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Kansliet 
Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6 

Postadress: Box 45 444, 104 30 Stockholm 

Tele: 08-720 44 80 

E-post: afasi@afasicenter.se 

Hemsida: www.afasicenter.se 

Bankgiro: 5068-3713 
Swish: 123-620 21 13 
 

Vice ordförande, tillförordnad ansvarig utgivare: Eija Räty 

afasi@afasicenter.se 

Verksamhetschef: Kersti Eriksson 

kersti.eriksson@afasicenter.se  

Verksamhetsutvecklare: Helena Olsson 

helena.olsson@afasicenter.se 

Verksamhetsutvecklare: Margareta Forselius 

margareta.forselius@afasicenter.se 
 

Datorträningsrummet 

Här träffas Johan Berghman, Susanne Bäckman  

och leg. logoped Kerstin Gustafsson. 

johan.berghman@afasicenter.se 

susanne.lameklint-backman@afasicenter.se  

kerstin.gustafsson@afasicenter.se 
 

Studiecirklar och föreläsningar 

Föreningen samarbetar med  

Studieförbundet Vuxenskolan  

om föreläsningar och studiecirklar. 

Information 

På hemsidan:  

www.afasicenter.se 

hittar du senaste nytt om  

afasiföreningens aktiviteter,  

information om afasi och  

du kan beställa material mm.  

Ni når oss alla på tele: 

08-720 44 80 

Verksamheten och pandemin 
 

Än en gång blev vi tvungna att stänga verksamheten på grund av pandemin. 

Vi hoppas nu att den värsta smittspridningen är över och att vi ska kunna 

starta upp verksamhet på Afasicentret från och med 1 mars.  

I detta programblad kan du läsa om vilken verksamhet vi planerar att  

genomföra under våren. 

Vi reserverar oss för att det kan bli ändringar i verksamheten om smittspridningen  

ökar igen. Men vi hoppas att vi ska kunna genomföra planerad verksamhet. 

 

Vi längtar så efter er! Välkommen tillbaka till Afasicenter! 
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Eija Räty 

Inget om oss utan oss! Vi vill vara med!! 
  

Det var förra årets motto på Afasidagen!  

Det har i perioder varit svårt att leva upp till  

den målsättningen nu under pandemin.  
 

Afasicentrets fantastiska personal har varit idérika och påhittiga  

för att ställa om verksamheten. Målet har varit att hålla kontakten  

med så många medlemmar som möjligt. 

 

Det har handlat om telefonkontakter, inspirationshälsningar och  

studiecirklar via nätet. Men också träffar och fika ute på gräsmattan  

när restriktionerna har tillåtit det. Som tur var hann vi med tre julbord  

precis innan den senaste smittan vällde över oss!! 

  

Nu när vi åter blir isolerade i våra hem kan ni titta på förra årets  

inspirationsfilmer, som finns sparade på hemsidan! 

Här hittar ni bland annat gympapass med Helena, sittande Zumba,  

språkträning på datorn, träna Cogmed, pussel och allsång med Johan.  

Kanske kommer det fler inspirationsfilmer under våren? 
 

När det gäller vårens verksamhet så presenteras den i detta program. 

Vi planerar både för fortsatt pandemi med restriktioner och för mer  

fysisk verksamhet om restriktionerna lättar! 

  

Du som är medlem är väldigt viktig för oss! Hör av dig till oss om du  

har drabbats av svårigheter att få färdtjänst, vård och så vidare.  

Så att vi kan vidarebefordra detta till regionens politiker! 

  

Vi vill också gärna höra era åsikter och idéer kring verksamhet som  

skulle öka våra möjligheter att hålla kontakten med er! Att slippa bli  

isolerad är väldigt viktigt för vår psykiska och fysiska hälsa!!  

Jag som ber om er hjälp är anhörig till Bernd som fick stroke/afasi för 14 år sedan.  

Trots detta tränar jag varje dag på att vara anhörig, och där är Afasiföreningen  

en ovärderlig kunskapskälla. 
  

Varför är det jag och inte vår otroliga ordförande Lena Ringstedt, som skriver dessa rader? 

Lena är för närvarande förhindrad på grund av sjukdom.  
  

Jag hoppas att vi snart ska få träffas i verkligheten på Afasicentret! 

Om restriktionerna håller i sig får vi göra det bästa vi kan och  

fortsätta att träffas via telefon eller digitalt! 

  

Eija Räty (vice ordförande) 
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Helenas rader 
Efter drygt 8 fantastiska år på Afasiföreningen har  

jag bestämt mig för att gå vidare. 

Det har varit många tankar och mycket vånda,  

men nu har jag bestämt mig och i mitten på mars  

börjar jag ett nytt jobb.  

 

Jag har trivts väldigt bra på Afasiföreningen.  

Jag har lärt mig massor av saker, träffat många, många fina människor. 

Det är en av de bästa arbetsplatser man kan jobba på med underbara kollegor  

och otroligt härliga medlemmar. Fin stämning och fantastiskt bra bemötande. 

 

Jag kommer att sakna er allihopa! 

Men jag försvinner inte helt utan kommer att dyka upp  

på sommarfika, kanske någon pub, grillkväll och/eller annan aktivitet. 

 

Ta hand om er allihopa och  

hoppas att den här bedrövliga pandemin snart är över. 

 

Mycket kärlek till er alla! 

Helena Olsson 

Välkommen på  

Årsmöte måndag 25 april kl. 17.00 
Kallelse till årsmötet finns bifogat med detta program.  

Alla medlemmar är välkomna att delta.  

Vi kommer vara utomhus och hoppas på bra väder. 

 

Anmäl till kansliet om du vill delta, tele: 08-720 4480  

Nybesök  
För dig som är intresserad och vill veta mer om Afasiföreningen 

finns det möjlighet att komma på nybesök. Det går också bra att träffas digitalt.  
 

Vi bokar in en tid då vi ses.  

Vi berättar om vår verksamhet och vad man kan göra här på Afasiföreningen.  

Vi avslutar med en rundtur i våra lokaler.  
 

Nybesöket tar ca en timme.  

Anhöriga/närstående och personal är välkomna att vara med. 
 

Ring kansliet tele 08-720 44 80 och boka tid för besök.     Välkomna! 
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”Ack Värmeland du sköna” 

Bussresa till Värmland 

tisdag 9 augusti - lördag 13 augusti 2022 

Vi åker  som vanligt med bekväma  

”En buss för alla”.  

 

Berth Nilsson är vår chaufför  

och i år bär det iväg till Värmland. 

Vi bor på Geijerskolan i Ransäter. 

 

Vi kommer bland annat att besöka Mårbacka  

och Rottneros park, Gustaf Frödings barndomshem  

och Sandgrund, Lars Lerins konstgalleri i Karlstad. 

Vi kommer att få äta god mat och umgås med trevliga människor.  

 

OBS!  resan går från tisdag till lördag. 

Avresa  Tisdag 9 augusti från Sabbatsbergsvägen 6. 

 

Hemresa  Lördag 13 augusti  

   Hemkomst under eftermiddagen/kvällen. 

 

Tillgänglighet Speciella behov med sängar och andra hjälpmedel måste meddelas  

                        vid anmälan. En förutsättning för dig som är rullstolsburen är att en  

   ledsagare, assistent eller närstående följer med. Detsamma gäller om   

   du är gående men behöver hjälp med de vardagliga bestyren som    

   t.ex. personlig hygien. 

 

Kostnad  Afasiföreningen subventionerar  

   kraftigt resan för alla medlemmar. 

   Helpension efter subvention:  

   5000 kr/person i dubbelrum. 

   Enkelrum 5600 kr/person 

   Priset gäller för medlemmar! 
 

 

 

Anmälan  Anmäl ditt intresse så snart som möjligt.  

Först till  dock senast den 31 mars 

kvarn….  till kansliet på tele: 08-720 44 80  

    

Selma Lagerlöfs Mårbacka 
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Välkommen till 

Tisdags-fika 

Våra cafévärdar, Susanne och Ola,  

ser till att alla trivs och får kaffe.  

Vi träffas, pratar om allt möjligt 

och har trevligt tillsammans. 
 

När:  Tisdagar, start 1 mars 

Tid:  Kl. 13-15 

Var:  Afasiföreningen,  

  Sabbatsbergsvägen 6 
 

Kaffe med dopp 20 kr. 

 

Vissa tisdagar har vi aktiviteter. 

Föreläsningar, informationsträffar, afternoon tea, film mm.  

Se nedan för vad som händer under våren. 

 

Mars 

1 Café med semla 

8 Teknik, frågor och information 

22 Taltjänst informerar om sin verksamhet  

 och på vilket sätt de kan stötta dig med afasi 

 

April 

5 Film ”Leva på hoppet” 

12 STÄNGT - inget Café 

26 Afternoon tea 
 

Program för maj kommer att läggas ut på vår hemsida! 

 

OBS! Anmälan krävs, ring Afasiföreningen på tele: 08-720 44 80 

Lär dig mer om mobilen, surfplattan och datorn. 

 

Teknik, frågor och information 

 

Under caféet den 8 mars kl. 13.00-15.00 

 

Få hjälp med det du undrar över! 

Maggan och Johan finns med. De informerar och svarar på frågor om 

på vilket sätt du kan använda surfplatta, mobil och dator. 
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Ett norsksvenskt drama. 

Anja och Tomas får dagen innan julafton  

veta att Anja har cancer.  

Med familjen och hela tjocka släkten samlad  

blir krisen ett faktum. Deras förhållande ställs  

nu på sitt största prov hittills.  

Skådespelare Andrea Braein Hovig och Stellan Skarsgård. 

Filmen är 2 timmar lång. 

 

Anmälan till kansliet på tele: 08-720 44 80 
Beställ färdtjänsten till kl. 15.10 

Film 

Leva på hoppet 

När:  Tisdag 5 april 

Tid:  kl. 13.00-15.00 

Afternoon tea  

När:  Tisdag 26 april 

Tid:   kl. 13.00-15.00 

 
Christina Berghman och Susanne Bäckman 
dukar upp ett fint Afternoon tea-bord  
med téer med olika smaker, scones,  
olika marmelader och som avslutning  
en liten godbit. 
 
Kostnad: 30 kr för scones och te. 
 
Anmälan till kansliet på tele: 08-720 44 80 
Beställ färdtjänsten till kl. 15.10 

Christina och Susanne 

Påsklunch  
När:   Onsdag 13 april 

Tid:   Kl 13.00-15.00 

Kostnad:  100 kr per person 
 

Kom och fira påsk tillsammans med 

andra medlemmar i föreningen. 

Vi serverar en enkel god påsklunch 

och har det trevligt tillsammans. 
 

Anmälan till kansliet, tele: 720 44 80 

Beställ färdtjänst till kl. 15.10 
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I samarbete med Hjärnkraft och RTP-s erbjuder vi: 

Kurs i Ronny Gardiners Metod (RGM) 

 
 
Start: 3 mars, 12 gånger (sista träffen 19 maj). 

Pris:  100 kr för medlemmar i  

  Afasiföreningen, Hjärnkraft och RTP-s. 

Var:  Afasiföreningen, Sabbatbergsvägen 6 

När:  Torsdagar kl. 14.00-16.00 

  Grupp 1 lätt grupp kl. 14.00-14.45 

  Fika kl. 14.45-15.15 

  Grupp 2 avancerad grupp kl. 15.15-16.00 

Ledare: Itte Nygren, musikterapeut med många års 

  erfarenhet av att jobba med RGM. 
 

RGM är en rehabiliteringsmetod som fungerar som en cirkelträning för hjärnan.  

Färger, symboler, ord, rörelser och rytm blandas. 

Båda hjärnhalvorna får arbeta på ett lekfullt sätt. 

Även balanssinne, minne, motorik, koncentrations- och rörelseförmåga stimuleras.  

 

RGM har med framgång använts för personer med förvärvad hjärnskada,  

Parkinson och utbrändhet.  

Ronnie Gardiners metod grundades av jazztrummisen Ronnie Gardiner.  

OBS begränsat antal platser! 

 

Anmälan till Afasiföreningen på tele: 08-720 44 80 

Lätt gympa  
Vi stretchar för att få igång blodcirkulationen. 

Jobbar med styrke– och konditionsövningar  

och avslutar med en avslappningsövning. 

 

När:  Torsdagar 

Tid:  kl. 11.00-12.00 

Var:  Afasiföreningen, Sabbatsbergsvägen 6 

Ledare: Johan Berghman 

 

OBS! Anmälan krävs, ring Afasiföreningen på tele: 08-720 44 80 
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Må bra - grupper utomhus 
Vad gör en Må bra - grupp? 
Vi promenerar tillsammans.  
Vi anpassar takten efter deltagarna.  
Efter ca 10 minuters promenerande stannar vi  
och gör lite olika rörelser.  

När vi stannar kommer det att finnas möjlighet att  
sitta för de som behöver det.  
Passet håller på 1 till 1,5 timme.  
 

Tillsammans rör vi på oss samtidigt som vi får en  

chans att prata med varandra.  

Alla kan vara med oavsett fysisk förmåga!! 
 

Under våren och hösten förra året startade vi upp nio  

Må bra grupper på olika platser i Stockholms län.  

Över 70 personer deltog någon gång i någon av  

grupperna. 

Även i vår finns det möjlighet att träffas utomhus  

och röra på sig tillsammans. 

Bilderna är från några av förra årets Må bra - grupper. 

Är du intresserad av att delta i en Må bra - grupp  

kontakta kansliet på tele: 08-720 44 80 

Välkommen att följa med på 

Tillgängliga guidningar våren 2022 
Lätta, guidade vandringar anpassade för rullstolar. 
 

Onsdag 18 maj kl. 11.00-14.00 

Tyresö slottspark – försommarblomster i lummig parkmiljö  

Vandringen är 3 km lång och tar cirka 3 timmar med paus.  

Ta med egen matsäck.  
 

Onsdag 1 juni kl. 11.00-13.00 

Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap  

Vandringen är 1 km och tar cirka 2 timmar med paus. 

Ta med egen matsäck. OBS! Det finns inga toaletter.   
 

Vandringarna är gratis. OBS! Begränsat antal platser. Anmälan krävs! 

Personal från Afasiföreningen kommer att finnas med på guidningarna. 

För anmälan och mer information om de olika vandringarna, 

kontakta Afasiföreningen på tele: 08-720 44 80 
 

Guidningen genomförs i samarbete med Tyresö kommun  

och Studiefrämjandet Stockholms län projektet ”Naturen på lika villkor”.  
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Bridge  
Lär dig spela bridge. 

Bridge för nya spelare.  

 

När:  Fredagar   

Tid:  kl. 12.00-14.00 

Var:  Afasiföreningen,  

  Sabbatsbergsvägen 6  

Ledare:  Jan Rudenstedt 

Grupp för anhöriga - Anhörig träff på nätet 

När:  Torsdag 10 februari 

Tid:   kl. 19.00 

Var:  digitalt på zoom 

 

Gruppen för anhöriga är för dig som är gift/sambo, barn,  

bäste vän till någon som har fått afasi! 

 

Tidigare har vi träffas en gång i månaden på Afasiföreningen. 

På grund av pandemin har vi inte kunnat ses på jättelänge. 

 

Nu testar vi att träffas på nätet! 

I väntan på att vi ska kunna ses fysiskt igen  

provar vi på att träffas digitalt. 

Om det funkar så kan vi diskutera om  

vi ska fortsätta att träffas via nätet tills  

smittläget i samhället tillåter att vi ses. 

 

Gruppen leds av Eija Räty,  

viceordförande i Afasiföreningen och anhörig.  

På träffarna delar vi med oss av våra erfarenheter,  

kunskaper, sorger och glädjeämnen.  

Vi stöttar varandra.  

Gruppen bestämmer innehållet på mötena! 

 

 

Anmäl senast 8 februari att du vill vara med! 

Anmälan till Helena Olsson på Afasiföreningen 

tele: 08-720 44 80 eller e-post helena.olsson@afasicenter.se 

Eija Räty 
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Vårkonsert   
Onsdag den 18 maj kl 13.00-14.00 

Sabbatsbergskyrkan, Eastmanvägen 26 
 

Deltagarna i studiecirklarna Sång och musik, 

Kom-igen-kören, sjunger vår- och sommarsånger 

under ledning av Ingrid Florin. 
 

Efter konserten serveras kaffe till självkostnadspris  
på Afasiföreningen mellan kl 14.00-15.00.  
 

Beställ färdtjänst för hemresa till kl 15.10. 
 

       Kyrkan har 2 entréer. 

       Handikappentré ligger på baksidan av kyrkan 

       på adress Eastmansvägen 26. 

       Entrén på framsidan har den höga trappan  

       som syns från Afasiföreningen och om du  

       klarar den kan du åka till Sabbatsbergsvägen 6.  
 

 
Anmälan till: 
Afasiföreningen tele: 08-720 44 80 
 

Samarrangemang Afasiföreningen i Stockholms län,  

Gustaf Vasa församling och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 

Vernissage 
 

Fredag 20 maj kl 13.00-15.00 

Afasiföreningens lokal, Sabbatsbergsvägen 6 
 

Kom och se vad grupperna i Teckna-Måla  

har arbetat med under vårterminen! 

Presentation av konstnärerna och information  

till dig som funderar på att börja måla! 

Kaffe och förfriskningar till självkostnadspris.  
Beställ färdtjänst för hemresa till kl 15.10. 
 

 
Anmälan till: 
Afasiföreningen tele: 08-720 44 80 

 

Bild från en tidigare konsert 

Nora på vernissage 
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Studiecirklar och kamratgrupper 
 

Digitalt 

I väntan på bättre tider… 

På grund av smittläget har vi ännu inte  

startat cirkelverksamheten på Afasicenter. 

Men du kan delta i digitala cirklar, 

via video-chatt på Messenger eller Teams. 

Några grupper har redan kommit igång! 

Det finns plats för fler, kontakta oss så  

hjälper vi dig! 

Ring Maggan på tele: 08-720 44 80. 
 

Grupper på Afasicenter 

Så snart det är möjligt under våren kommer vi starta upp  

kamratgrupper och studiecirklar igen på Afasicenter.  
 

I första hand kommer vi att starta upp grupper för er  

som inte kan delta digitalt.  

När det sedan är möjligt att vara fler personer i våra lokaler  

kommer övriga grupper och cirklar stegvis startas upp. 
 

Vi erbjuder: 

Språklig stimulans  

Träna att prata, läsa och skriva. Anpassning av tempo och innehåll.  

Vi använder Nutidsfrågor, lättlästa böcker, bilder, spel och olika övningar. 

Läsecirkel 

För dig som gillar böcker. Vi läser och diskuterar lättlästa böcker. 

Matematik 

Vi tränar siffror och räknar olika tal.  

Engelska 

Vi pratar, skriver och läser på engelska. Olika nivåer. 

Sång & musik  

Vi sjunger tillsammans, lätta och populära låtar till gitarrackompanjemang.   

Ingen sångvana behövs, alla är med och sjunger eller trallar efter förmåga.  

Måla & teckna  
Arbeta med teckning, färg och form efter egen förmåga med stöd av kunnig ledare.  
Du kan vara helt nybörjare och använda vänster eller höger hand som ditt verktyg. 
 

Pumpan 
Tyvärr kommer lokalerna på Södermalm, Pumpan, att stängas i mars.  

Vi hoppas förstås hitta andra lokaler så småningom. 
 

Vill du vara med eller har frågor och funderingar kontakta: 

Maggan Forselius, tele 08-720 4480, 076-556 1390  

e-post: margareta.forselius@afasicenter.se 
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Välkommen till Datorträningsrummet!  

Här tränar vi språklig förmåga, till exempel läsa, skriva,  

prata i olika datorprogram. 
 

Du som kommer första gången får prova ut egna övningar  

hos vår logoped Kerstin. Det går bra att börja när som  

helst under terminen.  
 

Priser: 

• Träning 1 timme/vecka kostar 300 kr per termin. 

• Träning 2 timmar/vecka, eller mer kostar 500 kr per termin. 

• 1:a logopedbesöket kostar 200 kr. 
 

Vi har även en intensivkurs för att träna upp arbetsminnet. 

Ett program som heter Cogmed. Kursen består av 25 tillfällen.  

Det går även bra att träna hemma.  
 

Cogmed kostar 250 kr för medlemmar, men ingen kostnad  

för dig som redan tränar i datorrummet.   

     

Frågor och anmälan på tele: 08-720 44 80 

Kerstin Gustafsson 

Logoped 

Johan Berghman 

Handledare i  

datorträningsrummet 

HjärnaTillsammans  
Vi börjar med lite glada nyheter! 

 

HjärnaTillsammans får drygt 4 miljoner kronor från  

Allmänna Arvsfonden för projektet Hjärna Må Bra.  

Projektet är på 3 år. Afasiföreningen i Stockholms län är projektägare.  

Vi planerar att starta projektet i mars 2022, om pandemin tillåter. 

 

Hjärna Må Bra är en satsning för att motverka psykisk ohälsa  

och främja hälsan för personer med en förvärvad hjärnskada och anhöriga.  

Vi kommer bland annat att fylla på vår hemsida med information, tips,  

fakta och målgruppens egna berättelser om hälsa och goda levnadsvanor. 

 

För att sprida och öka kunskapen om förvärvad hjärnskada kommer  

vi även att bygga på och ta fram nya digitala utbildningar på vår lärplattform.  

 

Tyvärr gör pandemin att vi har paus för våra fysiska träffar.  
Vi hoppas självklart att vi snart kan träffas på tisdagsträffar och att vi kan fylla  
vår kalender på hemsidan med aktiviteter och träffar hos våra aktörer.  

 
Gå gärna in och titta på vår hemsida: www.hjarnatillsammans.se 
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Lokalföreningarna 
I Stockholms län finns fem lokalföreningar;  
Södertälje/Nykvarn, Tyresö-Haninge, Stockholm Eken,  
Sollentuna-Upplands Väsby och Norrtälje. 
 

Eken - Stockholms stad 

Kontaktpersoner:  
Ordförande Fredrik Sandman tele: 0730-70 30 40 
Margareta Forselius tele: 076-556 13 90 
 

Årsmöte 
Onsdag 9 mars kl. 15.30-17.00 
Kallelse med dagordning skickas ut  
till alla medlemmar via post eller e-post. 
 

Haninge -Tyresö 

Kontaktpersoner: Ordförande Ingrid Nilsson tele: 070-639 99 59 
    Kerstin Liedström tele: 072-724 04 20 
Årsmöte 
Fredag 4 mars kl. 14.00-17.00 
Plats: Kvarnhjulet 
 

Studiecirkel  
Torsdagar  kl. 10.15-11.45 
Plats:  Kvarnhjulet 
Ledare:  Camilla Ejdestig 
Startar så snart pandemi-läget tillåter.  
Frågor och anmälningar till Margareta Forselius tele: 08-720 44 80 
 

Norrtälje 
Ingen verksamhet just nu på grund av rådande situation. 
Är du intresserad av att träna ditt språk 
– att läsa, skriva och samtala i en liten grupp? 
Det finns också möjlighet att delta i en digital grupp. 
 

Ring Margareta Forselius på tele: 08-720 44 80 
så hjälper hon dig att komma med i en digital grupp. 

Språkcirkel i Vaxholm 
Vi tränar språket tillsammans. Läser, skriver och pratar. 
 

När:     Varannan tisdag (jämna veckor)  

Start:    Mitten av februari 

Tid:      kl. 13.00-15.30 

Ledare:      Christina Berghman 

Plats:      Träffpunkten Kanonen, Studion, Vaxholm 

Kostnad:     100 kr, 10 gånger. 
 

Frågor och anmälan till: Margareta Forselius, tele: 08-720 44 80. 

Christina Berghman 
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Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn 
Vi hälsar alla intresserade välkomna till vår verksamhet! 

Välkommen till våra träffpunkter! 
Startar så snart smittspridningen minskar och restriktionerna lättar. 

 

Träffpunkt Södertälje  

När:      Torsdagar  kl. 13.00-15.00  

Var:       Allaktivitetshuset,  

  Barrtorpsvägen 1A, Södertälje 

 

För mer information och anmälan 

Ta kontakt med Per Gunnermark 

per.gunnermark@gmail.com 

eller tele: 070-518 45 10 

Carina Bladh tele: 070-9660419 

Årsmöte 

Tisdag 8 mars kl. 18.30–20.00 

Plats: Allaktivitetshuset i Södertälje eller digitalt 

Kallelse med mer information skickas ut till alla medlemmar! 

Tankesmedjan i Nykvarn  

När:  Tisdagar kl 14.00-16.00 

Var:   Frivilligcentralen,  

  Gammeltorpsv. 3D, Nykvarn 

 

För mer information och anmälan  

Ta kontakt med Kenneth Bingström 

kenneth.bingstrom@hotmail.se  

eller på tele: 070-554 35 25 

Afasiföreningen i Sollentuna-Upplands Väsby  
Expedition och föreningslokal:  Malmvägen 14 A, 5 tr, 191 60 Sollentuna  

Porten är låst. När det är aktiviteter i lokalen möter vi er i porten.  

Verksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Välkommen till våra studiecirklar! 
Kom och träffa andra personer med afasi 

Tillsammans tränar vi språket, löser nutidsfrågor, pratar och läser.   
 

Kamratcirkel i Sollentuna      

När:   Torsdag kl. 10.00-12.00       

Plats:  Malmvägen 14A, 5tr, Sollentuna          

Start:  Mars, om pandemi-läget tillåter, 8 träffar. 

Ledare:  Nils Skarp 
 

Studiecirkel i Märsta 

När:   Onsdagar kl. 10.30-12.00       

Plats:  Träffpunkten i Märsta.        

Start:  Så snart det är möjligt på grund av pandemin. 

Kostnad:  Beroende på hur många tillfällen gruppen hinner träffas 

Ledare:  Susanne Bäckman 

För mer information och anmälan kontakta: 

Margareta Forselius, Afasiföreningen Stockholms län, tele: 08-720 44 80. 

Nils  

Susanne 

mailto:kenneth.bingstrom@hotmail.se
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Så här kommer du till Afasiföreningens lokaler 

Besöksadress: Sabbatsbergsvägen 6 

T-Bana: S:t Eriksplan  

Bussar: nr 3, nr 4 och nr 47 

Pendeltåg: Odenplan 

 

Afasiföreningen i Stockholms Län 

Sabbatsbergsvägen 6,  

Box 45 444, 104 30 Stockholm 

Telefon: 08-720 44 80  

e-post: afasi@afasicenter.se 


