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Öppettider på kansliet 

Måndag, tisdag och torsdag kl. 09:00-14:30 lunchstängt 12:30-13:00 

Telefon: 040-29 27 00. RING INNAN BESÖK 

 

Bankgiro              529–9243      Allmänt (Alla aktivitetsavgifter) 

Bankgiro              641–2126      Medlemslotteri (endast köp av lotter) 

SEB kontonummer 5504 33 00 922    Forskningsfond 
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Ordförande har ordet. 

Nu när julen står för dörren kan jag se tillbaks på en höst med många 

aktiviteter, trots den ständigt hotande pandemin. 

Det är med stor glädje jag kan gå i korridorerna på Paraplyet och höra alla 

skratt, musik som spelar för Sitt-Zumba deltagarna likaså för Sittgympan. Hela 

Paraplyet sjuder av positivitet. 

Vår grillfest med tillhörande tipspromenad blev som vanligt väldigt uppskattad, 

likaså minigolfen med fika som avslutning. 

Våra resor till Simrishamn och till Höganäs gjorde vi med fulla bussar, vilket 

glädjer oss researrangörer. 

Efter denna lilla del av tillbakablick vill jag tacka alla som deltagit på våra 

aktiviteter och inte minst utflykts kommittén som anordnat våra resor och 

andra trivselträffar. 

Jag vill också passa på att önska er alla ett gott slut 

God Jul och Gott Nytt År 

Gert Igheden 

 

OBS!! Det börjar närma sig årsmöte 2022.Valberedningen efterlyser nya krafter 

till styrelsen, känner du själv för detta eller någon 

annan som kan vara intresserad tag kontakt med 

valberedningen. 
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STYRELSEN Reumatikerföreningen i Malmö 
Ordförande  Gert Igheden 0708 49 40 61 

Ledamot/Vice Ordförande Maria Lindsjö 0722 86 64 32 

Kassör   Ulrika Ljungquist  

Sekreterare(adjungerad) Cecilia Rasmussen  

Studieorganisatör   Carina Skoog 0730 45 29 10 

Ledamot   Lena Ljungholm 

Ledamot   Ingegerd Persson 

Ersättare    Judith Garancsi 

Revisor   Ingrid Andersson 

Revisor    Marie Hansson 

Revisorssuppleant  Glenn Ljungqvist 

Valberedning- sammankallande  Eva Igheden 

 

 

Socialombud 
Uppgiften för föreningens socialombud är att stödja medlemmarna med 

svårigheter av sociala skäl, myndighetsutövning eller andra för den enskilde 

medlemmen svårbemästrade situationer som uppkommer. Ombudet arbetar 

alltid under tystnadsplikt och inga noteringar från ”träffar” eller telefonkontakt 

upprättas.  

Kontakt mellan medlemmar och ombudet förmedlas huvudsakligen genom 

kansliet.  

Använd denna fantastiska möjlighet till att ta hjälp när du 

inte vet vart du ska vända dig eller behöver extra stöd i 

dina kontakter med myndigheter. 

Socialombud: Karin Braarup 

Kontakta Kansliet på telefon: 040 – 29 27 00 

Eller mail: malmo@reumatiker.se 
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Reumatikerföreningens lokala medlemsavgift 2022 
För att kunna delta i våra aktiviteter måste man betala en medlemsavgift på  

50 kronor/år till Reumatikerföreningen i Malmö.  

OBS INGA MEDLEMSKORT KOMMER FINNAS MER. Ska man till 

fotvård/massage så kommer vi meddela dessa om ert medlemskap. 

 

Vi vill uppmana alla att lämna rätt kontaktuppgifter till kansliet. 

Lämna gärna mailadress för att bespara oss portokostnaden. 
 

 

 

 

Diagnosombud 

Fibromyalgi – Judith Garancsi  0729 45 68 15 judith_garancsi@hotmail.com 

Artros-Ulrika Ljungquist 0709 46 61 34 ulrikaljungquist@hotmail.com  

Artros-Maria Lindsjö  0722 86 64 32 monmaria69@hotmail.com 

RA - Ingalill Jonsson  0732 22 40 82 mini.jonsson@sydmail.se  

Sjögrens - Birgitta Eggert  0732 00 58 48 birgitta.eggert@gmail.com 

Bechterew/AS -  

Ann-Charlotte "Lotta" Nyblom  072–7017316 acenyblom@gmail.com  
 

 

 

Vi ser gärna att fler engagerar sig som diagnosombud. 

Kontakta Huvuddiagnosombud  

Ingalill Jonsson 0732 22 40 82 mini.jonsson@sydmail.se 

Maria Lindsjö 0722 86 64 32 monmaria69@hotmail.com 

för information och anmälan. 

Liksom tidigare är vi anträffbara på telefon och mail för rådgivning och stöd. 

 

 

mailto:ulrikaljungquist@hotmail.com
mailto:monmaria69@hotmail.com
mailto:mini.jonsson@sydmail.se
mailto:birgitta.eggert@gmail.com
mailto:acenyblom@gmail.com
mailto:mini.jonsson@sydmail.se
mailto:monmaria69@hotmail.com
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RIM KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2022 

Tisdagen den 15 februari kl. 18:00-21:00 

Lokal 

Motettens Folkets Hus 

Anmälan 

Anmälan som är bindande görs till kansliet senast den 

7 februari. 

Motioner 

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 

2022. 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen finns att hämta på kansliet från och med 8 februari. 

Den kommer även att delas ut på årsmötet. 

 

Har ni kandidater till styrelsen meddela till Eva Igheden 

 eva.igheden@gmail.com eller kansliet malmo@reumatiker.se  

OBS KANDIDTERNA MÅSTE VARA TILLFRÅGADE. 

 

Förtäring 

Lättare förtäring. Om allergier finns, meddela detta i tid.  

 

Hjärtligt välkomna! 
 

Styrelsen 

 

 

 

  

mailto:eva.igheden@gmail.com
mailto:malmo@reumatiker.se
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Medlemsmöten  
Våra medlemsmöten äger rum på Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202, 

Malmö, kl.18:00-21:00. 

- Det blir information från styrelsen.  

- Varierande program.   

- Lotteri 

Sista anmälningsdag till kansliet är fredag kl. 11:00 veckan innan mötet äger 

rum. 

När du ringer och anmäler dig säg till om du vill ha månadens smörgås eller 

ostsmörgås. 

Du som är ny medlem och vill komma på ett möte, berätta gärna när du ringer 

att det är första gången du kommer. 

Anmälan till våra medlemsmöten är bindande. 

Medlemsmöte  
2022-03-16 

Trubaduren och vissångaren Simon Ahlstrom kommer och underhåller 

Medlemsmöte  
2022-05-18 

Bo Göran Svensson kommer och underhåller med en blandning av egenskrivna 

låtar och lite som vi redan känner till 

Tänk gärna på våra allergiker och kom utan parfym på våra möten! 

Välkomna 

Medlemslotteri 
Föreningen har sedan många år ett medlemslotteri. Lotteriet är av stort värde 

då det tillför föreningen en årlig intäkt. 

En lott kostar 120 kr/år och beloppet aviseras från kansliet i början av varje nytt 

år. Du får självklart gärna köpa mer än en lott, när som under året. Halva 

intäkten tillfaller föreningen och halva lottas ut. Dragning sker en gång i 

kvartalet och då finns möjlighet att vinna alltifrån 50 kronor till 500 kronor.  

Tag chansen och beställ en eller flera lotter! 

Vid intresse, kontakta kansliet  

Du stöder föreningens verksamhet med ditt deltagande 
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Hjärt-och lungräddningsutbildning med hjärtstartare 

Gert Igheden kommer att fortsätta med sin HLR- (hjärt- och lungräddning) 

utbildning. 

Denna kurs innehåller även hur man använder en hjärtstartare. Du som redan 

har gått HLR- utbildning får nu en möjlighet att få en ännu bättre kompetens 

om olyckan är framme. 

Anmäl ditt intresse till kansliet. Säg gärna till om du kan komma dagtid eller 

kvällstid. 

Utbildningen är kostnadsfri. 

 

 

 

Vi finns till för dig! 

Reumatikerförbundet och Reumatikerföreningen i Malmö är rätt organisation 

för dig som är reumatiker eller vill stödja vårt arbete för reumatiker. 

Reumatikerföreningen i Malmö är en välutbildad resurs i och för samhället och 

vi vänder oss till dig som medlem men även till anhöriga, allmänheten och 

vårdpersonal. 

Du som vill bli medlem – ring RIM-s kansli på telefon 040 – 29 27 00 och anmäl 

dig eller skicka e-post till malmo@reumatiker.se  

 

 

 

 

  

mailto:malmo@reumatiker.se
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Cirklar & Friskvård 
Friskvårdsaktiviteter i Reumatikerföreningen i Malmös regi. 

Det är viktigt för oss alla att röra på oss så mycket vi kan efter vår egen förmåga 

med respekt för var och ens begränsningar. När vi hittar något som är roligt att 

göra tillsammans med andra känns det lättare och vi blir mer motiverade till att 

fortsätta röra på oss.  

Det är viktigt att Du tänker på att vi alla är olika, trots att vi kan ha samma 

diagnos. Tänk därför på att det ledaren visar inom Qi-gong, Yoga och på 

vattengymnastiken m.m. är en vägledning. Våga prova i egen takt, utvärdera 

efteråt och be om alternativ om du känner att någon 

rörelse/övning/behandlingsställning inte passar just dig.  

Ledarna och terapeuterna finns där för dig! De ska vägleda, motivera och 

inspirera dig till att må bättre. Förhoppningsvis kommer Du att trivas under 

tiden du är hos oss, oavsett om du går på en gruppträning eller får en 

fotvårdsbehandling.  

Tack för ordet! 

Friskvårdsansvariga: Gert Igheden och Cecilia Rasmussen 
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Tänk gärna på våra allergiker och använd inte parfym när du deltar i 

någon cirkel eller aktivitet! 
 

 

 

 

Här på Reumatikerföreningen har du möjlighet att delta i olika cirklar, 

aktiviteter och friskvård. 

Så här anmäler du dig till våra cirklar, aktiviteter och friskvård. 

Alla cirklar löper över två terminer. Meddela cirkelledaren om du vill fortsätta 

höst till vårterminen.  Annars krävs återanmälning. 

Avgifter: 

Avgifter för cirklar och friskvård med ABF-ledare -bassängträning betalas till 

bankgiro 529–9243.Inga betalningsavier kommer skickas ut! 

OBS! Betalning ska vara föreningen tillhanda innan första 

deltagartillfället. I annat fall gäller inte försäkringen och 

man förlorar sin plats. 

Övrig friskvård utanför Reumatikerföreningen i Malmö subventioneras med 

faktisk kostnad eller max 100 kr/år mot uppvisande av kvitto. 
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Bassängträning 
Plats: Handkirurgens bassäng  

Adress: Jan Valdenströms gata 7 

 

 

Måndagar: 

Grupp utan ledare: (Cd-skiva med program)  

kl.11.00 – 11:55 Start:24/1–30/5(ej 18/4)  

Pris: 550 kr/termin 

 

Måndagar: 

Grupp 1 kl.13:00-13:55 start:24/1–30/5 (ej 18/4) 

Grupp 2 kl.14:00-14:55 start:24/1–30/5(ej 18/4) 

Pris: 700 kr/termin 

Ledare: Maria Mockra 
Med ledare kan innebära att ledarna, vid vissa tillfällen t ex vid sjukdom kan utebli. 

 

Onsdagar: 

Grupp 1: kl.14:00 – 14:55 Start:26/1–25/5 

Grupp 2: kl.15:00 – 15:55 Start:26/1–25/5 

Pris: 700 kr/termin 

Ledare: Lena Andersson 
Med ledare kan innebära att ledarna, vid vissa tillfällen t ex vid sjukdom kan utebli. 

 

Onsdagar: 

Grupp utan ledare: (Cd-skiva med program)  

kl.10.00 – 10:55 Start:26/1–25/5  

Pris: 550 kr/termin 
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Massage 
Avslappningsmassage, klassisk svensk massage och idrottsmassage till er som 

önskar mera djupgående behandling.  

 

Tidsbokning direkt hos Kira Beverud, telefon 0763 92 46 11  

eller på e-post: kirabeverud@gmail.com 

Jag finns på Torpgatan 8 211 52 Malmö 1 tr upp. Endast lördagar 

OBS! Jag är i samma lokal som Mehr Mediklinik- står på dörr telefonen.  

Det finns hiss i uppgången till dem som behöver 

 

Medlemspris: 210 kr- 30 min 

Medlemspris: 240 kr- 40 min 

Medlemspris: 330 kr- 60 min 

 

Uteblivet/ej avbokat besök senast 24 timmar före avtalad tid debiteras fullt. 

 

Nya såväl som gamla kunder hälsas välkomna! 
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KramGoa Fötter  

Medicinsk fotterapeut; 
 
Anett Chramer utbildad år 2000,  
med arbetserfarenhet från fot mottagning diabetes, aktiv 
ortopedteknik, utbildare i fot terapi, föreläst inom diabetes, egen 
företagare, uppdaterar sig gärna med kompletterande kurser 
lokalt och globalt. 
 
Samarbetar med Fot terapeuterna; 
Gunilla Olsson och Marina Ahlm. 

 
Medicinsk Fotbehandling.  
Alla besök dokumenteras. 
Fotbad, översyn och genomgång av hud- och nagelstatus. Råd till egenvård. 
Konsultation. 

 
Avtalsremisser. 
Avtal med Region Skåne. 
Regional riktlinje för medicinsk fotvård- 
För patienter med diabetes mellitus, nedsatt blodcirkulation, förlamning eller grav 
känselnedsättning, reumatoid artrit, psoriasis.  

 
Subventionerad fotbehandling mot uppvisande av medlemskort i 
Reumatikerföreningen i Malmö och Reumatikerförbundet. 
 

Ej avbokad tid debiteras. 
 
Fotterapeuterna arbetsdagar; 
Anett Chramer; måndag-fredag och vissa lördagar. 
Gunilla Olsson; måndag och torsdag.  
Marina Ahlm; en dag varannan vecka alt, en dag varje vecka. 
 

Välkommen till; 
Industrigatan 2 Lomma 
 

Tel; 0702- 55 77 66 
Facebook; Kramgoa Fötter AB 
anett@kramgoafotter.se 

mailto:anett@kramgoafotter.se
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Välkommen till Burlövs Sjukgymnastik och Rehabilitering                      

Leg sjukgymnast/Fysioterapeut Eva Holbeck! 

Mottagningen är lättillgängligt belägen i markplan i samma lokal som Husläkarmottagning 

Thomas Nordlund i Arlöv. Det finns parkering i direkt anslutning och busshållplats inom 5 

min avstånd. Mottagningen består av ett individuellt behandlingsrum och ett rum för 

Medicinsk Tränings Terapi (MTT). 
Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1991 och har erfarenhet framför allt från 
primärvården, smärtrehabilitering och från Rehabiliteringscentrum Orup (neurologi). Jag 
har vidareutbildning i bl a ortopedisk medicin OMI/OMT, Idrottsmedicin, McKenzie, 
akupunktur. Praktiken har funnits sedan 2004. 
 

Jag är verksam enligt LOF, vilket innebär att jag är ansluten till högkostnadsskyddet och 
frikort gäller.  
 
Jag erbjuder fyskalisk bedömning/behandling med hög kvalitet  
om Du har besvär från rörelseapparaten, t ex:  

• Överbelastningsskador i rygg/nacke, huvudvärk 
• Axelsmärta, armbågssmärta (t ex s k tennisarmbåge, golfarmbåge). 
• Höft/knä-eller fotledsbesvär eller skador. Hälsporre. 
• Om du har långvarig smärta/värk. 

Jag tar också emot Dig med neurologiska sjukdomar/skador. 
 

Den undersökning/bedömning Du får vid första besöket ligger till grund för den behandling 
och de åtgärder som vi sedan kommer överens om. 
 
Jag erbjuder tid direkt och akuttider för konsultation och behandling! 

 
Jag kan bl a erbjuda följande behandlingar: 

 

• Manuell behandling enl Ortopedisk medicin OMI/OMT 

• McKenzie 

• MTT (Med Tränings terapi), träningsprogram. 

• TENS 

• Akupunktur 

• Avspänning 

• Utprovning och försäljning av skoinlägg  

Adress: 
Byggmästaregatan 6 

232 34 Arlöv 

Telefon: Mån-Fred 

040-43 22 40 

070-415 21 33 

Välkommen att ringa för tidsbokning! 
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Cirklar på paraplyet 

Paraffin för händerna 
Paraffinbad passar alla som har torra händer samt  
alla som har någon form av ledbesvär el. värk i sina händer. 
Pris: 200/ termin för medlem och 40 kr/gång för icke medlem.  
 
Våren 24/1–2/5 ej (18/4) måndagar kl. 10:00-12:00 
Ledare: Maj-Lis Björnlund 
 

Pärlor 

Vi syr dockor, dukar, smycken mm. 
Pris: 200 kr/termin. Material till självkostnadspris. 
Våren 24/1–2/5 ej (18/4) 
måndagar kl. 09:30-12:30 
Ledare: Carina Skoog 
 
 

Tyg & Lappar 

Varje måndagseftermiddag så körs det med symaskinerna  
& det växer fram diverse alster med tyger. 
Väskor, stjärnor, necessärer mm. 
Pris:200 kr /termin 
Våren 24/1–2/5 ej (18/4) 
måndagar kl. 13:15- 16:30 
Ledare: Eva Igheden 

 
 

Stick Cafè 
Våren 27/1,3/2,17,2,3/3,17/3,31/3,14/4,28/4 varannan vecka 

Torsdagar kl 10:00-13:00 

Ledare: Elise Lerkèn 
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Mjuk yoga 
Våren 8/2–26/4 

Tisdagar kl.10:30-12:00 (12 gånger) 

Pris 530 kr 

Mjuk yoga är för dig som vill hålla kroppen rörlig, och frisk genom enkla och 

roliga övningar. Du får möjlighet att träna enligt din egen förmåga på ett 

bekvämt, avslappnat och lugnt sätt. Denna yogan innehåller en del terapeutiska 

yogaövningar av medicinsk yoga och ställningar från hatha yogatradition. Mjuk 

yoga är också inriktad till andningsövning med ett fokus på närvaro. Under 

varje yogapass får du guidad träning, förklaring och inspiration från en 

certifierad yogainstruktör. 

  

Välkommen! 

Andrew Nagappan 

 

 
 

 

 

 

 

Sittgympa 
Rörelseglädje till härliga blandade rytmer. Vi kör en lätt uppvärmning, tränar 

sedan i 40 minuter med en avslappning på slutet. Tänk på att du ska dricka 

ordentligt på dagen innan så väl som efter det att du tränat. Tag med dig en 

vattenflaska.  

Onsdagar kl. 13:00-13:45 med start den 9/2–27/4 (12 gånger) 

Pris: 200 kr 

Ledare: Gert Igheden/Cecilia Rasmussen 

 

Anmälan till Kansliet 
  



 

 
17 

Datacirkel 
Vi anordna en datacirkel tillsammans med ABF.  

DATOR kursen börjar vecka 5 datum kommer senare. 

iPad börjar vecka 14 datum kommer senare. 

 

Ledare: Julia 
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Qi-gong       

Qi-gong är en mjuk, skonsam träningsform för alla! Den hjälper dig få en bättre 

cirkulation i kroppen och du bibehåller/ökar din rörelseförmåga i egen takt. Det 

gör gott för både kropp och själ.  

Våren Start: 7/3–30/5 (ej 18/4) 

Måndagar kl. 11:00-12:30 (12 gånger) 

Pris: 410 kr 

Ledare: Kerstin Hedberg 

Plats: Industrigatan 33 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sitt-Zumba  
Start: måndag 7/2 

Tid: kl.13:00-13:45 (14 gånger) 

Plats: Industrigatan 33 

(Paraplyet) 

Pris: 200 kr 

Ledare: Julia Racz 

Ta med handduk och vatten… 
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Stavgång (kostnadsfritt) 
Bulltofta rekreationsområde tisdagar kl. 10:00 

Samling vid byggnaden på Bulltofta – vi går gemensamt 

Om du vill prova på, finns det stavar att låna på kansliet. 

Adress: Cederströmsgatan 6  
Buss 31 hållplats Ulricedal  
 

Kontakta Hjördis Pedersen,  

telefon 0708 51 32 31 
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Kort dagsutfärd 

Torsdagen den 7/4 kl. 13 
Avnjuter vi en lunch på Restaurang Ribersborg ink salladsbuffé, lingondricka 
och kaffe. 
Vi träffas kl. 12 för en promenad runt Öresundsdammarna om vädret tillåter. 
 
Adress: Limhamnsvägen 27 
Pris: 100 kr ska betalas innan. 
 
Begränsat antal platser. 
Anmälan till kansliet 040-29 27 00 eller malmo@reumatiker.se och är bindande 

Sista anmälansdag är 31/3–22 

 
 

Kort dagsutfärd 
Torsdagen den 30/6 kl. 13 
Ses vi på Törringelund för en gemensam lunch ink sallad och kaffe. 
 
Adress: Hyltarpsvägen 771–39 Svedala 
Pris: 100 kr ska betalas innan. 
 
Begränsat antal platser. 
Anmälan till kansliet 040-29 27 00 eller malmo@reumatiker.se och är bindande 

Sista anmälansdag är 23/6–22 

 
 

Rådhuset 
Tisdagen den 15/2 kl 11 blir det en visning av rådhuset. Rundvandring och 

information om rådhuset. 

Vid intresse anmäl er till kansliet 040-29 27 00 eller malmo@reumatiker.se 

Sista anmälansdag 10/2 

Kostnadsfritt  
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Resa till Hillesgården 
Torsdagen den 12/5 maj samling kl. 09:00 på industrigatan 33 

kl. 09.30 går bussen till Hillersgården 

Vi äter lunch kl. 12:00, sen är det egen tid. ca kl. 14:30 är det kaffe och våfflor. 

Vi planerar att vara åter på Industrigatan ca 17.30. 

 

Anmälan till Kansliet senast den 28 april .tel 040–292700 

Betalning som är 350 kr för medlem och 450 för icke medlem 

skall vara RIM tillhanda senast den 5 maj. 

 

Antal deltagare är max 30 st. först till kvarn gäller. 

Om ni har någon form av allergi så meddela detta. 

   

Varmt välkomna! 
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Grillning/tipspromenad  
Torsdagen den 16/6 kl. 13:00 är det dags att träffas för en trevlig tipspromenad 
på Bulltofta rekreationsområde.  
 
Adress: Cederströmsgatan 6  
Vi avslutar med grillning och kaffe /kaka. 
 
Buss 31 hållplats Ulricedal  
Pris: 50 kr ska betalas innan. 
 
Begränsat antal platser. 
Anmälan till kansliet 040-29 27 00 eller malmo@reumatiker.se och är bindande 

Sista anmälansdag är 9/6–22 

 

 

Grillning/minigolf 
Torsdagen den 14/7 kl. 13:00 träffas vi på Bulltofta rekreationsområde. 

Adress: Cederströmsgatan 6  
Buss 31 hållplats Ulricedal  
Pris :75 kr ska betalas innan 

 
Begränsat antal platser. 
Anmälan till kansliet 040-29 27 00 eller malmo@reumatiker.se och är bindande 

Sista anmälansdag är 30/6–22 
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Diagnosmöte 
Välkomna på diagnosmöte på Motetten Folkes Hus 
Plats: Munkhättegatan 202 Malmö 
torsdagen den 31 mars kl. 18:00 – 20:00  
 
Mohaned Hameed Specialistläkare/Reumatolog kommer och föreläser om 
Sjögrens syndrom. 
 
Vi bjuder på enklare fika  
Anmälan till kansliet senast den 24/3 
 
 
 
Varmt välkomna! 
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Intresseanmälan 
 

Föreningen har för avsikt att ordna en  

4 dagars resa till Bohuslän den 18–21 augusti 2022 

om ni tycker denna resa skulle vara intressant kan 

ni anmäla ert intresse till vårt kansli.  tel. 040–29 27 00 

OBS!! Detta är bara en intresseanmälan. 
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Medlemsförmåner 
Reumatikerförbundets tidning Reumatiker världen, 6 nummer per år, laddad 

med aktuell information 

Reumatikerföreningens i Malmö medlemstidning Bulletinen 

Arrangemang, fester, teaterbesök och utflykter 

Tillgång till socialombud och den senaste forskningen 

Friskvård, studiecirklar, nätverk och kurser 

Plus andra medlemsförmåner 

Du kan gå in på vår hemsida eller följa oss på Facebook och se det allra senaste 

vad gäller aktiviteter och information  

www.malmo.reumatikerforbundet.org 

Reumatikerföreningen i Malmö 

 

 

 

Medlemsrabatter 
Aktiv-butiken i Malmö 

Du får 10 % rabatt på dina inköp. Rabatten gäller endast vid uppvisande av 

medlemskort. Kontakta kansliet innan inköp. 

Adress: Fosievägen 2  

tele: 040-617 15 50 
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Äldres dataförening 
Till Paraplyet är du välkommen med din bärbara dator, surfplatta och 
smartphone. I undantagsfall kan vi låna dig en bärbar dator på plats. 

Öppettider och handledare  
Onsdagar 09:00 - 12:00 
Handledare:  Vasile Popescu 

Start den 10 januari 2022 

Paraplyet finns på Industrigatan 33, Malmö 

Resväg till Industrigatan 33   
Buss 33, Hållplats Industrigatan, Promenad ca 7 min  
Buss 6, Hållplats Kungsliljan, Promenad c: a 10 min 

 

Vid intresse kontakta denna förening Telefon 072 157 60 13 
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PRESENTTIPS 

Ni har möjlighet att köpa de alster som tillverkas på Tyg och Lappar. 

Söker du en present eller något till dig själv kan du kontakta Lena Ljungholm, 
mobil 0768-79 07 33 

Överskottet går till välgörande ändamål såsom Läkare utan gränser, Operation 
Smile, Sjukhusclownerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 40 kr för 2 st. 
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Servettlåda 

Pris: 80 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stort 

lapptäcke 

ca 150*120 

cm 250 kr  

 

 Barntäcke 150 kr 

 

 

Pris: 30 kr styck 
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Vi tackar för samarbetet med ABF när vi har cirklar, friskvård & 
kulturevenemang..... 
 
 
 

 

Reumatikerföreningen Malmö 

Industrigatan 33, 212 28 Malmö 

Telefon: 040 -29 27 00 

E-post: malmo@reumatiker.se  

Hemsida: malmo.reumatiker.se 

                                     Reumatikerföreningen i Malmö 

 

 

Redaktionskommitté: Gert och Cecilia 

mailto:malmo@reumatiker.se

