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Ledare
Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Förkortningen RTP står för Rehabilitering, Till-
gänglighet och Påverkan. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, 
och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället. Skillnaden är att vi kanske måste 
kräva lite mer av rättigheterna för att kunna uppfylla skyldigheterna. Personskadeförbundet RTP ger stöd, in-
formation och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada 
samt deras närstående.

Vad gäller vid avbokningar av aktivitet?
Anmälningar till alla våra aktiviteter är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast 2 veckor innan aktivi-
teten startar. Är det så att vi bokat upp t.ex. hotell, resor, biljetter så måste vi ha din avbokning minst 4 veckor
innan start. Vid senare avbokning än så krävs intyg från läkare. De priser som anges för våra aktiviteter gäller för
dig som medlem/familjemedlem i RTP. Övriga deltagare/medföljande betalar fullt pris.

I skrivande stund skiner solen, dahliorna blommar fortfarande precis som i fjol.
Men vi vet att detta år har varit ett startens år fullt av undran. Verksamheter gick på sparlåga under våren och 
under sommarn blev oddsen något bättre. Men så kom hösten och allt öppnades upp i september och vi startade 
delar av verksamheterna, men det var trögt efter så långt uppehåll och vi tappade medlemmar. 
Distriktet och lokalföreningarna har under hösten sökt bidrag för att starta upp 2022 med full verksamhet.
Fjärilen är full av gamla och nya aktiviteter inför nästa år. Som medlem är du olycksfallsförsäkrad då du deltar 
i någon verksamhet, det gäller även till och från den plats där verksamheten är.
Du har möjlighet i mån av plats att delta i alla lokalföreningarnas aktiviteter.

Mellan tidningens utgåvor kan du gå in på hemsidan www.rtp.se där finns Skånes distrikts och lokalföreningar-
nas hemsidor för att ta del av information och nyheter. Där hittar du också vår tidning Fjärilen.

RTP Skånes årsmöte hålls söndagen den 3 april 2022
Ombuden till årsmötet väljs på lokalföreningarnas årsmöten som är öppna för medlemmarna.
Antal ombud som varje lokalförening kan välja styrs av antalet medlemmar den 31 dec 2021.

Motioner till årsmötet kan framställas av lokalföreningarna, motionerna skall
 vara insända senast den 21 mars 2022

Vänligen Marianne  
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ANMÄLNINGAR
Alla anmälningar till de olika 
evenemangen görs till kansliet 
på telefon 040-91 64 55 eller 
via mail info@rtpmalmo.se

Behöver du hjälp vid något 
av våra evenemang 

eller om du är allergiker, 
meddela detta vid anmälan.

TÄNK PÅ ATT ANMÄLAN 
ÄR BINDANDE FRÅN 

OCH MED SISTA 
ANMÄLNINGSDATUMEN

Malmö 
Lokalförening

• Malmö, 
• Svedala, 
• Trelleborg
• Vellinge

Kansli
Industrigatan 33
212 28 Malmö

Telefon: 040-91 64 55

Telefontider:  Måndag och 

torsdag 10-11 tillsvidare

E-mail: info@rtpmalmo.se 

Hemsida: www.rtpmalmo.se

Bankgiro: 888-3092

Swishnr: 1233476546

Fjärilens redaktion: 
Carina Sjöberg Sjö 
carinasjobergsjo@hotmail.com           

Hej på er alla!
Nu har snart ännu 
ett år passerat och 
många restriktioner 
har hävts och 
aktiviteterna har så 
smått kommit igång. 
Efter att julefriden 
lagt sig är det dags 
med nya tag och vi 
skulle bli glada 
om du vill delta i 
aktiviteterna som är 
inplanerade första kvartalet.
 
Styrelsen önskar Er alla en 
God Jul och Gott Nytt år!

INFO
Kansliet har julstängt mellan 20/12-9/1
Tel 040-91 64 55 , info@rtpmalmo.se, Swish nr 123-347 65 46
Vi ber alla att uppdatera era mailadresser och telefonnummer

Du vet väl att du kan 
anmäla dig till alla lokalför-

eningarnas aktiviteter 
i mån av plats.

Valberedningen
Kan du tänka dig att medverka i Malmö Lokalförenings styrelse? 

Styrelsen fungerar väl idag och har trevligt tillsammans. 
Det skulle ändå vara bra att få in någon ny ledamot med lite nya idéer kring 

aktiviteter m.m. Hör gärna av dig till valberedningen.

Glenn Ljungqvist Mobil: 0733-404367 Mail: glenn.ljungqvist@gmail.com
Ingrid Palm Mobil: 0707-475138 Mail: kjell-ake.palm@netatonce.net

Årsmöte
Malmö lokalförening i Personskadeförbundet RTP, 

kallar till årsmöte 
söndagen den 27 februari 2022 kl. 13.00-16.00 på Paraplyet.

Motioner till årsmötet skall vara kansliet,
tillhanda senast den 27 januari 2022. 

Möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet fjorton 
dagar innan, ni som vill ha dom på mail, meddela detta på 

mailen innan den 8 februari. 
Lättare förtäring serveras efter årsmötet.

Anmälan om deltagande skall göras senast den 1 februari
till kansliet eller via mail

Styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna 
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Du vet väl att du kan anmäla dig till alla lokalföreninarnas aktiviteter i mån av plats.
All kultur- och studieverksamhet genomförs i samverkan med ABF.

Akrylmålning
Akrylmålning med start den 3 februari (10 ggr)
Anmälan till kansliet senast 13 januari.

Tid: 9.30-12.45
Plats: Mosaiken Porslinsgatan 
Pris: 700 kr medtag eget material.
Avgift: Betalningen skall vara RTP tillhanda 
senast 28/1
Detta är ett samarbete med ABF

Hantverkscafé
Du är välkommen att 
pyssla med vad du än 
håller på med. 
Är det något du känner 
att du skulle vilja lära 
dig mer om, kontakta oss så försöker vi lösa det. 
Följande onsdagar träffas vi: 
26 januari, 23 februari, 30 mars                                                                                                                        
Fika serveras.

Anmälan: senast måndag innan träffen till kansliet.
Tid: Välkommen mellan 13.00–16.00
Plats: Industrigatan 33, Malmö
Fika: 30 kr, betalas på plats   

Öppet Hus/Diskussionsforum
Vi fortsätter våra 
träffar med diskus-
sioner och trevlig 
samvaro följande 
tisdagar: 
11 januari, 
1 februari, 1 mars

Tänk på att anmälan måste göras senast torsdagen 
innan till Inger Ljungqvist på tele. 0706- 12 08 62 

Tid:10.00-12.00 
Fika: 20 kr, betalas på plats.
Plats: Industrigatan 33, Malmö

Rådhuskällaren
Fredagen den 25 mars tänkte vi gå och äta filé frossa 
(kyckling, fläskfilé och oxfilé) veg alternativ finns vid 
behov, all dryck köper var och en. 

Anmälan senast den 3 mars till kansliet
Tid:19.00
Plats: Rådhuskällaren, Stortorget
Pris: 150 kr
Avgift: Betalning skall vara RTP tillhanda 4 mars

UPPDATERA DIN MEDLEMSIDA
Så vi når dig med viktig info, nyheter och mycket mycket mer.

Vet du inte hur man gör så kan vi försöka hjälpa dig.
Under vecka 3 och 4 kommer vi att finnas på kansliet Måndag och Torsdag mellan 10-13

Carina och Jeanette
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Kommande aktiviteter under 2022

Allsång på Operan
Lördagen den 11/6/2022 kl. 13.00. 
Konferencier och allsångledare är folkkära opera-
sångare Rickard Söderberg. Med sin stora röst och 
sitt smittande engagemang lotsar han publiken ge-
nom de största musikalhitsen, pampigaste operakö-
ren och mest kända visorna. Med sig har han några 
av våra talangfulla mastersstudenter, en skånsk kör 
och gästartist.

Pris: 150kr
Plats: Malmö Opera
Vi har 30 platser och 10 rullstolsplatser
Anmälan senast 30/3/2022 till kansliet på mail 
eller telefon. Fotograf Andreas Paulsson

• Bussresa i maj. Mer information kommer i nästa nr av Fjärilen.

RTP Malmös ärtsoppa och pannkake kväll som Inger Ljungqvist har tillagat.
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Mellersta Skåne

KALLELSE
Årsmöte söndagen den 13 mars 2022  

Backagården i Höör 

Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Förhandlingar

Kl. 15.00 – 15.30 Avslutar med kaffe.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. 

Anmälan om deltagande: senast den 31 januari på telefon eller mail. 
Glöm inte att anmäla om Du har specialkost. 

Ni som kan tänka er att få möteshandlingarna på mail meddela 
oss detta senast den 31 januari.

Välkomna!

Mellersta Skånes 
lokalförening 

• Lund 
• Staffanstorp 
• Burlöv 
• Lomma 
• Kävlinge 
• Svalöv 
• Landskrona 
• Eslöv 
• Höör  
• Hörby

Kansli
Annegården
Skansvägen 5
226 49 Lund

Mobil: 0768 – 98 53 95
Telefontid: 
Måndag 16-18 
tisdag kl.10.00-12.00

E-mail: 
rtp.mellerstaskane@live.se 

Hemsida: 
rtp.se/mellerstaskane

Kontaktperson:
Ordförande: 
Agneta Ragnarsson

Fjärilens redaktion:
Agneta Ragnarsson 
rtp.mellerstaskane@live.se

Plusgiro 79 32 48-6
 

Kansliet 
OBS! Nytt telefonnummer tel. 0768 – 98 53 95 
från och med den 1 oktober.
Telefontid:
Helgfria måndagar Kl. 16.00 – 18.00 och tisdagar kl. 10.00 – 12.00. 

God Jul   &  Gott Nytt År 
Önskar Styrelsen

OBS! Om du anmäler dig till två olika tränings-
pass får du 100 kr i rabatt per träningsform. Detta 
gäller bassängträning, qigong och Afrikansk dans.
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Foto: Ann-Kristin Thönnersten Nilsson

Bassängträning Habo Gård
På Habo Gård i Lomma måndagar kl. 14.00 – 15.00 
Vårens bad startar den 17 januari.
Kostnad: 300 kr/termin
Det kan finnas platser kvar, om Du är intresserad så 
hör av dig. 
Kontaktperson/ledare Marianne Ohlsson 
tel. 0703 59 27 53
OBS! Bassängträning på Billingshäll kan komma 
att starta igen under andra kvartalet 2021.

Qigong på Habo Gård
Vårens Qigong kommer att 
vara den 4 februari, den 10 
mars och den 13 april kl. 
11.00 - 13.00
Vi träffas på Habo Gård kl. 
11.00 – 13.00 för en timmes 
Qigong med instruktör Patrick Bacquin. 
Bekväma kläder rekommenderas. 
Efter passet serveras dagens lunch med sallad, dryck 
och kaffe/te och kaka. 
Anmälan: senast den 10 januari
Kostnad: 300 kr/termin. 
Inbetalas senast den 30 januari.

Musikterapi
Den 23 februari och den 30 mars 
kl. 13.45 – 15.45 träffas vi på An-
negården i Lund med Gitte Pålsson 
som ledare. Övriga datum beslutar 
vi tillsammans.
Musik ska byggas utav glädje. Av 
glädje bygger VI verkligen musik. 
Alla gör så gott man kan och inga krav på att vara 
någon sångfågel eller spela något instrument. Vi 
kommer att göra ett besök på Malmö Live under 
hösten.
Anmälan: senast den 30 januari. 
Kostnad: 300 kr/termin. 
Inbetalning senast den 20 februari.

Blomsterkurs
Blomsterkurs den 6 april kl.16.00 - 20.00. 
Vi träffas hos Blomster 
-Pågen i Bjärred och fixar 
årets påsk arrangemang. 

Avgiften inkluderar allt 
material och fika under 
kvällen. 
Anmälan: senast den 28 
februari. 
Kostnad: 300 kronor. 
Inbetalning senast den 20 mars.

Medlemsmöte 21 april kl. 18.00-21.00 på Annegården i Lund. Ewa-Gun Westford 
Efter 48 år inom polisen har Ewa-Gun gått i pension. Hon har varit en stor profil som polisens 

presstalesperson i Södra Skåne. Hon kommer och ger oss sin historia av sitt arbeta och 
sin roll som kvinnlig polis och hur det förändrats.

Anmälan: senast den 10 mars.
Kostnad: 50 kronor. Inbetalning senast den 20 mars.

Afrikansk Dans på Habo Gård
Vårens dansträffar 
kommer att vara 
den 27 april, den 
25 maj och den 
22 juni kl. 13.30 – 
14.30.

Ledare för träffarna 
kommer från Gerda 
hallen i Lund.

Anmälan: senast den 30 mars.
Kostnad: 200 kr/termin. 
Inbetalning senast den 20 april.
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Betong kurs 
Den 8 maj och 15 maj kl. 10.00 – 13.00
Vi träffas hos Hököpinge Bod 
& Betong.Under några timmar 
ska vi låta kreativiteten flöda 
och tillverka några trevliga fö-
remål i betong. Deltagarantalet 
är begränsat till 6 personer / 
tillfälle så det är först till kvarn.

Anmälan: senast den 30 mars
Kostnad: 150 kr/person per kurstillfälle. 
Inbetalning senast den 20 april.

Malmö Opera den 22/5 kl. 15.00
Musikalen Så som i Himmelen.  
Äntligen efter 
två inställda före-
ställningar så ska 
vi få njuta av mu-
siken igen.

I skrivande stund 
så finns inga biljetter kvar. Men det kanske blir nå-
got återbud.
Så hör av dig om intresse finns så kanske du har tur. 
Senast den 15 januari.

Aktivitetsdag på Habo Gård 
2 juni kl. 10.00 – 15.00
Detta är en dag för 
gemenskap, god 
mat och chans att 
delta i aktiviteter.
Vi kommer att få 
vägledning i olika 
grupper av tera-
peuter på balansbanan. Sedan blir det gemensam 
lunch. Därefter blir det flottfärd med fika.
Kl. 10-11 möte i lokal med kaffe/te, fralla med ost
Kl. 11-12 träning på balansbanan med ledare
Kl. 12-13 dagens lunch
Kl. 13-15 flottfärd med eftermiddagsfika.

Anmälan: senast den 20 april.
Kostnad: 150 kr/person. 
Inbetalning senast den 30 april.

Tylösand den 27 – 29 maj
Under dagarna ska 
vi testa på olika trä-
ningsmetoder och 
delta i instruktör-
ledda aktivitetspass. 
Ni har även tillgång 
till bad både inom-
hus och utomhus i 
havet. Om ni vill kan ni även boka olika behand-
lingar som var och en betalar själv.

Paketet består av följande: 2 övernattningar med 
frukostbuffé, 
Eftermiddagsfika fredag och lördag. Trerätters mid-
dag fredag och lördag Brunch på lördagen 
Fri tillgång till Spa och aktivitetspass. 

Mer information i nästa nummer av Fjärilen.

Kammarmusikfestivalen 
Det blir 14:e året som vi anordnar denna uppskattade musik resa. 

Ansvariga för festivalen planerar dagarna till den 4 – 10 juli.

Vi planerar för tre övernattningar med helpension, besök på tre konserter och 
tre tillfällen med föreläsare som introducerar konserterna. 

Våra vänner i Lyckå planerar redan nu för den 38:e festivalen i ordningen. 

Mer information i nästa nummer av Fjärilen.

OBS! Alla anmälningar gör ni till Agneta tel. 0768 98 53 95 
eller maila rtp.mellerstaskane@live.se 

Alla inbetalningarna gör ni till vårt plusgiro 79 32 48-6
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Nord Skåne 
lokalförening
• Kristianstad 
• Hässleholm
• Bromölla 
• Osby 
• Östra Göinge 
• Perstorp

Kansli:
Ordförande: Per Jakobsen
Tel. 0702 41 82 57
E-mail: 
per.kjaerholm@telia.com
Kassör: Camilla Svensson, 
Tel: 070-866 88 55  
E-mail:
camilla64svensson@gmail.com

Ledamöter: 
Britt-Marie Harsten
Tel: 0733-46 81 28
E-mail: bmharsten@gmail.com
Ola Håkansson
Tel: 0708 16 35 15
E-mail: 
olah0216@gmail.com
Alf Bellman
Tel: 0705-22 21 73
E-mail: alf@ekepellens.se
Per O Enström
Tel: 0704-56 71 37
E-mail: peroen.1951@gmail.com

Kontaktperson:
Ordförande: Per Jakobsen
Tel. 0702 41 82 57
E-mail: 
per.kjaerholm@telia.com
Fjärilen redaktion:

Hemsida:
rtp.se/nordskane
Plusgiro: 480 38 43-4

Nord Skåne

Vad gäller vid avbok-
ning av aktivitet, se 
informationen sidan 2

Bassängträning
Varmvattengympa på Centralsjukhuset i 
Kristianstad
Badet startar den 18/1 – 22
Grupp 1: kl 16,30 med ledare Justyna
Grupp 2: kl 17,30 med ledare Elin

Som det ser ut just nu är det fullsatt i båda 
grupperna. 
Men är någon intresserad av att bada med oss, anmäl intresse till 
Camilla på 0708668855 eller 
mail: camilla64svensson@gmail.com.
OBS! Nytt Pris
Kostnad: 300 kronor ska vara oss tillhanda 
senast den 10/1–22 insatt på vårt Plusgiro nr: 480 3843-4.
 

KALLELSE
Årsmöte 2022

Söndagen den 13 februari på 1 Kök i Rinkaby
Kl.12.00 Lunch

Kl.13.00 Förhandlingar
Kl.15.00 Avslutning

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
Anmälan: måndag-torsdag kl. 10.00 – 12.00 senast den 10 januari till.
Per Jakobsen tel. 0702 41 82 57 eller e-post: per.kjaerholm@telia.com 

Glöm inte att tala om i fall DU ska ha specialkost.

Välkomna!
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Nord Skåne
Gör inga inbetalningar förrän vi ger klartecken att aktiviteten kommer att genomföras.

PHANTOM OF THE OPERA
Lördagen den 2 april kl. 19.00 på Kristianstad 
Teater. Vi träffas kl. 18.30 ut-
anför teatern. Då kommer ni 
att få era biljetter.
Andrew Lloyd Webbers dra-
matiska och vackra musik har 
gjort Phantom Of The Opera 
till världens mest älskade mu-
sikal. Rollen som Phantom 
spelas av John Martin Bengts-
son och Sara Ollinen spelar 
Christine Daaè

Kostnad: 200 kr/person
Anmälan: Senast den 31 januari till Ola 
Håkansson tel. 0708 16 35 15 eller 
olah0216@gmail.com
Inbetalningen skall vara oss tillhanda senast 
den 28 februari på plusgiro: 480 38 43-4

Stol Yoga
Vi fortsätter med vår 
stolyoga med start den 
19/1–22, där vår ledare 
heter Rebecka.
Mellan kl 15.50–16.35 
är vi på Magasinsgatan 
i Kristianstad.
Detta är en skonsam 
yoga där rörelserna är 
anpassade efter var och 
en med våra olika ska-
dor och problem. Vi sitter på en stol och gör rörel-
serna, lite stående övningar med stolen som stöd. 

Anmälan: till Camilla på 0708668855 eller mail: 
camilla64svensson@gmail.com senast den 5/1–22. 
Kostnad: 750 kronor för 15 gånger som sätts in 
på vårt Plusgiro: 480 3843-4 senast den 12/1–22. 

Studiecirklar ihop med ABF.  ABF:s konferenslokal på Björkhemsvägen 15 D i Kristianstad

Mobiltelefon cirkel  
Bli vän med din mobil/surfplatta  
Några exempel på innehållet i 
cirkeln. Läsa och skicka e-post 
och meddelande. Sociala 
medier och videosamtal. Bank ID 
och bankärenden. Vi träffas vid 5 tillfällen 
à 3 timmar varje gång med fikapaus.  
Följande dagar: 4/4 – 11/4 – 25/4 – 9/5 – 16/5. 
Kl.13.00 – 15.15  
Anmälan: senast den 28/2 till Britt-Marie på tele-
fon 0733-468 128 eller till bmharsten@gmail.com  
Ingen kostnad för denna cirkel. 

Dator cirkel
Vill du lära dig mer om hur du 
kan använda din dator. På den-
na grundläggande kurs lär vi oss 
om Word, PowerPoint, Excel, in-
ternet och mail. Vi träffas vid 
5 tillfällen à 3 timmar varje gång med fikapaus. 
Följande dagar: 28/2 – 7/3 – 14/3 – 21/3 – 28/3.  
Kl. 13.00 – 15.15 
Anmälan: senast den 31/1 till Britt-Marie på tele-
fon 0733-468 128 eller till bmharsten@gmail.com 
Kostnad: 150 kronor ska vara osstillhanda senast 
den 20/2 insatt på vårt Plusgiro nr: 480 38 43-4.

Intresseanmälan till följande två aktiviteter
Sittgympa
Vi vill försöka starta en grupp 
med sittgympa i Kristianstad 
till våren då det har kommit 
önskemål från medlemmar om 
detta. Planen är att vi träffas varannan vecka på dag-
tid. För närvarande är det inte klart med ledare eller 
egenavgift men är ni intresserade av att delta så hör 
gärna av er.
Intresseanmälan senast den 14 januari till:
Britt-Marie på telefon 0733-468 128 eller till 
bmharsten@gmail.com

Spa på Hälso Oasen i Hässleholm
Vi planerar för ett besök på 
Hälso Oasen i Hässleholm. 
Vi vet i skrivande stund inte hur el-
ler vad det kommer att bli, eftersom 
de omorganiserar på Hälso Oasen. 
Men några behandlingar brukar 

ingå. Vi tänker eventuellt boka till April månad.
Finns det något intresse för detta? 
Intresseanmälan: till Camilla på 0708668855 eller 
mail: camilla64svensson@gmail.com.
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Mer information i nästa nummer av Fjärilen
Österlen tur med handikappanpassad buss den 14 juni. Resan ska gå till Simrishamn. Föreläsning om Nordic 

sea winery, de som vill får prova på 3 olika sorters viner. 
Lunch ink bordsvatten, sallad, bröd & kaffe.

Därefter åker vi vidare till Autoseum i Simrishamn ca 12.30-14.30
Vi avslutar på Café Annorlunda vid Stenshuvud Kivik kl. 15.30 för kaffe med bulle samt lite kakor i ca 

1 timme och sedan hemåt mot Kristianstad för att vara där ca 18.00-18.30.

Valjeviken
I slutet av augusti deltog 32 RTP- medlemmar i en 
kurs för ett aktivt liv för oss med olika funktionsned-
sättningar. 

Programmet bestod av intressanta föreläsningar om 
bl a stresshantering och mediciner varvat med olika 
inom/utomhusaktiviteter. Det var yoga, qigong, mu-
sik o rytm, sittgympa, segling, tur på flotte samt häl-
sopromenader. På kvällarna hade vi badavdelningen 
för oss själva med ljuvlig varmvattenbassäng.

Vackert väder mesta tiden, en eftermiddag gjorde vi 
en busstur runt Ivösjön, som började med regn, men 

då vi stannade vid Bäckaskogs slott för fikapaus sken 
solen. 

Torsdag kväll hade vi först underhållning med sång 
och musik och sedan räkfrossa i matsalen. Några 
medlemmar bjöd på ett spex där Per Jakobsen höll på 
att bli av med skägget.

Det var en innehållsrik vecka med våra härliga med-
lemmar, god mat, många glada skratt och efterläng-
tad gemenskap.

Detta vill jag gärna göra igen hälsar Britt-Marie
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Hej!
Vad har hänt efter att samhället har öppnats?
Vi har startat upp Bassängträning och 
Andningsyoga som är i full gång.
Promenad gruppen har startat på spar-
låga de ser gärna att fler medlemmar 
deltar, då de mist Michael Olsson som 
flyttat till Danmark samt att några gör 
tillfälligt uppehåll.
Corona har inte släppt oss helt då det ta-
las om en 3 spruta för några av oss 
Det är sökt bidrag till våra verksamheter 
2022 vi är optimister.
Hoppas det finns något för dig som kan 
vara av intresse

God Jul Gott Nytt år
Önskar styrelsen

Nordvästra 
Skånes 
lokalförening

• Örkelljunga 
• Båstad
• Ängelholm 
• Åstorp 
• Klippan 
• Helsingborg
• Höganäs 
• Bjuv

Kansli:
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
Mobil: 0700 67 20 88
E-mail: 
marianne.skane@live.se
Hemsida: www.rtp.se/
nordvastraskane
Kontaktperson ordförande 
Marianne Möllerstedt 
Tel: 0700 67 20 88
Fjärilens redaktion:

Ny bank Nordea
Postgiro 678213-0
Bankgiro 2578094

Vad gäller vid avbokningar av 
aktivitet se sidan 2

Titta gärna in på vår hemsida 
för att se eventuella 

förändringar  av aktiviteterna

www.rtpskane.se/
nordvastraskane

Nordvästra Skåne

Medlemmar i personskadeförbundet RTP 
är välkomna att delta i DHS aktivitets-

program på Ringstorp.

För att se aktuella aktiviteter gå in på 
www.dhshelsingborg.se

Inbjudan till årsmöte 2022
Söndagen den 6 mars kl. 12.00  på Clarion Hotel Sea U
Clarion Hotel Sea U ligger mittemellan Knutpunkten och 

Dunkers Kulturhus, ingång på Kungsgatan 1.
                                                                    

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 
den 20 februari. 

 12.00 serveras det lunch
 13.00 startar förhandlingarna
 14.30 avslutning med kaffe
  

Gör din anmälan senast den 1 mars om du önskar förtäring
Till Marianne 046-77 61 95 eller mejla marianne.skane@live.se

Helene Stålkrantz 0707 550010  staliz67@gmail.com
Glöm inte att tala om ifall du har specialkost

Årsmöteshandlingar;
Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning
för 2021, Verksamhetsplan och Budget för 2022 samt underlag för

beslut sändes ut till deltagare som så önskar 14 dagar innan årsmötet.
Handlingarna finns även att tillgå på vår hemsida

www.RTP.se/nordvastraskane efter den 20 februari
STYRELSEN HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Inbjudan till årsmötet meddelas endast på detta sätt



13

Nordvästra Skåne

Andningsyoga
Vi startar till våren med 18 tillfällen måndagar 
mellan kl 11.00 till 12.00. 
Med start den 17 januari  på Ringstorpsgården
Ledare: Michael Grönhed  
Andningsyoga gör det lättare att hitta fokus och av-
slappning för att förebygga stress, ångest, depres-
sion, stelhet och ohälsa. Alla utgår från sina egna 
förutsättningar och sittande. 
Passet avslutas med kroppsscanning och en stunds 
meditation.

Kontaktperson: Göran Wallin 
jojje.wallin65@gmail.com mobil 0733846125
Kostnad: medlemmar 250:-/ termin
Denna aktivitet genomför vi tillsammans med DHR 
Fullt pris för ej medlemmar 750:/termin

Bassängträning på Ramlösa Bad
Med start den 14 januari
Fredagar kl. 18.00 – 18.45  
Bassängträning med ledare Lena Engkvist och till 
musik i 34-gradigt vatten.    
Det varma vattnet gör gott för trötta leder och musk-
ler. Alla tränar efter egen förmåga och gör inga rö-
relser som inte känns bra för kroppen.

Kostnad: 250: -/ termin för medlemmar.
Fullt pris för ej medlemmar 1.300/termin. Vill du ha 
information eller vara med i gruppen så ring 
Lena Engkvist tel. 042- 13 18 70 eller 
E-post: lena.engkvist@gmail.com

Promenad, kultur & fotogrupp.
Vi ses varje första torsdagen i månaden kl. 11.00
Vi träffas 10 ggr över året. Varje träff har ett tema.
Vi planerar gemensamt var vi träffas på torsda-
garna.Ta med den telefon eller kamera du brukar 
fotografera med.

Tanken är att promenera, inspireras, fotografera 
tillsammans och ibland gå på utställning istället. 

Vill du med så ring eller skicka ett sms till
Tünde Menessy mobil 0736 701086  
E post tunde.menessy@gmail.com

Bassängträning, Andningsyogan och Promenad och kulturgruppen har vi i samarbete med  

Fredriksdalsteatern ” Pang i Bygget”
Fredagen den 1 juli kl. 19.00
15 biljetter bokade var av en är rullstolsplats 100:-
Kostnad för medlemmar:  
250:- under 16 år 170:- 
Kostnad ej medlemmar: 480:-

Anmälan senast den 1 juni till Marianne 
tel. 046-77 61 95
Eller E-post marianne.skane@live.se

Du vet väl att du kan anmäla dig till alla lokalföreningarnas aktiviteter i mån av plats.



14

Nordvästra Skåne

Sofiero Blomsterträdgård
GUIDADE TUR i maj
Vill du få ut det mesta av ditt besök på Sofiero ska 
du gå en guidad tur. Med kunniga guider får du 
lära dig om Sofieros kungliga historia och ta del av 
trädgårdens blomsterprakt.
Mer information I Fjärilen nr 1 2022  

Grillkvällar 
vid Vikingstrandsbadet i Helsingborg
Onsdagen den 29 juni och onsdagen den 
3 augusti. Vi träffas kl. 18.00, ej vid regn.

RTP håller med grillkol och grillare, vi bjuder på 
kaffe med liten kaka. Vad du vill lägga på grillen 
och dryck tar du själv med.
Jag hoppas vi får två fina grillkvällar.

Planerade aktiviteter för hösten
• Vi hoppas kunna bjuda på studiebesök på 
  Brandkårsmuseet.
• Tylösand i oktober 2 rekreationsdagar
• Medlemsmöte i oktober med tema Ölprovning 
• Även att kunna erbjuda någon form av konsert 
  eller teater.
Mer information i Nr 2 och 3 av Fjärilen

Lokalföreningarna har tre gemensamma aktiviteter
• Familjedag på Backagården i maj där det avslutas med grillning

• Lokalföreningarnas Resa till Dalarna i juni 
• Söderåsens Forsgård fyra dygn i augusti 

Läs mer om det på sidan 18-19

Vad har hänt under 2021
Bassängträning och Andningyoga  genomförda un-
der hösten.
Fotogruppen hade ?  träffar under året.

Besök på Fredriksdalsteatern ” Pang I Bygget” 
flyttades till i år 2022

Tylösand 10 medlemmar hade en skön och avkopp-
lande helg I september
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Sydöstra Skånes 
lokalförening

• Simrishamn 
• Sjöbo
• Skurup
• Tomelilla 
• Ystad

Kansli:
Korsvirket 
Surbrunnsparken
Surbrunnsvägen 24, Ystad

Telefon: 0411-550933

Hemsida: 
www.rtpsydostraskane.se 

Kontaktperson
Ingvar Håkansson
0411-550933

Fjärilens redaktion:
Sylvi Salomonsson
sylvi.skane@live.se
070-3151778

OBS!
Anmälningar till medlems-
möten alternativt aktiviteter i 
Korsvirket skall göras till 
Marianne Åkesson
0733-946056

Aktiviteter utanför 
Korsvirket anmäles till
Sylvi Salomonsson
070-31 51 778
Bg 5123-8111

Sydöstra Skåne

GOD JUL och GOTT NYTT till er alla!
Hösten har för mig passerat i en väldig fart. 
Tiden tycks gå snabbare år för år. Men det är 
väl åldern!                                
Julen närmar sig med stormsteg, sedan kom-
mer nyår och därefter fortsätter RTP sina olika 
aktiviteter och medlemsmöten. Vi har kvar 
bassängträning på Ystads lasarett onsdagar, 
torsdagar och fredagar. Vi har sittgympa på 
tisdagar och vi har plats till fler deltagare. 
Vi ska naturligtvis göra en del andra bra och 
roliga saker också,  men det får du läsa om på 
följande sidor.  

Vi behöver bli fler i vår förening. Det delas ut 
reflexer och annat material vid olika tillfällen 
men det bästa är de ringar som sprids när våra 
medlemmar pratar gott om RTP. Så fortsätt prata om RTP med släkt, vänner 
och bekanta som i sin tur kan prata om RTP, då sprids vårt namn som ringar 
på vattnet. Alla känner någon, som känner någon, som behöver oss.                                                                                                                                            

Den 13-14 november hade RTP sin digitala kongress. Det gick riktigt bra. 
Marina Carlsson blev omvald till förbundsordförande vilket var viktigt för 
mig. Naturligtvis togs det många andra bra beslut. Jag blev nöjd med kongres-
sen men hoppas ändå att få en fysisk kongress nästa gång så man kan ventilera 
frågor med andra ombud från övriga Sverige. 

Det är snart dags att betala medlemsavgiften för 2022. Jag vill bara påminna 
om att medlemsavgiften betalas till förbundet i Stockholm, inte till vår lokal-
förening! Så kolla noga när du betalar att du betalar till rätt nummer!

Det var allt för den här gången!                                                          
Vi ses förhoppningsvis i vår!                                                                                                                                                                             

Hälsar Sylvi Salomonsson                                                                                                                                      
Ordförande i Sydöstra Skånes lokalförening i Personskadeförbundet RTP 

OBS! 
Om du anmäler dig till två OLIKA sorters 

träning får du 100 kr i rabatt per träningsform!
Vi har våra aktiviteter i samarbete med ABF

Kallelse till årsmöte                                                                                                                                   
Söndagen den 27 februari kl 14.00 håller vi årsmöte i Ystad. 

Lokal meddelas vid anmälan.                                                   
Lätt lunch serveras kl 13.00. 

Vi bjuder också på kaffe och kaka efter mötet. 
Du hälsas hjärtligt välkommen! 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen 
tillhanda senast den 15 januari.                                                                           

Viktigt att du anmäler dig senast den 16 februari!
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Sydöstra Skåne

Sittgymnastik
Udda tisdagar kl 17.00 har 
vi sittgymnastik som vanligt 
i stora salen på Göken, Petri-
gatan 10 i Ystad.                 

Kostnad: 100 kr för vårterminen. Bg 5123-8111. 
Vi kan ta emot fler deltagare! 
Vi börjar den 18 januari. 

Välkommen med din anmälan! 

Österlenhäxan
Tisdagen den 8 februari kommer 
Österlenhäxan att föreläsa för oss. 
En del av oss kommer säkert ihåg 
Shaeen Svanede, f d medlem i RTP. 
Det är Shaeen som är Österlenhäx-
an. Vi får höra lite om asatron och 
runor samt göra en trumresa (trum-
meditation). Det här ska verkligen 

bli intressant!  
Naturligtvis ska vi också hinna få i oss lite att äta 
och dricka. Vi träffas kl 18. OBS! Tiden! 
Lokal är i skrivande stund inte klart

Välkommen med din anmälan senast den 
25 januari!         

Örums Nygård                                                                                                                                      
Tisdagen den 15 mars 
planerar vi att åka till 
Örums Nygård för att 
koppla av och ha det 
skönt. Vi får använda 
pool, jacuzzi och bastu och du får en härlig utsikt 
över de Österlenska vidderna. 

Vill du ha någon behandling så bokar du själv den-
na! Dagen pågår kl 10.30-15. Du får lunch, kaffe/
te och frukt. 
Priset är i skrivande stund inte helt klart. 
Är du intresserad anmäl dig senast den 
28 februari! Det går att samåka!

YstadRevyn
Fredagen den 
21 januari ser 
vi ”Riskfritt” på 
Ystad Teater. 

Föreställningen 
börjar kl 19.30 
och beräknas 
vara slut kl 22. 
Det ingår 30 minuters paus. 

Kostnad: för rtp medlem 250 kr, ordinarie pris 495 kr. 
Anmälningstiden har gått ut och betalningen 
ska vara gjord. 

Vill du vara med och äta på Le Cardinal 
kl 17.30 så anmäler du detta till Sylvi. 
Le Cardinal ligger på gångavstånd från teatern. 
Måltiden ingår inte i biljettpriset! 

Påskfest
Tisdagen den 12 april 
firar vi påsk tillsam-
mans. Vi träffas kl 18.30 
och äter påsktallrik. 
Mellan maten och kaffet 
har vi en liten informa-
tionsstund och ett litet 
quizz. 

Lokal är i skrivande 
stund inte klart. Det är 
möjligt att vi måste begränsa antalet medlemmar 
beroende på lokalen vi får tag på.                                                                                     

Vi vill ha din anmälan senast den 29 mars!

Bassängträning
Vi har bassängträning i 
varmvattenbassängen på 
Ystads lasarett onsdagar 
kl 17.00, torsdagar 
kl 17.00 och fredagar kl 
13.00. 

Vi börjar vecka 2 (12, 13 resp 14 januari) och håller 
på till vecka 24 (15,16 resp 17 juni).

Kostnad: 500 kronor för 23 gånger. 
Bg 5123-8111. 

Välkommen med din anmälan!
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Sydöstra Skåne

Gunnarshög Gård                                                                                                                                             
Onsdagen den 4 maj planerar 
vi att göra ett besök på Gun-
narshögs Gård. Vi får en guidad 
rundvandring och lära oss hur 
rapsen blir rapsolja! Sedan fikar 
vi i det i det fina caféet. Därefter 
kan inköp göras i den intressanta 
butiken. Vi träffas på Gunnarshögs Gård kl 11. 
Det går att samåka!                                                                          
Välkommen med din anmälan senast den 
15 april!

Midsommarängen
Vi avslutar vårens 
medlemsmöten med 
en träff på Midsom-
marängen (bredvid 
Ystad Saltsjöbad) där 
vi grillar korv och fikar. 
Vi träffas där tisdagen den 24 maj kl 16.30. Vi 
hoppas på fint väder! Men kläder efter väder, ta 
med en tröja /jacka om det skulle bli svalt! Det 
finns lekplats, boulebana, litet gym mm.                                                          
Anmälan senast den 10 maj!

Minne
Vår vän Kjell Lööw har lämnat oss. 

Kjell var med om att starta vår lokalförening här i 
Sydöstra Skåne. Han var en trogen medlem i vår 

förening, alltid på gott humör och mycket 
uppskattad. Han var också vår revisor i många år, 

en kunnig person med en viktig uppgift. 
Kjell var tryggheten i föreningen. Vi saknar dig! 

Vila i frid!

Vilken upplevelse 
mötet med Yalla-
trappan var! Så bra 
information och så 
god mat! Vi tackar 
Zeina, Taghrid och 
Helena för en intres-
sant och trevlig dag!

Yallatrappan
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Skånes distrikt
Kansli:
Annegården
Skansvägen 5
226 49 Lund
Postgiro nr: 13 80 595-7
Tel: 046-77 61 95
Telefonsvarare: 0766-30 51 51
E-post: 
marianne.skane@live.se
Hemsida: 
www.rtpskane.se
Kontaktpersoner:
Marianne Möllerstedt 
tel. 046-77 61 95 
Fjärilens redaktion:
Marianne Möllerstedt
046-77 61 95

Nyttiga hemsidor
www.rtp.se   Förbundet
www.hsoskane.se
www.skane.se   
Region Skåne
www.bostadscenter.se
www.hjalpmedelsteknik.se
www.hi.se   
hjälpmedelinstitutet
www.ntf.se/sydost

RÅDGIVNING FÖR 
NACKSKADOR
TEL. 046-17 18 80

Skåne 

Medlemsförmåner
Möjlighet att kostnadsfritt beställa broschyrer 
med information och råd I samband med trafik-
skada, olycksfallsskada, arbetsskada, vårdska-
da och nackskada samt broschyrer ” att anlita 
ombud” Du kan också lada ner broschyrerna: 

https:/rtp.semedlem/medlemsinformaner.
Deltagarolycksfallsförsäkring som gäller när du deltar i verksamheter 
arrangerade av RTP.

Telefon rådgivning
Personskadeförbundet RTPs medlemmar har möjlighet att få telefon-
rådgivning när det gäller ärenden som handläggs av Försäkringskassan. 
Juristen Erik Ward nås på telefon 0456-51531 
varje onsdag mellan 13.00-17.00.
Medlemsrabatter
Unik försäkring-olycksfallsförsäkring samt 
hem -och bilförsäkring.För mer information se www.unikforsakring.se

Hem-och barnförsäkring hos Folksam till medlemspris.
Barnförsäkringen gäller vid sjukdom och olycksfall dygnet runt, året 
om. Ingen hälsoprövning krävs för att teckna försäkringen.

15 procents rabatt (max 1.500) vid köp av hjälpmedel från ETAC.
Rabatten gäller vid beställning från etacbutiken.se.
Om du inte har tillgång till Internet kan du kontakta ETACs kundtjänst 
på telefon 0371-57 73 00.
9-10 procents rabatt på bil och tillbehör från Volvo.
7-9 procent rabatt beroende av bilmodell hos Toyota.

Fjärilen  kommer ut 
med 4 nr /år

Utgivnings veckor under 
2021 är vecka 12, 25, 38 och 

51
Vi hoppas att redaktionen når 

er lika väl som tidigare .
Agneta Ragnarsson, 

Per Jakobsen, 
Sylvi Salomonsson, 

Carina Sjöberg Sjö och 
Marianne Möllerstedt

Bussresa till Dalarna juli 2022
Vi planerar för en bussresa till Dalarna 5 dagar i juli.
Det kommer att bli ett konsertbesök på Dalhalla.
2 Guidade turer i natursköna omgivningar.
Helpension.

Mer information i nästa nummer av Fjärilen.
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Gemensamma aktiviteter Skåne 

Vård, rehabilitering och tillgänglighet är tyvärr ingen självklarhet – det vill vi 
förändra genom vårt påverkansarbete. Hjälp oss att värva nya medlemmar 

för att kunna fortsätta vårt arbete för medlemmar!

Alla Skånes medlemmar är välkomna!
Medlemsträff för alla åldrar med grillfest 

14 maj kl. 14.00
Backagården utanför Höör

Dagen inleds med olika aktiviteter för alla åldrar trolleri, 
tipsrunda, tävling och underhållning. 

I grillbuffèn ingår:

Fläskkött, nötkött, kyckling och lax
Potatisklyftor, Olika såser, Sallad och hembakat bröd 

Kaffe och glassbuffé.

Kostnad: Vuxna 150 kr och barn 0 – 5 år 0 kr 
barn mellan 5 - 12 år 75 kr. 

Anmälan: till Agneta senast 30 mars Tel: 0768 98 53 95 
eller E-post: rtp.mellerstaskane@live.se

SÖDERÅSENS FORSGÅRD till hösten 2022
      Något för alla sinnen 

Program i Fjärilen nr 1 2022



www.rtpskane.sewww.rtpskane.se

Den 9 november lanserades Personskadeförbundet RTPs nya hemsida www.rtp.se. Sidan har en ny och modern 
design, är lättnavigerad och följer WCAG-kriterier för tillgänglighet. Vi har strävat efter att skapa en positiv känsla 
för besökarna som lockar till att bli medlem eller till att stödja vår verksamhet. Förhoppningen är att webbplatsen 
ska bidra till att vi får fler medlemmar. 
För er som redan är medlemmar och som vill logga in på Min sida. Klicka på knappen Logga in längst upp till hö-
ger på sidan. (se bild 1). Observera att om ni loggar in från en mobil eller surfplatta så hamnar denna knapp i stället 
under menyn längst upp till höger. (Se bild 2).

Nya www.rtp.se är nu på plats

Vi måste bli moderna i informationsflödet
Alla lokalföreningarna måste uppdatera sig för att komma ut med information medan den är färsk. Vad vi behöver 

är din mailadress sänd den till din lokalförening. Ni som inte har internet kommer att få informationen/post

Tacksam på förhand för hjälpen/Marianne

God Jul och Gott Nytt år
önskar RTP Skånes styrelse


