
 

 

 

 

MEDLEMSBREV 
Jag vill börja detta medlemsbrev med att meddela att jag, Johanna kommer att ta 

tjänstledigt från min position som verksamhetsledare inom Neurologiska föreningen 

för att fortsätta med mina studier inom ekonomi. Sista dagen för mig på kontoret 

på Skarpansvägen kommer att vara den 2 september.  

Min korta period på ett år inom föreningen har vart ett av de mest givande åren i 

mitt liv, ni medlemmar har gjort mig till en mycket mer ödmjuk person och jag 

tackar var och en av er för att ni är medlemmar i föreningen som har kommit att 

betyda så mycket för mig. Jag hoppas att vi ses igen i framtiden och önskar er allt 

gott!  

 

Imaginär kram, Johanna Grönlund  

 

 

ASSISTANS? 

Behöver du få lite extra hjälp med något i hemmet? Eller vill du ha sällskap när du 

tar en promenad eller bara ha någon att spela ett parti kort med? Oavsett vad du 

skulle kunna tänkas att få extra assistans med så har du nu möjligheten att anmäla 

ditt intresse för att få hjälp av en praktikant från personliga assistent programmet 

på Ålands yrkesgymnasium. Under hösten kommer de studerande ha sin 

praktikperiod och söker nu personer som skulle vara intresserade. Skicka vem du 

är, vad du har för besvär och vad du skulle vilja ha assistans med till 

info@neurologiska.ax för att visa ditt intresse! 
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PERSONLIGT OMBUD – EN HJÄLPANDE HAND 

Visste du att vi här på Handicampen har det fantastiska, personliga ombudet Harriet 

Storsved - hon fungerar som en hjälpande hand i myndigheternas djungel. Bland 

annat kan hon hjälpa dig att söka stöd, ta reda på vilka typ av stöd du kan få och 

varifrån du söker dem, hon kan medverka på möten tillsammans med dig och hjälpa 

dig om du har fått ett beslut som du är missnöjd med. Men hon kan även vara som 

en social stöttepelare och coacha dig med stödjande samtal. Ta kontakt med 

Harriet på: +358401897474 eller harriet.storsved@handicampen.ax 

 

MEDLEMSSTÖD 

Du som medlem kan ansöka om att få medlemsstöd från föreningen. Det kan 

handla om att få ekonomiskt stöd för att införskaffa hjälpmedel eller annat som är 

nyttigt eller nödvändigt för dina behov. Vill du ansöka om medlemsstöd? Skicka en 

fritt skriven ansökan till info@neurologiska.ax där du berättar vem du är och vad du 

vill ansöka medlemsstöd för.  

 

REHAB CITY TRÄNINGSGRUPP 

Träningsgruppen på Rehab City behöver förstärkning av DIG! Gruppen tränar på 

måndagar mellan 14.30-15.15 med Markus Palm. Det är en glad träningsgrupp 

där alla kan vara med, så tveka inte – du kommer inte ångra att du anmälde dig. Du 

vet väl att man får prova på kostnadsfritt? Anmäl dig på telefon 22371 eller på 

info@neurologiska.ax  

 

FERMENTERINGSKURS 

Kom med på en kreativ och rolig kurs den 16 oktober: Kl.11-14.00 på Medis. 

Peptita Darby lär oss hur man fermenterar!! Kostnaden för kursen är 35€, då ingår 

material samt fika. Anmäl dig till kursen på telefon 22371 eller på 

info@neurologiska.ax 

 

                   Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn 

                    Tisdag – torsdag kl.9-15.00 

                    Tel.22371 E-post: info@neurologiska.ax 
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