
 

 

SAMARBETE MED MEDIMAR HÖSTEN 2022 
 

Subventionerat träningskort 

 

Medimar och Ålands Neurologiska Förening erbjuder medlemmar möjlighet att köpa 

träningskort till Medimars träningssal till ett subventionerat pris.  

 

Kom och träna på egen hand i Medimars tillgänglighetsanpassade gym, precis när det 

passar dig, under Medimars ordinarie öppettider (8.00-16.00). I vår 220 kvadratmeter 

stora träningssal finns utmärkta förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Våra 

träningsmaskiner är anpassade även för dig som är rullstolsburen. Du köper ditt 

träningskort i Medimars reception. 

 

Pris 40 €/10 ggr-kort (=4€/träning) 

*Gäller 1st 10ggr kort/medlem under 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppettider 

Se Medimars hemsida, www.medimar.ax, för aktuella öppettider! 

http://www.medimar.ax/


 
 

Subventionerade besök hos fysioterapeut 

 

Medimar erbjuder medlemmar i Ålands Neurologiska Förening möjlighet att besöka valfri 

fysioterapeut på Medimar till ett för medlemmarna subventionerat pris.  

Välkommen att träffa någon av våra fysioterapeuter för behandling, rehabilitering eller 

rådgivning! Du bokar och betalar ditt besök direkt med Medimar. 

 

Pris 

- 30 minuter: 40 € 

- 45 minuter: 58 € 

- 60 minuter: 77 € 

 

 

Personal 

 

Lina Larsson 

Leg. Fysioterapeut 

 

Specialkunskap: 

- Neurologisk rehabilitering 

- Medicinsk akupunktur 

Språk: 

- Svenska och engelska 

 

Anja Bäckblom 

Leg. Fysioterapeut 

 

Specialkunskap: 

- Neurologisk rehabilitering 

- Medicinisk akupunktur 

- Företagshälsovård 

- Spänningsrelaterade besvär/ 

stresshantering 

- Långvarig smärta 

- Kroppskännedom 

- Lymfterapi 

- LymphaTouch, bindvävsmobilisering 

- Bäckenbottenfysioterapi 

Språk: 

- Svenska, finska och engelska 



 
Lars-Erik Åkerblom 

Leg. Fysioterapeut 

 

Specialkunskap: 

- Neurologisk rehabilitering 

- Medicinsk akupunktur 

- Företagshälsovård 

- Muskel- och ledbesvär 

- OMI (ortopedisk medicin) 

- McKenzie 

- Fystester 

Språk: 

- Svenska, finska och engelska 

 

Per-Åke Henriksson 

Leg. Fysioterapeut och Dr of Naprapathy 

 

Specialkunskap: 

- Neurologisk rehabilitering 

- Medicinsk akupunktur 

- Företagshälsovård 

- Muskel- och ledbesvär 

- Ryggbesvär 

- Pre- och postoperativ rehabilitering 

- Idrottsmedicin 

- Smärtsyndrom 

- Long Covid. Kroniskt trötthetssyndrom 

Språk: 

- Svenska, finska och engelska 

 

Lovisa Sundlöf 

Leg. Fysioterapeut 

 

Specialkunskap: 

- Neurologisk rehabilitering 

- Muskel- och ledbesvär 

- Pre- och postoperativ rehabilitering 

- Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

- Fystester 

Språk: 

- Svenska och engelska 


