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ORDFÖRANDE Elisabeth Segerdahl 

Äntligen är den långa vintern slut och våren gör si  antågande . Blommorna har börjat a 

fram, fåglarna kvi rar och börjar så små  bygga på sina bon. Dagarna har blivit längre, solen 

värmer och havet har ändrat färg från grå  ll blå . 

Nu har vi levt med Covid 19 och olika restrik oner i mer än e  år. Vaccina on enligt de olika 

fyra faserna har påbörjats, de flesta äldre är klara och antalet svårt sjuka minskar i den ål‐

dersgruppen. Tyvärr upplevs det som a  det går lite för sakta, men förhoppningsvis skall alla 

vara vaccinerade senast i augus . 

Jag deltog i förra veckan i e  möte med representanter från olika Brukarföreringar i Göteborg och insåg a  många 

håller digitala möten med olika ak viteter. Trots våra datorer och telefoner så saknar vi nog alla a  kunna umgås, 

samlas för någon ak vitet i samma rum eller träffas över en fika. 

Även styrelsen har ha  svårt a  hålla möten. Några av oss har digitalt ha  arbets/planeringsmöten och vi planerar för 

e  digitalt styrelsemöte i maj. Årsmötet planeras a  hållas i Vårgårda i slutet av september precis som 2020. 

Något vårläger blir det inte i år, men vi planerar för e  läger på Ädelfors folkhögskola i mi en av september. Tyvärr 

beror ju även det på den rådande pandemin och vilka restrik oner som finns kvar ll hösten, så mer informa on får 

komma fortlöpande. 

Trots allt tycker jag a  vi ser fram mot sommaren då vi kan vistas ute och förhoppningsvis även kan delta i några pla‐

nerade ak viteter.   

E  liv som räddas skall också levas.  

Hälsningar Elisabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande ak viteter: 

FyrBoDal  Korvgrillning på Skeppsviken torsdag 20 maj kl 16.00 – 19.00 

   Räkfrossa fredag 20 augus  kl 17.00 – 20.00 

 

Göteborg  Botaniska Trädgården fredag 10 juni kl 18.00 – 20.00 

  Strannegården måndag 16 – fredag 20 augus  

  Preliminärt – bussresa ll Louisiana museum, Danmark, i oktober  

 

Borås/Sjuhärad  

 

Västra Götaland Ädelfors Folkhögskola måndag 16 – torsdag 19 september 
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Göteborg 2021 

Torsdag den 25 februari höll Hjärnkra  Göteborg si  Årsmöte. På grund av Covid 19 så var årets möte lite annorlunda. 

Externa deltagare var inbjudna ll digitalt zoom‐möte och de a resulterade i a  vi blev 14 deltagare sammanlagt. Vår 

egna styrelse fick välja a  delta fysiskt eller digitalt och båda alterna ven utny jades.  

Mötet genomfördes i sedvanlig ordning och med Jo Fridmar som mötesordförande. Punkt e er punkt på dagordning‐

en gicks igenom och inga protester framfördes. Verksamhetsberä elsen godkändes därför som den hade förelagts.  

Valberedningen lade fram sina förslag vilka också antogs. Det betyder a  Jo Fridmar och Ulla Persson lämnar styrel‐

sen. Ny kassör blir Bodil Jönsson och som ny ordförande valdes Ing‐Bri  Bengtsson.  

Blommor överlämnades ll avgående ordförande Jo Fridmar och kassör Ulrika Bohl samt ll föreningens två anställda 

herrar. För de fysiskt närvarande avslutades mötet med kaffe och semla. 

Ulrika Bohl 

ÅRSMÖTEN 

Kommande årsmöten: 

Borås/Sjuhärad   16 juni  kl.18.00 

FyrBoDal    5 september kl. 15:00 – 18:00 

Skaraborg    datum ännu ej fastställd 

Västra Götaland  26 september kl.14.00 i Vårgårda 
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BORÅS / ALINGSÅS / SJUHÄRAD 

 

Årets första ak vitet vid  
Kransmossen 28 januari  
 
Då var det dags för årets första ak vitet i Boråssju‐
härads regi. Torsdagen den 28 januari var vi 8 personer 
som träffades utomhus på Kransmossens Frilu sområde 
i Borås. Där fanns en grillkåta som man kunde göra upp 
en eld och grilla om man ville göra det. Jan‐Olof hade 
förbere  med ved så det dröjde inte så länge förrän lå‐
gorna och glöden fanns där. Alla var överens om a  det 
varit en trevlig stund och så hoppas vi på a  vi kan 
träffas snart igen om än utomhus. 

Lars Claesson 

Vandring och pspromenad vid  
Åsundens Strand 23 februari  
 

Vi var 10 personer samlade vid Åsundens strand inte så långt ifrån där Sten 
Sture mö e den danska hären på Åsundens is och blev dödligt sårad och 
hans bondehär gick förlorad och därmed hade Kris an den II:s utländska 
legosoldater bru t sig in i Västergötland. Vi hade en trevlig samvaro med 
mycket skra  och galghumor. Ulrik skö e grillarna och eldkorgarna med 
bravur. 

Lars Claesson 

 

I väntan på deltagare! 

Lars och Ulrik hade jobbat hela dagen för a  Hjärnkra  skulle trivas vid 
Åsunden (där Sten Sture dy yxmördades av dansken). Tidigt om morgonen 
begav sig killarna ll vårdcentralen respek ve kyrkogårdsförvaltningen. Tio 
kluriga frågor skulle sedan plastas in på Hjärnkra s kontor och ljus och 
tänds ckor fixas ll deltagarna. 

De s mulerande psfrågorna innehöll kunskap av varierande slag, vilken 
kung dog av semlor, när infördes Facebook i Sverige,  vad he e Ulrice‐
hamn digare, eller vilket rum bodde Helena Bergström i under filminspel‐
ningarna, ja vad he e filmen. 

Vid prisutdelning fick vinnarna en skraplo  och alla fick e   
stearin‐ ljus med tänds ckor. 
Tack för en härlig dag 

Ingvor Hansson 

 

 

  (Det gäller a  hålla igång brasan...) 
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Vi tre från Göteborg som bilade ll Borås för a  delta i träffen vid Kypesjön ångrar oss verkligen inte! Solen sken, 

vinden tog i, men det var en härlig grupp med deltagare som drack kaffe, åt korv, små pajer, eller vad man nu tagit 

med sig. Och alla pratade med alla. Lo er såldes naturligtvis, både Sverige‐lo ter och 5‐kronors ll det lo‐

kala lo eriet. Far och son Olsson vann mest, Karin som god tvåa.  

En liten promenad runt sjön hann vi också med innan träffen avslutades. Till Kypesjön åker vi gärna igen. 

Ing‐Bri , Karin och Ulrika 

Medlemmarna i Hjärnkra  har behov av a  se 

varandra och a  pratas vid med Corona‐avstånd. 

Vid Kypesjön fanns utmärkta möjligheter a  träffas 

Corona‐säkert. Medhavd matsäck intogs under ge‐

mytliga former. Ordförande Jan‐Olof Dahlin gjorde 

en värmande brasa av medhavd ved (kanske iland‐

fluten på stranden i Falkenberg). 

Vidare informerades det om kommande ak viteter såsom boule i Ulricehamn, besök i Slo sskogen i Göteborg och ut‐

bildningsdagar på Ädelfors folkhögskola i september. Dessutom måste föreningen hinna med e  årsmöte under fint 

väder för a  kunna vara ute vid förhandlingarna. Revisorerna har redan godkänt bokföringen för 2020. 

Skraplo er och bingo‐lo er har blivit föreningens inkomster i dessa svåra der. Samhället måste också bli mer akt‐

samma om våra skadade medlemmar, ja även anhöriga behöver mera stöd.  

Åke Ingvar 

Träff i Borås den 10 april 

BORÅS / ALINGSÅS / SJUHÄRAD 
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BORÅS / ALINGSÅS / SJUHÄRAD 

Bouleträff lördagen 8 maj i Timmele 

Lördagen 8 maj anordnade Hjärnkra  Borås/Sjuhärad bouleträff. Vi var 6 personer samlade.  Denna gång i 
Timmele vilket var en ny erfarenhet. 

Vi hade en trevlig e ermiddag med lite boulespel och sedan bjöd föreningen på tårta vilken hägrade direkt där 
den stod vid vindskyddet. 

De som inte var på plats gick miste om något kan jag lova. Ulrik grillade som vanligt vilket gick bra lls det kom 
en rejäl regnskur. 

Lars Claesson 

Våra Facebooksidor slås ihop: 

Hjärnkra  Västra Götaland och Hjärnkra  Göteborg  

blir  

Hjärnkra  V.G: Borås‐Fyrbodal‐Göteborg‐Skaraborg 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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GÖTEBORG 

 

Villa Belparc den 25 mars 

Nästan alla valde a  si a inne i restaurangen för det var lite rå  i lu en med blåst. Självklart så blev det inga kramar 

och puss på kinden utan vi respekterade givetvis avstånd och var förnu iga. Vi placerade ut oss med fyra vid varje 

bord och pratade, skra ade och åt go . Vissa valde dagens fisk och andra kaffe med smörgås eller semla. 19 delta‐

gare som hade en trevlig e ermiddag och tyckte det var SÅ kul a  ses igen ‐ fysiskt! 

8 april kör vi boule vid stora grusplanen ‐ hörnet Margetebergsgatan‐Slo sskogsgatan och då bjuder Hjärnkra  på 

kaffe och fralla/bague e ‐ Välkomna igen! 

Lennart Lundén 

 

 

Trädgårdsföreningen 4 december 2020 

Första fredagen i december månad är den dag vi i Göteborg brukar bjuda in 

ll julbord i Dalheimers restaurang. I år förhindrade dock pandemin de a! 

Vad kan vi göra i stället? Jo, ordna utomhusträff i ”Trägårn”. Det kom inte 

lika många som ll julbordet men en tapper skara blev vi i alla fall. Vi 

värmde oss med glögg. Lusseka er och pepparkakor, av säkerhetsskäl ser‐

verade i påsar, smakade bra. Sergej fick dock en påse som innehöll plast‐

skedar avsedda för russin och mandel ll glöggen, men som tur var fanns 

det flera lusseka ‐påsar så sked‐påsen blev utby . Sång blev det också, 

både för Bengt och Evelyn, som hade två respek ve tre dagar kvar ll sina 

födelsedagar. 

Färdtjänst släppte av Sivert vid fel entré så tyvärr hann han inte fram ll oss andra, trots e ersök, men ll slut fick 

han i alla fall glögg och pepparkakor.   

Göteborg har i år satsat på ljusinstalla oner (konkurrerar med Alingsås?) så man kan följa 

en kort slinga. Vi gick inte den men såg ändå ljusen över kanalen inne i Trägårn och några 

av oss passerade Bältespännarparken där vi kollade in två ”ljushuvuden” som Lennart 

fångade med kameran.    

Det råkalla vädret gjorde a  vår träff blev dsmässigt något kortare än vi hade tänkt oss, vi 

frös, men det var ändå väldigt trevligt a  kunna träffas och pratas vid en stund. Nu ser vi 

fram emot Julen och hoppas a  det nya året ger oss fler och bä re möjligheter a  träffas.  

Ulrika Bohl        
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Ny hemsida för Hjärnkra  Göteborg! 
 

Vi  använder Förbundets hemsidas sidhuvud som ram 

med lä llgänglig grundinfo om Hjärnskadeförbun‐

det Hjärnkra  överst på sidan.  

Kolla in: h ps://hjarnkra .se/goteborg/ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Bouleträffar i Slo sskogen  
8 april  
�

Rik gt kul a  se a  Sergej och Evelyn redan var på plats 

när Birgi a, Ove och undertecknad anlände ll vårt lilla 

specialhörn vid Dalens stora grusplan, där dom sa  på bän‐

karna och höll värmen. 

Snart anslöt Lennart, Lena, Bodil och Bengt också. Soligt 

och lite rå  i lu en så vi körde igång direkt med spelet. Två 

lag ställdes mot varandra och det blev många skra  och 

god stämning när vi ll slut fick ordning på reglerna. Vin‐

narlaget vann med hela 13‐1... men det var inga sura miner 

i det förlorande laget utan alla sken upp när vi dukade upp 

kaffe, dricka och stora goda bague er, som Birgi a hade 

handlat. Nästa gång blir 6 maj och då hoppas vi på rik gt 

vårväder och flera deltagare! 

Lennart Lundén 

GÖTEBORG 

6 maj 

Det växlade mellan spelare med silver‐ och svarta klot, fram 

och llbaka, men så kom slutresultatet: 11 – 11! Härligt, alla 

lika nöjda med spelet. Platsen var den passande hörnan i ut‐

kanten av Slo sskogen med grusplan för boulen. Där kunde 

man sen utny ja bänkarna för återhämtning samt kaffe och 

smörgås som smakade bra e er hård kamp. Det var god upp‐

slutning och populärt a  kunna träffas. Lite småkyligt var det 

men de flesta av oss hade lyssnat på väderprognos och klä  

sig varmt och fuktavstötande e ersom regnet hängde i 

lu en. Och visst var det skönt med en mössa, eller hur 

Lennart? 

Ulrika Bohl 
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När det här skrivs är HjärnPunkten inne i slu asen av vårterminen 2021. Sedan drygt e  år är inget såsom det brukar 
vara, och a  jag så små  börjar uppleva det nuvarande llståndet som påfrestande är en underdri . Och då är jag 
ändå lyckligt lo ad jämfört med många av HjärnPunktens deltagare, som ha  e  begränsat socialt nätverk redan in‐
nan covid‐19 slog ll, och som nu har blivit dubbelt isolerade. 

Med de a sagt måste jag ändå få u rycka min glädje över a  vi i det hela taget har ha  en verksamhet, och över a  
så många har tagit del av (och ha  utbyte av) de digitala arrangemangen. Hela fyra studiecirklar har hållit igång under 
våren (plus en mer informell onlinefika under måndagskvällarna). Grupperna det handlar om är Mindfulness, Samtals‐
grupp för 40‐plusare, Hjärntruppen (Samtalsgrupp för unga) och Yogagruppen.   

Ryktet om den digitala satsningen har dessutom spridit sig utanför Göteborg; representanter för andra lokalavdelning‐
ar har hört av sig för a  ta reda på hur man får fart på online‐verksamheten. Det är inte utan a  jag känner en viss 
stolthet, dock är det givetvis inte jag utan våra fantas ska kursledare som gör a  deltagarna återkommer vecka e er 
vecka. De ska ha e  stort tack för si  arbete!                                                                                                                                    

Yoga är kul! 

Särskilt roligt är det a  yogan har gå  så bra under våren! De a e ersom gruppen under en period var nedläggnings‐
hotad på grund av lågt deltagarantal. Antalet började åter öka när vi ini erade e  samarbete med Strokeföreningen 
och Neuroförbundet, och under den pågående pandemin har cirkeln, under Madelene Strängbergs ledning, varit 
HjärnPunktens största både när det gäller uppslutning och antal kurs llfällen. A  utöva yoga med personlig vägledning 
och sam digt befinna sig hemma framför datorn har kort sagt visat sig vara en uppska ad 
kombina on. Ja, rent av så uppska ad a  några deltagare har be  om a  få fortsä a on‐
line när pandemin är över.  
Vi får se vad som händer ll hösten …                                             

Onlinefika – bä re än ingen fika  

Många HjärnPunktare – jag inkluderad – har annars saknat träffarna i Ak vitetcenters café 
på måndagarna. De enkla mötena över en kopp kaffe var för vissa veckans enda sociala 
träffpunkt, och bor allet av dessa har vi försökt kompensera med en återkommande mån‐
dagsfika framför datorn.  
Det har blivit uppska ade, opreten ösa sammankomster med samtal som har 
växlat mellan stort och små , som på en vilken som helst fika. 
En glädjande aspekt vid arrangemanget är a  det också har lockat ll sig  
deltagare som inte har varit på HjärnPunkten digare.  
Vi fortsä er så länge behov och intresse finns.  
 
Vi blickar framåt 

Återstår a  hoppas a  vi åtminstone ska lyckas arrangera en (1) studiecirkel 
med fysiska träffar under 2021:s första del. Cirkeln jag har i åtanke är silver‐
smide, vilken är näs n ll omöjlig a  arrangera online. Vi har planerat in två 
helger i juni i ledaren Özay Emerts  
verkstad, naturligtvis under förutsä ning av a  det blir lä nader i restrik onerna.  
 
För övrigt hoppas jag också på a  få träffa många HjärnPunktare – deltagare såväl som  
ledare ‐ på Hjärnkra s sommaravslutning i Botaniska trädgården den 10 juni. Som Hjärnkra ‐
medlemmar har ni redan få  informa on och inbjudan, men jag tar llfället i akt a  påminna 
om a  anmälan måste göras senast den 8 juni. Hör av er ll info@hjarnkra goteborg.se eller 
ring ll kontoret: 031‐24 32 34. 
 
Till er som eventuellt har förhinder den 10 juni vill jag redan nu önska glad sommar!  
Vi träffas igen ll hösten, och då förhoppningsvis under förhållanden som är någotsånär  
pandemifria!  
 

HJÄRNPUNKTENS DIGITALA VÅR 

Några ord från verksamhetsledaren Ove Haugen 











11 

MINNESSIDOR  

Vi minns Barbro som en posi v och engagerad person. Hon spred mycket glädje omkring sig, bl a när hon med si  

dragspel underhöll vid våra träffar i Botaniska Trädgården och vid Luciafest.  

Hon har all d på många olika sä  värnat om och hjälpt personer med funk onshinder. Barbro är saknad.  
 

Hjärnkra  Göteborg 

En eldsjäl inom Hjärnkra  har lämnat oss. Barbro kämpade för de skadade och hade all d något på gång.  

Hennes vision var a  medlemmarna skulle känna sig ihågkomna och se posi vt på fram den.  

Föreläsningarna på Bohusläns museum hjälpte Hjärnkra  a  vara med i diskussioner om e  bä re bemötande  

från samhället. 

Tack Barbro! 

Ingvar Hansson, f d ombudsman 

Barbro Jeppsson vår första ordförande 

Barbro var en glad, färgstark och dri ig person, 

trivdes ej a  bara vara hemma e er sin pension. 

 

Åkte ll föreningen Hjärnkra  i Göteborg för inspira on.   

Vad krävs för a  starta en förening, förutom passion ?  

Jo, mycken energi, tålamod, kunskap och organisa on! 

 

HSO i Uddevalla fick frågan, kan vår förening en lokal få hyra ? 

Med glädje togs föreningen emot och Barbro började styra. 

 

Inriktning; utbildning, informa on, kontakter och  ak viteter, 

bl a besök på neuroavdelning 20 samt flera rehab‐enheter. 

 

Cykelhjälmens stora betydelse för unga personers hjärnor, 

belystes av medlemmars egna erfarenheter av ” stjärnor ”. 

 

Flera sommarläger på Stora Kornö och e  på Ammarnäs, ge‐

menskap, tävlingar, sång, musik och ibland grillfräs. 

 

Utbildningsdagar med olika teman på Bohusläns Museum, och 

så småningom på Hotell Riverside e  10 års jubileum. 

 

Vi saknar vår vän och glädjespridare Barbro Jeppsson! 

Hjärnkra  FyrBoDal  
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MINNESSIDOR 

Niclas Persson 

En kämpe har lämnat oss.  

Tack för all inspira on ll ak viteter  

som du har  påverkat genom din  

medverkan inom Hjärnkra : 

Stora Kornö lägergård, primi v utrustning  

men  mycket mänsklig värme, 

Rehabträning i den lilla bassängen i Ädelfors, 

Gående i Ädelfors, bl a vid besök ll Kosta, 

Idre – glädjen när du åkte skicart u ör branterna,  

Och Rullstolen mi  i pisten. 

Tack Niclas! 

Ingvar 

Per‐Åke Johansson 

Vår medlem Per‐Åke har avlidit . 

Han  var ak v  som revisor i Västra Götaland  under en d.  

Per‐Åke deltog i många av våra ak viteter  framförallt 

inom  Borås föreningen. Bl a Julkaffe och Ljus i Alingsås. 

Tack Per‐Åke! 

 

Hjärnkra  Borås7härad 

 

Rolf Niord 

Vår trägne cirkelledare för fågelcirkeln under många år är död.  

Han förgyllde en förmiddag varannan vecka då vi fick nya kunskaper om 

olika fåglar. Han ledde oss också på exkursioner ll Ge erön och flera 

gånger ll Hornborgasjön och Välen. Det blev oförglömliga minnen för oss.  

Rolf hade också god berä arförmåga och delgav oss många äventyrliga upp‐

levelser från sina egna upplevelser i naturen på jakt e er nya fågelkryss. 

Våra tankar går ll Rolfs do er och familjen.  

Solveig 
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Solveig hälsar: 

Det har varit en d som jag ha  möjlighet a  ta det väldigt lugnt. Så småningom lärde jag mig 

beställa mat på nätet men inte med hemkörning. I stället tog jag llfället i akt a  göra en u lykt 

med bilen och hämta maten utanför affären. Det blev höjdpunkter – a  se andra människor på 

avstånd! Har då och då ha  besök då vi fikat ute med filtar och dunjackor i frosten under vintern. 

Min trädgård har varit en räddning genom a  jag inte ser trädgårdsarbetet som e  arbete utan 

som avkoppling och glädje. Under vintern har jag varit ute varje dag det inte är frost, med myck‐

et kläder, o a ser jag ut som en Michelingubbe men jag trivs! 

Jag hoppas vi ses på Botaniska, då är jag fullvaccinerad så då vågar jag vara med och träffa alla.  

Det blir första gången sedan pandemin började och träffarna har jag saknat.     

Ingvar hälsar: 
När man är hemma i karantän saknar man det sociala livet i en förening. 

Mycket sopor blir det och soporna sä er upp handen. Man har rört på sig 

genom a  sko a snö, gräva, blåsa ut köket ‐  kvar blev en gammal spis. 

Sergej, Linn och Evelyn hälsar: 

Innan Coronan så besökte jag påven, han behövde min hjälp a  veta vilken väg han skulle ta. 

Jag träffade också min kompis Glenn på gymmet. Jag och Linn har hållit humöret uppe, skojat och ä t go  under pandemin. Vi och 

Evelyn har även deltagit på HjärnPunktens on‐line träffar på måndagar och på BelParc, Boule och Bioträffar  med Hjärnkra . Linn 

blev plötsligt jä ekrea v  och tog några roliga bilder! 

 

Bengt i Skepplanda hälsar: 

Jag har ägnat en del av den ll a  såga och stapla 

upp min ved och även läst Åsa‐Nisse och kikat på tv! 

Lite funderingar under Coronan...   

Brev från Ingvar: ‐ Öppna fram den för Hjärnkra ! 

Vi måste modernisera Hjärnkra  ‐ vilka skriver i sin blogg om oss? Blåsa liv i lyckade projekt – Akta Huvudet, Förebyg‐
gande verksamhet, Hjälmar i många former. Skaffa sponsorer. Fler annonser i  dningar (se Ulricehamns Tidning). 
Medlemstrenden måste vändas – ingen kan göra allt – många kan göra lite. Vi måste synas ute i vårdsamhället,  

bilda kommunföreningar. Funk onshinderföreningarna borde satsa på win – win – win   

= vinst för din förening = vinst för medlemmarna = vinst för vår gemensamma omvärld. 

Berä a om HjärnPunkten!        E  liv som räddas ska också levas! 
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Lite goa vitsar: 

Olle! Kan du nämna några djur som gillar kastanjer? 
De måste la va kastan‐ge er! 
Kungen är skadad i foten ‐ han har tappat tronen! 
 

Från Ma lda: 

Varför kan inte hästar bli skräddare? 

‐ Dom äter upp fodret! 

 

Hur gör man för a  hi a den mest effek va och 
billiga bantningsmetoden? Använd e  må band, då blir man 
mä . 

Hur ser man a  det är en hund i bilen? ‐ Det är en tax i. 

 

Maila in rätt ord (gråa rutorna) ‐ 

SENAST 10 JUNI ‐ rätt svar belönas  

med en sverigelott!  

info@hjarnkraftgoteborg.se 

HUMOR OCH BLANDAT 

Gra skryss från Kryss.se 
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Hjärnkra  behöver medlemmar‐ Medlemmarna behöver Hjärnkra ! 

En förening som Hjärnkra  drivs av styrelser och andra frivilligkra er.  

Vem känner du som vill vara med eller vill du själv engagera dig mer?  

Föreslå gärna någon ll din lokala styrelse, Hjärnkra  Västra Götaland  

resp Förbundsstyrelsen. 

 

     Medlemsförmåner 

       

     Det här får du för medlemsavgiften! 
 
      Stöd, råd och vägledning Hjärnkra  har kontaktpersoner på många orter. De kan hjälpa dig med stöd,  
      råd och vägledning. De kan ge ps om rehabilitering och dela med sig av kunskap och erfarenheter.  
      De kan också hjälpa ll med kontakter. 
 

      Medlems dningen fyra gånger per år I medlems dningen kan du läsa de skadades egna berä elser,  
      om aktuell forskning, ny  från våra länsföreningar, intressepoli ska frågor som vi driver och mycket annat. 

 

      Informa onsmaterial Hjärnkra  har informa onsmaterial som du kan få kostnadsfri .  
      Vi har också flera skri er och böcker som du kan köpa i vår webbshop. 

 

      Konferenser, seminarier, utbildningar, ak viteter och studiecirklar Runt om i landet har vi utbildningar och semi‐
narier för dig som är hjärnskadad och dina närstående. Professionella föreläsare från vård och omsorg anlitas o a. 
Dessa llfällen brukar vara mycket populära. Kostnadsfria eller subven onerade. 

 

      Anhöriggrupper På flera orter finns anhöriggrupper där man träffas och delar erfarenheter.  
      Många säger a  det bara är de som varit i samma situa on som verkligen kan förstå vad jag känner. 
 

      Olycksfallsförsäkring Som medlem i Hjärnkra  omfa as du av förbundets kollek va olycksfallsförsäkring. 
 
      Försäkring När du deltar i våra ak viteter är du försäkrad via Folksam genom avtal som Funk onsrä  tecknat för 

sina medlemsförbund. 
 
      Hjärnskadekortet används för a  beskriva vilka konsekvenser den förvärvade hjärnskadan har för personen och kan 

underlä a i många vardagssitua oner. Formulär för a  ansöka om kortet skickas ut i samband med avisering och 
kan rekvireras via e‐post. 

  
      Vi arbetar för dig Hjärnkra  arbetar varje dag för a  förbä ra villkoren och rehabiliteringen för dig som är  
      hjärnskadad. Det gör vi på olika sä , centralt, regionalt och lokalt, genom a  påverka opinionen, uppvakta  
      poli ker och beslutsfa are, skriva remissvar och mycket annat. 
 
      Medlemsavgi en 340 kr/år för familjer (boende på samma adress) och 220 kr/år för enskild person.  
      Vi har läns‐ och lokalföreningar på de flesta orter i landet.  
 
 

     Anmäl dig på  h ps://hjarnkra .se/bli‐medlem/ 

  

  

Vår trogna medlem  

Sergej Stocker säger: 

‐Vi blir ännu bä re med 

flera medlemmar! 

Hjärnkra  anhörigtelefon 

På telefonnummer 08‐447 45 38  kommer Wellamo Erikson på  

förbundskansliet a  svara på frågor från och om  anhöriga.  

Telefon der är måndagar kl. 10 ‐ 12 och onsdagar kl. 12 ‐ 14.  

Övriga der går det bra a  lämna e  meddelande på telefonsvararen.  
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Vid defini v e ersändning återsänds 

försändelsen med den nya adressen 

påskriven.  

       SVERIGE             Porto Betalt 

 

 

Avsändare:        

Hjärnskadeförbundet Hjärnkra  Västra Götaland  

c/o Hjärnkra  Göteborg 

Dalheimers Hus 

Slo sskogsgatan 12, 414 53 Göteborg 

Senaste datum för bidrag ll nästa nummer:  12 november 2021  

 
H J Ä R N K R A F T 

 verkar för effek v rehabilitering 

 arbetar för a  minimera konse‐

kvenserna av förvärvade hjärnskador 

 arbetar för a  öka kunskapen om för‐

värvade hjärnskador och dess konse‐

kvenser 

 stö ar personer med förvärvad hjärn‐

skada och deras närstående 

 arbetar förebyggande 

 s mulerar forskning och utveckling 

  

 

  

  

Välkommen a  bli medlem : 

Skadade, närstående eller stödjande: 

SEK 220:‐ per person 

SEK 340:‐ hel familj 
 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkra ,  

Stockholm, plusgiro: 1059‐5 
 

Lämna följande uppgi er: 

Namn, födelseår, adress, telefon. 

Skriv: 

SK   för SKadad 

N     för Närstående 

ST   för Stödjande 

 

Du kan även gå in på: 

www.hjarnkra .se ‐ klicka på bli medlem och  

följ instruk onerna. 

OBS ‐ I medlemskapet ingår det en  

olycksfallsförsäkring! 

Facebooksida:  

Hjärnkra  V.G: Borås‐Fyrbodal‐Göteborg‐Skaraborg 

Facebookgrupp: 

 HjärnPunkten 

Hemsida:  

h ps://hjarnkra .se/goteborg/ 


