
Program

Hösten / Viontern 2021



• Ordförande har ordet
• Corona, corona, corona………. Detta har vi, när detta läses, haft för våra ögon i nära 1 ½ år.
• Det har ju hela tiden varit, ställa in, ställa in.
• Jag håller tummarna att det ebbar ut under hösten, att alla är vaccinerade 2 ggr, så vi kan få ta del 

av de aktiviteter som vi så länge har väntat på.
• Den första stora händelsen är ju resan till Valjeviken i början på september.
• RTP dagen (22/9) tycker jag vi skall hjälpas åt på alla orter att sprida att vi finns, vi firar ju 75 år i år
• Sen har vi i slutet på året Trolleriafton och Julfesten på Solliden att se fram emot.
• För övrigt så påverkar vi angående problemet med att man inte får garage (”brödburken”) till sinn 

permobil, som man har blivit förskriven för, men bor i hyreshus, och inte kan förvara den 
någonstans.

• Återigen, det är de sämst ställda i samhället som drabbas
• Även flextrafiken försöker vi påverka att få ha kvar, när nu det blir färre busslinjer 2022.
•

• Claes-Göran Andersson
• Ordf. Örebro Distrikt



• Kalendarium höst/vinter 2021 
• Augusti
• 16 ÖLF Styrelsemöte kl 17.00-19.00
• 17 BADET STARTAR om coronan tillåter, Inger sms
• Bad USÖ varje tisdag (24,31) 
•

• September
• 1-5 Valjeviken
• 13 Hantverket
• 13 ÖLF Styrelsemöte kl. 17.00-19,00
• 20 ÖLD Styrelsemöte kl. 17.00-19.00
• 22 Personskadedagen (RTP Dagen) 
• 25 Grillfest
• Bad USÖ varje tisdag (7,14,21,28)
•

• Oktober
• 14 Matlagning (Brickebacken)
• 18 Hantverket
• 18 ÖLF Styrelsemöte kl 17.00-19.00
• 30 Trolleri
• Bad USÖ varje tisdag (5,12,19,26 )



• November
• 11 Matlagning (Brickebacken)
• 22 Hantverket
• 22 ÖLD och ÖLF Styrelsemöte. kl. 17,00-19,00 Planeringsmöte. Kl. 19.00-21.00
• 27 Julfest  Solliden
•

• Bad USÖ varje tisdag (2,9,16,23,30)
• December
• 14 Badet slutar
• Bad USÖ varje tisdag (7)
•

• OBS! Alla medlemmar från Bergslagens och Örebro lokalförening är välkomna att 
anmäla sig och delta i aktiviteterna i detta program.

• Information från Bergslagens lokalförening…
• Badet i Nora i varm bassäng på Hagby Ängar startar i augusti. Kontakta Monica 

Jansson tel: 070 – 246 22 37 för mer information vilken tid och dag det blir. 



• KOM & BADA!
• Personskadeförbundet RTP Örebro läns distrikt har tillgång till den varma bassängen på USÖ för våra medlemmar.
• Varje tisdag träffas vi och tränar efter lust och förmåga.
• Preliminärt; Första badet efter sommaren är den 17/8.
• Inger meddelar via SMS exakt vilket datum på grund av coronaläget
• O.B.S. 2 grupper O.B.S
• Grupp 1. Kl. 18.00.-18.45 & Grupp 2. 18.45.-19.30.
• Skulle inte Du också tycka det var trevligt?
•

• Personligt träningsprogram för träning i varmbassäng utformad av sjukgymnast behövs för att delta.
•

• Har du svårt att ta dig i och ur bassängen finns Inger, som är bassängutbildad, och hennes medhjälpare på plats för 
att underlätta.

•

• Badet är en medlemsförmån vilket innebär att enskild medlem i länets lokalföreningar badar utan kostnad. 
Intresserad?

•

• Hör gärna av dig till Inger om du inte vet vilken grupp du tillhör
• För att få mer information
• Hjärtligt välkomna!
• Inger Eriksson: 070-602 73 57



• ”Hantverket”
• Vi fortsätter med (juntan) till mångas glädje i höst med Inger som ledare.
• Var och en av våra medlemmar som vill träffas för att sticka, virka eller 

brodera är välkomna. Det går också bra att bara komma och njuta av 
varandras sällskap. Vi hjälps åt att lösa de problem som uppkommer med 
de olika hantverken.

• Var och en tar med sig det arbetsmaterial som behövs till sitt arbete, så 
som påbörjade eller helt nytt.

• Fika utlovas   .
• Vi ses den 13/9, 18/10 samt den 22/11
• i Brukarhuset;s lokal.
• Tiden: Klockan 14.00-17.00.
• Anmäl ditt intresse till Inger Eriksson på tel: 070-602 73 57
• Varmt välkomna och låt det glöda i händerna!! 



• Se hit
•

• Alla med nacksmärta
• Torsdagen den 16 september kl. 18.00
• Plats; Mellringevägen 120 B 
• Kommer du att kunna
• Prova virtuell rehabilitering mot långvarig nacksmärta
•

Företaget Curest har tillsammans med fysioterapeuter vid Danderyds sjukhus tagit fram ett 
hjälpmedel för rehabilitering av nackskador, yrsel & spänningshuvudvärk. Hjälpmedlet heter 
RecoVR och för att träna används VR-glasögon som visar olika övningar och rörelsemönster.
Curest erbjuder därför Personskadeförbundet RTPs lokalföreningar ett möte där de kommer till 
föreningen och presenterar hur hjälpmedlet och träningen går till. Under mötet får deltagarna 
också möjlighet att testa VR-glasögonen. Lokalföreningarna och personer som är intresserade kan 
sedan få låna hem VR-glasögon för träning under en tid. Detta är helt kostnadsfritt.

Metoden används idag på olika kliniker & regioner där patienter lånar hem VR-glasögon för att 
enkelt kunna träna och få uppföljning från en fysioterapeut på distans. Se mer om Curest samt se 
video hur VR-glasögonen används på www.curest.se

Anmälan till Maria Bylin tel. 070 563 17 99
• Senast den 12 september

https://rtp.us19.list-manage.com/track/click?u=20582c3ed6cae2d56bd9ddb74&id=a12341df0a&e=029779d939


• Grillträff
• vid Rävgången
• Lördagen den 25 september kl. 13.00
• Om coronan tillåter så planeras en träff där vi grillar antingen korv 

eller hamburgare. Vi umgås och njuter av vädret.
•

• RTP håller med det som skall grillas samt dricka. Kaffe tar ni med 
själva. 

•

• Tänk på rätt klädsel !
• Anmälan till Inger Eriksson 070 602 73 57
• senast den 20 september
• Välkomna



• DET POPULÄRA
• Kom och laga mat tillsammans med RTP
• Fortsätter med några torsdagar i höst.
• 14 oktober och 11 november.
• Vi lagar och äter maten klockan 18 – 21 i lokalen vid Brickebackens 

centrum.
• Värdar för kvällarna är som vanligt de medlemmar som anmält 

intresse för att leda matlagningen. 
• Kostnad: Ingen (RTP står för kostnaderna)
• VÄLKOMNA! 
• Viktigt: ny anmälanmottagare
• Anmäl er till varje träff, en vecka innan, så mat kan inhandlas. 

Anmälan till Nahryin Jakob 073 329 34 97



• Höstfest med Trolleri
• Lars Ingmar Johansson f.d. svensk mästare
•

• Lördagen den 30 oktober kl. 16.00 
• Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120
• Efter föreställningen blir det en enklare förtäring.
• Anmälan till Claes-Göran Andersson 070 563 17 57
• Kostnad 75 kr, barn under 12 år gratis
• Insätt på bankgiro 5814-2191
• Märk: namn och Höstfest
• Sista anmälningsdagen är den 
• 22 oktober
• Anmälan är bindande
• Välkomna



• RTP
• Välkomnar er till
• ett riktigt julbord på Solliden den 27 november
• kl. 13.00 – 16.00
• (Solliden ligger vid norra Lången, mellan riksväg 50 och Närkes Kil) 
• Adress för färdtjänst; Solliden Långbyn 217, 705 91 Örebro
• Kostnaden för kalaset blir blygsamma 200 kronor/person inklusive 

dricka, (ordinarie pris 545 kr.) Barn under 12 gratis.
• Viktigt att ange vid anmälan om barn skall delta. Pengarna sätts in 

på Bankgiro 5814-2191. Märk namn och julbord
•

• Anmälan till Claes-Göran Andersson 070 563 17 57 senast den 17 
november. Anmälan är bindande. Välkomna! 

• God jul & Gott Nytt År





• Viktigt

•

• Har du bytt adress, telefonnummer eller e-
postadress ? Glöm då inte att meddela oss de 
nya uppgifterna. Antingen genom at själv gå in 
på ”Mina sidor” och ändra eller genom att 
meddela oss på förbundskansliet på: 
info@rtp.se eller per telefon 08-629 27 80 så 
ändrar vi åt dig 

mailto:info@rtp.se


• Om oss
• Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett 

tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans 
och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Vi vill ha en utbildnings- och 
arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.

• Förkortningen RTP står för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan.
• Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av 

trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.
Förbundet arbetar specifikt med frågor som rör följande skadegrupper:

• personer med en nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld)
• personer med ryggmärgsskada
• personer med hjärnskada
• personer med polioskada
• personer som genomgått en amputation
• personer som har andra typer av trafik- eller olycksfallsskador
•

• Vi finns representerade med lokalföreningar och distrikt på cirka 50 orter runt om i Sverige där medlemmarna kan 
engagera sig och delta i olika aktiviteter som anordnas i lokalföreningarna.

•

• Förbundets ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människor med 
funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada. 

•

• Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning.

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/06/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/

