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ORDFÖRANDE Elisabeth Segerdahl 

 

 

Nu lider året mot si  slut, vintern gör si  intåg och snart är julen här. Till helgen är det första ad‐

vent, ljusstakarna plockas fram och de lyser upp våra fönster i vintermörkret. 

Även de a år har handlat mycket om Covid‐19 med olika restrik oner och vaccina oner. I Sverige 

har det under senhösten varit rela vt låg smi a, medan det  i övriga Europa har ökat igen. Vi kan 

bara hoppas a  det stora antalet vaccinerade i vårt land kommer a  skona många från a  bli svårt 

sjuka  denna vinter. 

En fördel med Covid‐19 kan vara a  många av oss lärt oss a  ny ja de digitala nätverken, möten och träffar har trots allt kunnat 

hållas. Tyvärr kan det ändå inte ersä a sociala möten eller olika trevliga sammankomster, vilket jag tror a  många saknar. 

Vi planerade och genomförde lägret i Ädelfors 13‐16/9 med olika ak viteter såsom krä fiske, ak v rörelse,  föreläsning av Jerry 

Larsson Psykolog och Jörgen Ringdahl som visade sin servicehund Nellie. Dessa dagar är mycket uppska ade av deltagarna och vi 

riktar e  stort tack ll Ulrika Bohl och Cicci Hultqvist, ansvarig på Ädelfors, som hjälpte oss a  genomföra dessa dagar. 

Sista söndagen i september, en av de få varma och soliga dagarna under hösten, hade vi vårt årsmöte i Vårgårda. Vi bjöds på god 

mat och sedan genomförde vi det obligatoriska mötet  med val av styrelse och redovisning av det ekonomiska läget. På det e er‐

följande styrelsemötet beslutade vi a  försöka genomföra både lägret i Vara och Ädelfors under 2022, mer informa on om de a 

kommer e er vårt styrelsemöte i november. Beslut togs också a  Årsmötet 2022 skall hållas den 27 mars kl 14.00 i Vårgårda. 

Kommande helg reser jag ll Stockholm för a  delta i Ordförandekonferens. Hoppas jag kan få med mig goda idéer som vi kan 

diskutera och använda under nästa år.  

Nu önskar jag er alla en trevlig jul och e  go  ny  år 2022 och med förhoppning a  vi kan genomföra fler gemensamma  

ak viteter. 

/Elisabeth 

Kommande ak viteter: 

Göteborg    Julfest 10 december 

    Årsmöte 24 februari 2022 

FyrBoDal    Julfest 11 december 

Borås/Sjuhärad   Grö est 16 januari 2022 

Västra Götaland   Årsmöte 27 mars 2022 
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ÅRSMÖTEN 

FyrBoDal  5 september  

Ordförande för mötet var Arne Lindh och  

sekreterare Görel Christer Nilsson. 

Inga förändringar i styrelsen. 

Arne meddelade styrelsen digt i år om avgång  

från kassörsuppdraget, men stannar kvar ll        

februari 2022. 

Revisorssuppleant saknas. 

E er avslutade årsmötesförhandlingar serverades 

tradi onsenligt smörgåstårta, kaffe och kaka. 

 

/Mona  

 

Borås/Sjuhärad 16 juni 

Vi var 12 personer samlade ll e  något försenat 

årsmöte vid Kypesjön i Borås.Det blev omval på 

samtliga poster, förutom a  Elinor ersä er Frida 

som ersä are i styrelsen. 

Vi hade väldig tur med vädret. Solen sken i full 
glans och fåglarna kvi rade, sådant man inte ser 
och hör annars när man si er inomhus. 

Jan‐Olof fick fart på grillen ll slut och då blev 
Elinor, som hade en rejäl kö bit med sig, nöjd. 

/ Lars  

Skaraborg   

Datum för årsmöte ännu ej fastställt när denna dning trycks. 

Göteborg 

Höll årsmöte 25 februari ‐ se HjärnVästen 1 ‐ 2021. 
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Västra Götaland 26 september  

Det välbesökta fysiska årsmötet startades med lunch hos Mathias Kök och Rum i Vårgårda.  
Elisabeth Segerdahl var ordförande. Mötet genomfördes enligt dagordningen. Hela styrelsen omvaldes. 
 

/Ulrika 
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BORÅS / ALINGSÅS / SJUHÄRAD 

Ljus i Alingsås den 12 oktober  

Nästan det bästa med Ljus i Alingsås är a  få ses igen. Till exempel Inger Berg, som kom resande ända från San‐

dared för a  få träffa gamla vänner, få en kopp kaffe och mycket prat, även om hon sedan inte orkade följa 

med på rundvandringen. 

Som vanligt var det våra superkra er som hjälpte ll ‐ Ingvar guidade och Lennart fotograferade. Till skillnad 

mot pandemi‐året 2020 hade i år även utländska konstnärer inbjudits a  delta under temat Together/

Tillsammans. Fotona ger fak skt mer rä visa åt installa onerna än hur de framstod i verkligheten. 

Tack ll Alingsås/Borås.  Och värt a  notera – det regnade inte i år! 

/Ulrika 

Jag har se   

     ljuset! 
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FYRBODAL 

Korvgrillning 20 maj  

Kl 16:00 torsdag 20 maj samlades vi , 12 medlemmar från 
Hjärnkra  FyrBoDal och Neuro Uddevalla, på 
den stora grillplatsen utmed Strandpromenaden. 
Nils‐Eric och jag hade rekognoserat digare på dagen var 
man kan hi a den minst blåsiga platsen.  
Man kan ju inte boka en grillplats, men vi hade tur, den var 
ledig när vi kom dit. 
 

Nils‐Eric var grillmästare och vi andra åt korv med bröd och 
drack kaffe . Kaka fanns om man ville ha. Jag tror a  Rune var mästare i korvätning. 
De flesta var förståndigt klädda i varma vindtåliga kläder, men jag hade mina vindbyxor och jacka hemma! 
Snabb utryckning av min do er som kom med kläderna + några filtar och dynor a  si a på. 
Det blev en skön men lite blåsig e ermiddag. 
Lena och Birgi a försvann snabbt med sina fartvidunder medan vi andra fick promenera llbaka med våra 
extrastolar, filtar, dynor och kaffekorg ll bilarna på parkeringen. 
 

/ Mona 

Räkfrossa 26 augus  

Äntligen kunde vi ha vår e erlängtade Räkfrossa, 
men i år begränsade vi oss  a  bara bjuda in medlem‐
mar i Hjärnkra  FyrBoDal. 
Vi var ca 25 personer som skalade, sörplade och åt  
räkor med rostat bröd, smör och Kers ns goda aioli. 
En stor skål med skalade räkor ll de som har svårt  
för a  hantera räkor. 
Allt gick åt! Det fanns inte en räka kvar! 
Däre er kaffe/te och rulltårta och 21‐lo er så klart. 
 

/ Mona 

Äventyrsbanan på Uddevalla minigolf 15 oktober  

En strålande dag med sol och nästan ingen vind. 
Rune, Louise, Mona och Nils‐Eric testade banan med hjälp av instruktören 
Raymond. Hela banan består av 18 delbanor med mo v från Uddevalla.  
Där finns bl.a den stora bockkranen, kyrktornet, Skalbankarna, Tureborg, 
Uddevallabron och Gustafsberg. 
Hela äventyrsbanan är handikappanpassad med breda gångar, mjuka kan‐
ter runt banan. 
Banorna är korta så man skall inte slå allt vad man orkar, för då hamnar 
man långt långt utanför. 
Under sommarhalvåret när Minigol anan är öppen är äventyrsbanan ut‐
rustad med  bl.a fontäner som man måste akta sig för. 
Vi återkommer med inbjudan ll våren när det är varmare. 
Dagen avslutades på Snäckans cafe´då bangolfens café var stängt. 
 

 / Mona 
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GÖTEBORG 

 

Träff i Botaniska trädgården 10 juni 

En så fin kväll vi fick! Sol från klarblå himmel och behaglig temperatur. E  40‐tal medlemmar från Hjärnkra  i Göte‐
borg och Borås (några tvingades tyvärr vända hemåt på grund av trafikstopp på E6), samt deltagare från Hjärn‐
Punkten. Till och med ända från Strömstad kom e  gäng. 

Kaffe, dricka, bague er och kaka avnjöts, lo er köptes, och gruppfoto togs.  

Som tradi onen bjuder blev det sedan promenad, längre eller kortare, allt e er önskemål. Helt fantas skt a  gå runt 
och få njuta av allt vackert som bjuds – en fantas sk färgprakt! 

/Ulrika 
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Läger på Strannegården 16‐20 augus  

Veckan har varit fantas skt fin, trevlig, rolig och med väldigt god mat. 

Idag nöjde jag mig med va engymnas k och mycket vila, men en del trevligt prat också såklart  
Vill helst inte åka hem ll stan igen. 
Jag öppnade fönstret och njöt av sista morgonen lite extra. På Strannegården kommer man fram ll alla fina oaser 
oavse  om man går, halvgår eller rullar. 
Och Paviljongen har sin långa veranda med tak, där olika ak viteter skedde oavse  regn eller sol. 
Och bastun i relaxen värmde oss så go .  

Vi avrundade veckan med Boule å The Black ladyes vann såklart  Tack grabbar för en god match  
Vistelsen har få  mig a  finna mig själv e er isolering och a  komma upp i sadeln igen, nu skall jag försöka stanna 
där. 
En speciell misse var nog glad när jag kom hem.  
Tack ll Piplarsson som donerade #strannegården och tack ll er alla som arbetar där.  

Era ord sjunger inom mig,,, "Vi fixar det"  
 
Hälsar deltagare Lena 
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Äventyrsgolf 7 september 

Ja, nu körde vi igång höstprogrammet 2021 – uppstart med Äventyrsgolf på banan vid Linnéplatsen i Göteborg.  

Det var god uppslutning. Vi spelade med tre man i varje lag. Antalet slag på banorna varierade både per lag och per 

person – ibland räckte två slag, ibland krävdes sju (sen slutar man räkna) slag för a  få bollen i hålet. Även e  hole‐

in‐one blev det.  

Segrade gjorde Mats T, tä  följd av Mats O och Kers n, sedan Tomas, och så vidare. 

E er avslutat spel blev det samling med prat, kaffe, dricka, smörgås och rulltårta innan var och en gav sig av hemåt.  

/ Ulrika 

Du följer väl oss på vår gemensamma Facebooksida: 

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

Gå gärna in på vår hemsida för  

Hjärnkra  Göteborg! 
 

Vi  använder Förbundets hemsidas sidhuvud som 

ram med lä llgänglig grundinfo om Hjärnska‐

deförbundet Hjärnkra  överst på sidan.  

 

Kolla in: h ps://hjarnkra .se/goteborg/ 
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Bussresa ll Louisiana 7 oktober 

Redan kl 07.30 var vi alla inlastade i bussen för resan ll Louisiana‐muséet i Danmark. Smörgås‐ och kaffeservering 

samt ”Gissa Städer” fördrev den men det kändes inte som speciellt länge innan vi var framme. Tack vare radions tra‐

fikinforma on och en uppmärksam chaufför Chris an körde vi av E6 och in på gamla vägen runt Falkenberg för a  und‐

vika stoppet där en lastbil tappat sin släpvagn. Vid överfarten med färjan Helsingborg – Helsingör sa  några kvar i bus‐

sen och några gick för a  handla på båten ‐ och då gäller det a  hinna llbaka innan det är dags för bussen a  köra 

iland.  

När alla inklusive nedhissade rullstolar lämnat bussen e er framkomsten ll Louisiana fick vi varsin entrébilje  och 

rundturen på muséet kunde starta. Var och en gick runt som man själv kände. Den stora utställningen nu var Mamma 

Anderssons tavlor som man verkligen kunde njuta av a  se. Övriga utställare var Mika Ro enberg, Jorn Moeder Jorn, 

en Kusama Installa on, m m. Men den vackraste ”utställningen” är parken utomhus, och vi hade sådan tur a  solen 

sken hela den när vi kunde strosa runt i e  par mmar. Några fortsa e inomhus men många gick eller sa e sig och 

solade i parken lls det var dags för lunch. Det var lång matkö men så småningom hade vi alla lldelats plats vid bor‐

den. Maten var rik gt god men danskarna tar betalt för va net, väl paketerat i ”mjölk”‐förpackning. Det tog sin d in‐

nan alla 27 hunnit bli serverade och mä a så sen var det i princip dags a  samlas för hemresan. Lite Knep och Knåp 

även nu med lo ‐vinst ll Evy och Rein som klarade de flesta frågorna.  Dricka och bananer delades ut och prick 

kl 19.00 stannade bussen utanför Dalheimers för avlastning.  

En fantas sk resa med, såvi  man hörde, mycket nöjda deltagare. / Ulrika  
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___________________________________________________________________________________________________________ 

Besök på Stadsmuseet 21 oktober 

Oj vad skönt a  komma in från den lite bi‐

ga höstvinden och träffa alla deltagarna i 

foajén inne på Stadsmuseet! 

Det var dags för medlemsträff och utställ‐

ningen ”Grejen med Göteborg ”.  

Några återbud var det men vi var ändå runt 

12‐13 st. Hjärnkra  bjöd på entrén och sen 

tog vi hiss och trappor upp ll utställning‐

en. Det var lugnt och skönt a  bara gå runt 

i sin egen takt och kika på de trevliga mont‐

rarna där de verkligen hade fångat upp 

många typiska Göteborgssaker och händel‐

ser.  

Vi fick bl.a. se den första Volvon, Flygfoto 

på centrala Majorna, Lisebergskaniner, Hasselbladare och Kalle Sändare, Fin‐

dräkt från Eldsfesten på Heden, Nithammaren som användes för a  bygga 

fartyg, Ingmar Johansson, Cortegéförsäljare, Banankasse från Bananpiren, 

Den stora brödstrejken 1917, Carnegie porter, HBTQ rörelsen, Sillstryparn 

från Na onalteatern och många goa gamla göteborgsvitsar!  

Sedan blev det fika med rejäl ostmacka och kaffe i caféet som ligger vägg i 

vägg med museet.  

Lite trivsamt mys‐prat om högt och lågt. En rik gt trevlig och lagom an‐

strängande dag blev det. 
 

/Lennart 

Biokväll  9 november ”The Death of Stalin”’ 
 

Ute var det e  rik gt busväder varför deltagarantalet var något lägre än beräknat. Med Lennart hade ordnat så a  

biokänslan infann sig, popcorn dricka och godis. Och naturligtvis tekniken för a  visa filmen. Det är en kra ig sa r, 

men ibland lite för grov. Mycket bra skådespeleri med träffsäkra gestaltningar av Stalins närmaste män som ju inte var 

guds bästa barn i verkligheten heller. Alla trivdes go  och vi sa  kvar e er filmens slut, diskuterade den och åt lite 

mera godis. En klart bra film med svart humor av hög bri sk klass!  

/Ulrika 
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VÄSTRA GÖTALAND 

Läger på Ädelfors 13 – 16 september  

Så kunde vi så åter få besöka Ädelfors Folkhögskola för en härlig samvaro. Cirka 20 deltagare som inkvarterades och 

omhändertogs på bästa sä . Trots stor renovering av skolan fick vi som vanligt mycket och god mat, kaffe, dricka och 

kakor, samt en bra konferenslokal. Där startade Cicci med presenta on av skolan och sig själv och sedan var det vår tur 

a  berä a om oss själva. Första utomhus‐ak viteten var krä fiske. E er en gropig bilfärd kom vi fram ll en underbar 

glänta vid Klintedammen. De flesta av oss hade varit med i Ädelfors digare så under den som Stefan och Tomas vi ‐

jade de digare ilagda burarna (och kom in med 3,7 kg krä or!) pratades det ivrigt bland oss sam digt som vi bjöds på 

hamburgare. Enda badande var Ulrik. Och Joakim sa  på bryggan och njöt med e  metspö. 

På sdagen kom Jerry Larsson, bl a specialist inom neuropsykologi. Han föreläste, eller rä are sagt, berä ade allmänt 

om hjärnan och dess funk on. Hur man e er en skada får lära sig a  leva e  ny  liv. Medvetenhet och insikt. Ta hand 

om det emo onella. Många tänkvärda ord som åhörarna uppska ade mycket. 

Så kokades krä orna! Och senare på e ermiddagen fick vi bl a prova på padel. En ny bana har byggts och de flesta tes‐

tade hur det känns a  spela, mer eller mindre lyckat, men alla tyckte det var så roligt. På kvällen samlades vi för en 

kvällsmacka och go  umgänge. 

Yoga – en god start på dagen. Sara ledde oss och anpassade yogan i möjligaste mån för si ande. 

Så var det Jörgens tur a  berä a om sin assistanshund Nellie. E  mycket populärt och lärorikt muntligt inslag om hur 

det fungerar a  få och leva med en sådan. Den informa on vi fick kan alla ha ny a av, t ex när man möter en service‐

hund. Dessutom fick vi på gräsma an bevi na hur duk gt hund och husse samarbetar. 

A  bara si a, prata och njuta i solskenet – så skönt och avkopplande. Och kanske en liten promenad. Eller bastubad. 

Precis vad man själv känner för. Och uppladdning inför kvällens buffé som naturligtvis även innehöll de krä or vi varit 

med om a  plocka upp och koka. Pilligt men Go ! 

Sista lägerdagen berä ade Ingvar Hansson om hur Hjärnkra  startade och hur det rullat på under åren. Vi alla kom 

med inlägg och kommentarer, om hur vi hi at ll föreningen och hur vi deltar på e  eller annat sä , bl a genom a  

försöka sprida informa onen om a  Hjärnkra  finns. E  liv som räddas skall också levas! 

E er utvärdering av kursen och önskemål om nästa års läger kom Cicci med e  litet ”klur” – hur många nya ord kan du 

få ut ur ordet ”Höstdagjämning”. Otroligt många visade det sig. 

Sista lunchen för i år och däre er hemfärd. Men först e  stort och varmt tack ll all personal, i första hand Cicci och 

Micke, och naturligtvis ll alla oss deltagare. Hoppas vi ses nästa år. 

/Ulrika  

 

 
Mer bilder på nästa sida.. 
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Läger på Ädelfors 13 – 16 september                    



15 

Rune ‐ en rik g Hjärnkra s veteran! 
Rune Nilsson är ju medlem i Hjärnkra  Fyrbodal sen många och är  

engagerad,  omtyckt och välkänd hos oss på Hjärnkra  Västra Götaland.  

Han deltar o a i våra ak viteter och sprider op mism och glädje.  

Här kommer utdrag ur BOHUSLÄNINGEN 25 september 2021  

där han medverkar och berä ar om sin resa. 

MEDLEMSSIDA 

Ovan bild från  

BOHUSLÄNINGEN 25 SEPTEMBER 
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Äntligen!  
– en rapport från HjärnPunkten hösten 2021 

 

Äntligen har vi kunnat genomföra en hel termin på HjärnPunkten under när sagt vanliga förhållanden. Jag skriver ”när 
sagt” e ersom filosofen Herakleitos ord om omöjligheten i a  s ga ner två gånger i samma flod har blivit väldigt tyd‐
liga under pandemin. Allt är i ständig förändring och två år med covid‐19 har på go  och ont gjort vardag av företeelser 
vi förut betraktade som sällsynta eller ovanliga.  

Ta bara en sådan sak som vårt fördjupade umgänge med den digitala tekniken. Under hösten, 
när fysiska träffar återigen blev möjliga, genomförde vi en mycket lyckad webbkurs för personer 
med förvärvade hjärnskador. A  hjärnskadade ska få bästa möjliga llgång ll digital kommuni‐
ka on är en llgänglighetsfråga, ja, rent av en demokra fråga, men de insatser som gjorts un‐
der senare d skulle med all säkerhet ha dröjt längre om inte pandemin sa  fart på oss.  

Det skulle dessutom visa sig a  lltag som betraktades som nödlösningar på grund av covid‐19 
hade e  existensberä gande även när vi åter började ses i samma rum. Måndagarnas online‐
fika blev exempelvis en mötesplats för många som har för lång resväg ll måndagsträffarna på 
Dalheimers hus, och den blev också e  alterna v för dem vars hjärntrö het inte är förenlig med 
den öppna kafémiljön på Ak vitetcenter. 

En annan digital ak vitet som hållit sig kvar under hösten är yogan. Den kursen har dock bestå  
av så kallade hybridmöten – en kombina on av digital och fysisk närvaro – och just de a kommer vi sannolikt inte a  
fortsä a med. Jens Edlund – forskare på KTH – har studerat digitala möten och kommit ll slutsatsen a  hybridmöten 
inte är a  rekommendera, då de a o a skapar en obalans i gruppen. Därmed inte sagt a  höstens försök med yogan 
har varit bortkastat, men fortsä ningsvis kommer vi a  satsa på två skilda grupper – en online och en fysisk 
(naturligtvis under förutsä ning a  det finns ekonomiska resurser och e  deltagarunderlag).  

Kort sagt så lär vi oss hela den, i samråd med varandra, och på det sä et fortsä er HjärnPunkten a  vara en bland‐
ning av gammalt och ny . Den mest drama ska förändringen lär komma framåt 2023, när Dalheimers hus ska renove‐
ras och vi behöver fly a in i nya lokaler, men under året som kommer är det for arande Ak vitetcenter och mötes‐
rummen på våning U1 som gäller. Välkommen a  följa med oss vidare! 

Ove Haugen, ak vitetsledare 

Ane e Andersson,  
ledare för höstens upp-
ska ade webbkurs. 

Vår fantas ska volontär Ulrika med en påse 
som beskriver essensen av HjärnPunktens  
verksamhet.  

Silversmidet har börjat igen, ll glädje  
för gamla och nya deltagare  
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Lite goa vitsar: 

Vad händer i Göteborg när allt saltgodis tar slut? Det blir la´ kris! 

Vilken är den vanligaste fågeln i Göteborg? 

De e’ la nederbörden. 

 

En stockholmare kommer ut från centralen och vill veta  

hur man skall komma ll operan. 

KAL: 

De e’ la bara a  öva och öva… 

 

Kolla där kommer en specialpolis! 

Nej men säpofaen! 

 

ADA FUNDERAR: 

Varför heter det protestvisor och inte orä visor? 
 

En engelsman kommer fram ll  Kal och Osbon och frågar om vägen.  

De förstår inte och engelsmannen går vidare.  

OSBON FUNDERAR: 

Man kanske borde lära sig lite engelska? 

KAL: Näe, han hade ingen nö a å de. 

Maila in rätt ord (gråa rutorna) ‐ 

Första rä  svar belönas med  

en sverige‐lo .  

info@hjarnkra goteborg.se 

HUMOR OCH BLANDAT 

Gra skryss från H.Journal 

Vad är de a för objekt? 

Första rä  svar belönas med  

en sverige‐lo .   

info@hjarnkra goteborg.se 

(ledtråd: användes på varvet..) 
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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:  30 april 2022 

 
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/ 


