbandad
gratisversion av proffsens favoritprogram Photoshop, och du använder det för att förbättra dina
bilder.
För att köra appen krävs att du loggar in med ditt
konto hos tillverkaren Adobe. Ladda ned Photoshop Express för Windows 10, Android eller IOS.

Skräddarsydd tidning för din skärm
Om du vill slippa surfa runt på olika nyhetssajter
kan du låta Flipboard göra jobbet. Ange bara vilka
ämnen du är intresserad av så skapar Flipboard
din egen tidning – som du kan dela med andra. Du
kan läsa den på de flesta plattformar – exempelvis

Windows 10. Ladda ned Flipboard för Windows 10
Ladda ned Flipboard för Android Ladda ned Flipboard för IOS Surfa till www.flipboard.com.

Full koll på din Dropbox
Dropbox är en tjänst som låter dig spara bilder
och andra filer i molnet. Med den snygga Windows
10-appen bläddrar dig snabbt igenom hela din
Dropbox. Du kan även förhandsgranska exempelvis Word- och bildfiler – utan att ladda hem dem.
Ladda ned Dropbox för Windows 10 Ladda ned
Dropbox för Android Ladda ned Dropbox för IOS
Surfa till www.dropbox.com.
Smidig att göra-lista
Microsoft Todo är företagets egen att göra-lista.
Du skriver upp allt du borde göra – och kan sedan
bocka av när det är klart. Eftersom Todo även finns
för Android, IOS och webb kommer du åt din lista
oavsett var du är. Ladda hem Microsoft Todo för
Windows 10 Ladda hem Microsoft Todo för Android Ladda hem Microsoft Todo för IOS Surfa till
todo.microsoft.com.
Originalet funkar ännu
Microsoft Todo är en vidareutveckling av den
populära Wunderlist, som Microsoft köpte upp för
några år sedan. Om du föredrar originalet kan du
fortfarande välja att använda det. En av styrkorna
med Wunderlist är att du enkelt kan skapa gemensamma listor tillsammans med vänner och kollegor. Surfa till www.wunderlist.com och ladda ned
Wunderlist för Windows 10, Android eler IOS.
Källa: PC för Alla Express: 2019-05-14
/Rolf Brewitz
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Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap

Torsdag

Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar
och barnvagnar

3

oktober

Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka,
karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar i lugnt tempo till sjön där
vägen kantas av dramatiska branter och en frodig
våtmark.

kl. 11.00

Vandringen fortsätter längs strandkanten där porsen sprider sin lavendelliknande doft och man får en
härlig skogskänsla. 2 timmar inklusive matsäckspaus. Ta med matsäck. Drygt 1 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Marsvägen kl 11.00 (buss 819, 823 och 824). Kommer
du med bil, samlas vi på parkeringen mittemot
Bansjöslingan 10 A.
Arrangör: Tyresö kommun i samarbete med
Studiefrämjandet
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen föranmälan behövs
Praktisk
information: Det finns en picknicks!

!
Tips

bänk på en brygga. Det finns inga toaletter.
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig
fram med rullstol och rullator. Det finns några
krångliga passager, men här hjälps vi åt om det
behövs.
Mer information: kontakta Martina:
martina.kiibus@tyreso.se eller Katrin på:
katrin.hammarlund@studieframjandet.se,
08-555 352 35 (även mobil).
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Vandring till Vaxmora torp
Välkommen till en vandring i ett område som
bjuder på en riktig vildmarkskänsla. Vaxmora torp
ligger i Törnskogen.

Lördag

14

september
kl. 13-16

Naturen och landskapet i Törnskogen är väldigt varierat. Skogen blandas med våtmarker och odlade
marker. Våtmarkerna består av mossar, kärr och
sumpskogar. Denna variation av miljöer ger förutsättningar för områdets rika djur- och växtliv.
Det här är en plats där man tidigare inte kunnat
ta sig fram med rullstol, men förra året tillgängliggjorde man en av stigarna som vi kommer att rulla/
gå på till torpet. Vid torpet stannar vi till för att äta
egen matsäck.
Längd: 2 km. Cirka 2,5 timmar inklusive fika.

Gratis. Ingen anmälan behövs.

Ta med egen matsäck.

Kontakt: Anders Andrae: anders@willut.se,
070-669 35 98, Katrin Jones Hammarlund:
katrin.hammarlund@studieframjandet.se,
08-555 352 35

Tid: Lördag 5 oktober kl. 13-15.30
Underlag: Hårt grus.
Anpassad toalett: Ja, vid torpet.
Start/Slutadress: Porsvägen 128, Sollentuna
14

Det här är ett samarbete mellan Willut
och Studiefrämjandet Stockholms län.
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Promenad i Rosersbergs slottsskog
Välkommen på en vandring i Rosersbergs slottsskog.

Lördag

14

september

Vi träffas vid den stora parkeringen vid slottet för
att sedan ta oss runt den fantastiska skogen som
dåvarande kung lät byggas på 1600-talet.

kl. 13-16

Vid något lämpligt ställe stannar vi till för en
gemensam fika.

Längd: 4 km. Tre timmar inklusive fika.
Ta med egen matsäck.
Underlag: Hårt grus.
Anpassad toalett: Ja, vid parkeringen.
Start/Slutadress: Rosersbergs slott, Rosersberg

katrin.hammarlund@studieframjandet.se,
08-555 352 35
» Toaletter finns vid stora parkeringen.
» Gratis. Ingen anmälan behövs.
Det här är ett samarbete mellan Willut och Studiefrämjandet Stockholms län.

Kontakt: Anders Andrae: anders@willut.se,
070-669 35 98, Katrin Jones Hammarlund

Måndagar
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Aikido Balansträning

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.
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Rimbo Marknad 2019

Sveriges största endagsmarknad.
Alltid första torsdagen i oktober.
Det sägs vara Sveriges största endagsmarknad.
Bara Örsundsbro lär kunna mäta sig med Rimbo i
antal knallar. Rimbo är en tätort i Norrtälje kommun Stockholms län så du kan ta dig dit med ditt
access kort (SL-kort)
Vill du veta mer så besök:
https://rimbo.nu/listing-kategori/evenemang/

Var: Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs
lokaler på Tavastgatan 26 B på Södermalm.
För mer info och kostnad:
ring Urban Aldenklint: 0706-25 38 44
15
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Skydd mot säkerhetshot
Skydda dig och dina tillgångar mot bedragare
Skydda ditt bankkonto
Om du blir uppringd av någon som påstår sig
ringa från din bank och som ber dig att logga in
på ditt konto med bank-id – gör det inte! De kan
till exempel säga att det har hänt något allvarligt
med ditt konto och för att kunna stoppa bedragaren behövs att du loggar in på ditt konto med ditt
Bank-ID.
Så skyddar du dig: Signera aldrig någonting via
bank-ID via telefonen. Svaret till alla som ber dig
om detta är NEJ! Alternativt: Be att få telefonnumret för att själv ringa upp företaget som personen
säger sig arbeta för. Ingen panik! Håll huvudet kallt
och ta själv kontroll över situationen.

Slipp spammail
Mejladresser vi uppger på hotell, bussbolag m.fl.
kan ge upphov till en massa oönskade mejl. Så
skyddar du dig: Registrera gärna en extra mejladress som du enbart använder i dylika riskabla
situationer. Om denna mejladress blir nedlusad
med dessa oönskade skräpmejl/spam är det bara
att avregistrera och slänga den.
Trådlös skimning av ditt konto- eller betalkort
Allt fler betalkort har stöd för kontaktlösa betalningar, dvs du kan ”blippa” med kortet för mindre
inköp. Det kan kännas smidigt och säkert då ingen
kan titta över axeln för att se sin kod. Helt säkert är
det dock inte. Bedragaren kan samla in kortuppgifter på trådlös väg.
Så skyddar du dig: Det finns både plånböcker och
specialkort med inbyggda rfid-störsändare. Dessa
hindrar obehöriga att läsa av kortuppgifterna på
trådlös väg.
Personligen har jag skaffat mig kortet SkimShield
som kostar kring 100 kr, och som placeras i plånboken tillsammans med mina betalkort.

Tipsa inte inbrottstjuven via via sociala medier
Många delar numera med sig av sina semesterbilder på Facebook och Instagram. Det gäller dock
att göra detta med eftertanke. Inbrottstjuvar kan
ta dina semesterbilder som ett tecken på att de kan
bryta in sig utan risk.
16

Så skyddar du dig: Var försiktig med vad du lägger
ut på nätet. Begränsa vilka som kan se dina inlägg.
På Facebook: Gå in via pilen uppe till höger och
väljer Inställningar, Sekretess. Under Din aktivitet
kan du välja vad som helst utom Offentligt, för det
betyder att alla kan se dina inlägg. På Instagram:
Tryck på profilbilden längst ned till höger och väljer
de tre korta lodräta prickarna för att komma till
Inställningar. Välj Sekretess och Säkerhet, Kontosekretess, Privat konto. Då visas dina inlägg bara
för personer som du har godkänt.

Skydda din mobiltelefon
Mobiltelefoner blir allt dyrare och därmed mer
stöldbegärliga. Så skyddar du dig: Skriv ner mobilens imei-nummer, telefonens ”personnummer”.
Det kan behövas om du gör en polisanmälan. Ta
fram imei-numret för på Android: Skriv *#06# på
knappsatsen. På iPhone-modeller kan det vara lite
olika. Se Apples supportsida.
Du bör också spärra ditt abonnemang. Skriv ner
tel-numret till operatörens spärrtjänst på ett papper i förväg. Skriv också ner dina inloggningsuppgifter till mejl, Facebook och andra tjänster som är
lagrade i telefonen. Då kan du sedan snabbt byta
lösenord till dem.

Surfa säkert på öppna WIFI-nätverk
Även om det har blivit billigare att surfa med mobilt bredband utomlands är det många som kopplar
upp sig till ett öppet nätverk på ett kafé eller en
bar. Virussmittade inloggningsportaler och nätverk
som styrs av hackare förekommer, även på platser
som förväntas vara säkra – typ hotell, fl ygplatser
och liknande. Så skyddar du dig: Med en vpn-tjänst
(www.pcforalla.se/vpn) och ett effektivt antivirus-program (www.pcforalla.se/sakerhetspaket)
kan du känna dig säkrare.
Källa: PC för Alla, nr 8 juni 2019
Text: Rolf Brewitz

Onsdag
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kl. 11.00-14.00
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Tyresö slottspark – sensommarblomster
i lummig parkmiljö
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en
av Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga
miljön spirar sensommarens 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.
Samling och avslutning: Busshållplats
Tyresö kyrka kl 11.00 (buss 875). Kommer du
med bil, samlas vi vid Tyresö slotts borggård
(handikapparkering finns nära slottet).
Avslutning vid slottets borggård ca kl. 14.
Arrangör: Tyresö kommun i samarbete
med Studiefrämjandet
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen
föranmälan behövs
Praktisk information: Det finns toaletter
och picknickbänkar på Notholmen.
Tillgänglighet: Ibland när gångvägarna är
nygrusade kan det vara lite tyngre. Sista backen

Vi vandrar i lugnt tempo i den lummiga engelska
parken och ut till havet på Notholmen. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus.
Ta med egen matsäck. Cirka 3 km.

tillbaka upp mot slottet är något ansträngande.
Men vi hjälps åt!
Mer information: Kontakta Martina på:
martina.kiibus@tyreso.se, eller Katrin på:
katrin.hammarlund@studieframjandet.se eller
08-555 352 35 (även mobil).
Hitta hit: Buss 875 från Gullmarsplan eller Tyresö Centrum gå av vid Tyresö kyrka. 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 på
borggården).
17

Onsdagar,
med start

21

augusti
kl. 12.00-16.00

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 alltid fika till självkostnadspris på 20:-. Kaffe, te, smörgås och
fikabröd.
Välkomna!
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