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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.

Jag hoppas att den ljusning vi ser i pandemins spår skall bestå så att vi kan återgå till normala förhål-
landen i verksamheterna vi behöver så väl våra träffar.
Våren är på väg bara det gör att det känns lite lättare att se framåt.                  
Vi behöver nya förslag och krafter, för att värva fler medlemmar. Vi har tappat medlemmar under pandemiåren 
vilket är dystert för oss alla.
Marianne

Skånes distrikt består av följande lokalföreningar.
Lokalföreningar         2020            2021             ombud 2022
Malmö 216 186 5                
Mellersta Skåne 203        204 6                                          
Nordvästra Skåne     101             102 4                         
Nord Skåne 117  120                        4               
Sydöstra Skåne     86 82 3                           

Skånes distrikt            723             694                   22  
       
Distrikt statistik per skadegrupp
Statistiken är baserad på betalande medlemmar. En medlem kan registrera flera skador.
                     polio-        ryggmärgs-      hjärn-       nack-      ampu-    annan          
år               skada       skada                 skada       skada      terad      skada           
2020               97             35                   35             179         19           76                  
2021                        82             31                   33             178         19           71

Distriktets årsmöte äger rum den 3 april på Backagården I Höör
Lokalföreningarnas medlemsantal 31/12 2021 innebär att 23 ombud kommer att närvara med var sin röst. 

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Ombuden väljs på lokalföreningarnas årsmöten.
§5 Normalstadgar för distriktsföreningen i Personskadeförbundet RTP

”Varje inom distriktsföreningen ingående lokalföreningar äger rätt att deltaga med det antal ombud medlemsantalet den 31 december 
året före distriktets årsmötet medger enligt följande; Lokalföreningen utser tre ombud upp till 100 medlemmar, därutöver ett ombud 

för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Ett tak skall sättas vid 500 medlemmar, d.v.s., max 11 ombud /lokalförening

Vi behöver ny kassör i RTP Skåne 
Per Jakobsen önskar att bli entledigad från kassöruppdraget i RTP Skåne som han har haft i ?? år,

Finns det några medlemmar som skulle vilja axla detta uppdragetTeknisk utrustning finns och 
Per kommer att ställa upp som mentor i starten. Ersättning; arvode samt reseersättning 

Är du intresserad ta kontakt med Per för information om vad RTP Skånes kassör uppdrag omfattar.
Per.skane@live.se  mobil 0702-418257. 

RTP Skånes styrelse
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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 alla medlemmar!
Nu har första kvartalet pas-
serat och tiden går med vin-
dens hastighet trots att pan-
demin fortsätter hålla oss i 
ett järngrepp. Vi fortsätter 
att planera aktiviteter som 
vi hoppas kunna genomfö-
ra och vi hoppas att ni ska 
tycka dessa är intressanta 
och anmäler er till dessa.
 
Våren är i antågande och det 
ser vi fram emot så håll ut 
håll avstånd, tvätta händer-
na och stanna hemma om du 
känner dig krasslig så hjälps vi åt att mota bort den där pandemin.

Styrelsen

Kansliet har PÅSKstängt mellan 12/4–18/4
Tel 040-91 64 55 , info@rtpmalmo.se
Vi ber alla att uppdatera era mailadresser och telefonnummer i 
medlemsregistret och om ni behöver hjälp så kontakta kansliet, 
så får vi se om vi kan hjälpa er 

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

eningarnas aktiviteter 
i mån av plats.

Öppet Hus/Diskussionsforum
Vi fortsätter våra träffar med diskussioner 
och trevlig samvaro följande tisdagar: 
5 april, 3 maj,7 juni 
Tänk på att anmälan måste göras 
senast dagen innan till Inger:
Tele: 0706-12 08 62                                                                                                                               
Tid: 10.00- 12.00                                                                                                                        
Fika: 20 kr, betalas på plats.
Plats: Industrigatan 33, Malmö

Medlemsmöte
Anders Munke och Kristjan Gislason från tillgänglighetsgruppen 

kommer och informerar om deras verksamhet
Anmälan senast den 11/4 till kansliet

Tid: 18.00-20.00
Fika: serveras

Plats: Industrigatan 33.

Vid årsmötet 2022 fick styrelsen i uppdrag att utse en valbered-
ning. Nu vädjar styrelsen till er medlemmar att komma in med 
förslag på valberedare. Tänk på att personen ifråga måste vara 
tillfrågad, skicka in era förslag till imfo@rtpmalmo.se eller 
ring 040-91 64 55.
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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.

Hantverkscafé
Caféet där vi träffas och har trevligt. 
Följande onsdagar träffas vi.
27 april, 25 maj, 8 juni
Fika serveras.
Anmälan: senast måndag innan träffen till 
Jeanette tel. 073-342 87 86
Tid: Välkommen mellan 13.00–16.00
Fika: 30 kr, betalas på plats
Plats: Industrigatan 33, Malmö

Bussresa 
Torsdagen den 19 maj åker vi till Köpingsbergs 
Vingård där vi börjar med fika och sen får vi en vis-
ning av vineriet och provsmakning. 

Turen går vidare till Sjöbo Gästis för lunch, välj mel-
lan kött och fisk, eftermiddagsfika tar vi på Vismar-
lövs bagarstuga, sedan hemfärd till Malmö. 
I dagsläget vet vi inte vad lunchmenyn är, men välj 
om du vill ha kött eller fisk när du anmäler dig

Minst 20 deltagare för att resan skall bli av.

Anmälan senast den 21 april till kansliet.
Tid: Samling 8.00 
Plats: Paraplyet Industrigatan 33
Pris: 100 kr medlem, ej medlem 800 kr

TÄNK PÅ ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE FRÅN 
OCH MED SISTA ANMÄLNINGSDATUMEN
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Julfest på Restaurang Törringelund den 4 december.
God mat och bra stämning, pysselhörna för barnen och så kom tomten på besök. 
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Mellersta Skåne
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
 

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.

Kära medlemmar!
Hoppas att ni alla mår bra och känner er redo att möta våren. Efter en lång 
vinter så börjar vi äntligen gå mot ljusare tider. I rabatterna trängs vintergäck 
med snödroppar och här och var kan man se att krokusar börjar kika fram. 
Härligt!

Vi har en hel del roliga aktiviteter inplanerade under våren och sommaren. 
Det blir blomsterkurs och föreläsning med Ewa-Gun Westford, afrikansk 
dans och betonggjuteri. Äntligen ska vi dessutom få gå på opera när den 
efterlängtade Såsom i himmelen spelas på Malmö Opera i slutet av maj. 
Vi hoppas att ni alla ska hitta något av intresse och att vi får träffa många av 
er i samband med kommande aktiviteter.

Glöm inte att läsa om de gemensamma aktiviteterna på Skånes sidor 
Grillfest, Söderåsen och resa till Dalarna

Styrelsen/Malin
Glad Påsk önskar styrelsen.

Kansliet OBS! Nytt telefonr tel. 0768 – 98 53 95. 
Telefontid: Helgfria måndagar Kl. 16.00 – 18.00 och 
tisdagar kl. 10.00 – 12.00.
Då vi inte har någon anställd på kansliet så kan det hända att vi inte kan sva-
ra, lämna då ett meddelande, sms eller maila så hör vi av oss så fort vi kan.
Kammarmusikfestivalen i Lyckå är inställd. Kolliderar med resan till 
Dalarna.
OBS! Anmäl dig till Agneta tel. 0768 98 53 95 eller 
maila: rtp.mellerstaskane@live.se
Alla inbetalningar görs till vårt plusgiro 79 32 48-6
Glöm inte ert namn och vilken aktiviteten det gäller.



Mellersta Skåne

7

Foto: Ann-Kristin Thönnersten Nilsson

Qigong på Habo Gård
Den 4 april kl. 11.00 - 13.00 
Inställda träffar flyttas till hös-
ten så då blir det ytterligare 3 
gånger.
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 30 mars.
Kostnad: 300 kr för 4 gånger. (inbetalas till hösten)

Musikterapi 
Den 30 mars och 20 april kl. 
13.45 – 15.45 träffas vi på Habo 
Gård i Lund med Gitte Pålsson 
som ledare.
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 något besök på någon konsert 
under hösten. 

Anmälan: senast den 30 mars. 
Kostnad: 300 kr/termin.

Medlemsmöte 21 april kl. 18.00-21.00 med Ewa-Gun Westford på Annegården i Lund.
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 30 mars.
Kostnad: 50 kronor. Inbetalning senast den 10 april.

Bassängträning på Habo Gård i Lomma 
Måndagar kl. 14.00 – 15.00 
Vårens bad har startat. Det kan finnas platser kvar, om 
Du är intresserad så hör av dig. 
Kostnad: 300 kr/termin
Kontaktperson/ledare Marianne Ohlsson 
tel. 0703 59 27 53
 
OBS! Bassängträning på Billingshäll kommer att 
starta upp igen till hösten.

Afrikansk Dans på Habo Gård 
Vårens dansträffar 
kommer att vara 
den 27 april, 25 
maj och 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

Betong kurs 
Den 8 maj och 15 maj kl. 
10.00 – 13.00 
Vi träffas hos Hököpinge Bod 
& Betong. Under några tim-
mar ska vi låta kreativiteten 
flöda och tillverka några trev-
liga föremål i betong. 
Deltagarantalet är begränsat till 6 personer / till-
fälle så det är först till kvarn. 
Anmälan: senast den 30 mars. 
OBS välj ett datum/person
Kostnad: 150 kr/person per kurstillfälle. 
Inbetalning senast den 20 april.
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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. 

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

Tylösand den 27 – 29 maj 
Under dagarna ska vi testa på olika träningsmetoder 
och delta i instruktörledda aktivitetspass. 
Ni har även tillgång till bad både inomhus och utom-
hus i havet. 
Om ni vill kan ni även boka olika behandlingar som 
var och en betalar själv. 

I paketet ingår följande: 
2 övernattningar med frukostbuffé,
Eftermiddagsfika fredag och lördag. 
Trerätters middag fredag och lördag.
Brunch på lördagen. 
Fri tillgång till Spa och aktivitetspass.

Anmälan senast den 15 april.
Kostnad: enkelrum 2 500 kronor. 
Del i dubbelrum 2 000 kronor/person.
Inbetalning: senast den 30 april.

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

Vad gäller vid avbokningar av aktivitet? 
Anmälningar till alla våra aktiviteter är bindande efter sista anmälningsdag. 

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 är för medlem/familjemedlem i RTP. 

Övriga deltagare/medföljande betalar fullt pris
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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

KÄRA NORDSKÅNINGAR!
Nu när ljuset börjat återvända hoppas vi att 
livslusten också gör det. Alla är vi väl trötta på 
den begränsade tillvaron som restriktioner och 
smittorisker orsakat oss. 

Årsmötet den 13 februari fick hållas digitalt 
även i år, men det gick att genomföra. Nästa 
år vill vi ha ett fysiskt möte där vi kan bjuda 
på mat och träffa fler medlemmar. 
Hoppas att våra aktiviteter för i år kan hållas 
som planerat och att ni har lust att vara med.

Önskar er en riktigt fin vår!

Hälsar styrelsen/Britt-Marie

STOLYOGA
Starten för yogan med Rebecka på Magasins-
gatan i Kristianstad fick skjutas upp på grund 
av pandemin och kom igång först den 2 mars. 
Den pågår på onsdagar mellan kl 15.50-16.35 
fram t o m 4 maj. 
Det finns platser kvar om ni har intresse av 
att delta resterande gånger till reducerat pris. 
Hör i så fall av er snarast till Camilla. Ni når 
Camilla på telefon 0708-668 855 eller Mail 
camilla64svensson@gmail.com
Inbetalning till vårt plusgiro 480 3843-4

MOBILTELEFON STUDIECIRKEL 
HOS ABF
Bli vän med din mobil/surfplatta. Några exempel på 
innehållet i cirkeln. Läsa och skicka e-post och medde-
landen. Sociala medier och videosamtal. Bank ID 
och bankärenden.
Vi träffas vid 5 gånger i 3 timmar mellan kl 13.00 - 16.15 inkl fikapaus 
i ABF:s konferenslokal på Björkhemsvägen 15 D i Kristianstad.
FÖLJANDE DAGAR: 4/4 - 11/4 - 25/4 - 9/5 - 16/5.

Ingen kostnad för denna cirkel. Finns platser kvar.
ANMÄLAN SNARAST: till Britt-Marie på telefon 0733-468 128 
eller Mail till bmharsten@gmail.com 

OBS Inställd PHANTOM OF THE OPERA 
Lördagen den 2 april har tyvärr blivit INSTÄLLD på grund av pandemin 
och kommer att spelas först nästa vår. Styrelsen har valt att få pengarna 
återbetalda för bokade biljetter och ni som betalt in egenavgiften kom-
mer att få tillbaka pengarna. Tråkigt både för er som ville se föreställ-
ningen och för ensemblen som övat länge för att framföra den.
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Nord Skåne
Gör inga inbetalningar förrän vi ger klartecken att aktiviteten kommer att genomföras.

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

BUSSRESA TILL ÖSTERLEN DEN 
14 JUNI
Vi reser en tur med handikappanpassad buss som ut-
går från parkeringen vid Coop Sommarlust, adress 
Almvägen 21 i Kristianstad kl 8.30. Tid att kliva på 
bussen från kl 8.15. Första stopp blir i Simrishamn 
på Nordic Sea Winery där vi får en föreläsning om 
verksamheten samt möjlighet att prova 3 olika viner 
för de som vill.
Sedan bjuds vi på Lunch inkl bordsvatten, sallad, 
bröd & kaffe.

Därefter åker vi vidare till Autoseum i Simrishamn 
och ser utställning med vackra gamla bilar. Avresa 
därifrån ca 14.30.

Vi avslutar med ett stopp på Café Annorlunda vid 
Stenshuvud söder om Kivik kl 15.30 för kaffe med 
bulle och kakor i ca 1 timme.
Sedan hemåt mot Kristianstad för att vara tillbaka ca 
18.00-18.30.

Egenavgift för medlemmar: 500 kr. 
Sista inbetalningsdag 20 maj på plusgiro: 480 3843-4
ANMÄLAN mån-tors kl 10-12 eller 18-20 senast 
den 29 april till Per Jacobsen på telefon 
0702-41 82 57 eller på Mail per.kjaerholm@telia.com

RÄKFROSSA PÅ BREANÄS 
HOTELL. 
LÖRDAGEN DEN 27 AUGUSTI KL 14.00 bjuder 
vi in till Räkfrossa på Breanäs hotell som är vackert 
beläget vid sjön Immelns norra del. De som vill kan 
gå en promenad, där finns anpassade stigar som är 
tillgängliga för rullstol/rullator eller bara njuta av ut-
sikten.
Kl 15.00 serveras vi en buffé med Räkor, Ört/Lime-
sås, Aioli, Vitlöksbröd, Pajer med västerbottenost/
spenat, Bröd, Sallad, Smör, ostar och bordsvatten. 
Övrig dryck får beställas separat.

ANMÄLAN: till Britt-Marie på telefon 0733-468 
128 eller Mail bmharsten@gmail.com senast 29 juli.
EGENAVGIFT: 300kr för medlemmar. Sista inbe-
talningsdag den 5 augusti på plusgiro 480 3843-4.
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SPA PÅ HÄLSO-
OASEN I 
HÄSSLEHOLM
Vi har senarelagt besök 
på spa för våra medlem-
mar till hösten pga co-
vidökningen i skrivande 
stund. 

Mer information kommer i nästa nr av Fjärilen 
men anmäl gärna intresse till: 
Camilla på telefon 0708-668 855 eller på 
Mail camilla64svensson@gmail.com

SITTGYMPA
Vi vill fortfarande starta en 
grupp med sittgympa i Kristian-
stad varannan vecka på dagtid. 
Lokalen är ordnad men vi har 
ännu inte hittat någon ledare. 
Om ni kan tipsa om någon som kan leda oss så hör 
gärna av er till Britt-Marie på telefon 0733-468 128 
eller Mail till bmharsten@gmail.com

Ni som vill vara med på gympan men ännu inte 
anmält intresse får gärna göra det.

Förhoppningsvis har vi mer information i nästa nr 
av Fjärilen

INTRESSEANMÄLAN TILL FÖLJANDE AKTIVITETER

MEDLEMSMÖTE
Onsdagen den 14 september kl 13.00 

har vi ett möte för våra medlemmar hos ABF på Björkhemsvägen 15 D i Kristianstad. 
Styrelsen informerar om vår verksamhet och nyheter från förbundet. 

Towe Andersson från Kropp och Själ håller en föreläsning om stress och sömn. 
Vi får även prova lite avslappningsövningar. 

I pausen bjuder vi på sallad, bröd och bordsvatten samt kaffe med liten kaka.

Mötet är kostnadsfritt.
ANMÄLAN: senast 5 augusti till Britt-Marie på telefon 0733-468 128 eller 

Mail bmharsten@gmail.com

Vad gäller vid anmälningar/avbokningar av våra aktiviteter?
Anmälningar till alla våra aktiviteter är bindande efter sista anmälningsdagen. 

I mån av plats så är medlemmar från övriga lokalföreningar välkomna. 
Eventuell avbokning måste ske senast 1 vecka innan aktiviteten 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 läkarintyg
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Hej alla tålmodiga medlemmar denna vår har 
restriktionerna släpps men lått oss vara försiktiga.
Nu hoppas jag att alla är vaccine-
rade med 2 eller 3 sprutor vilket 
ger oss hopp om socialsamvaro. 
Folkhälsomyndigheten höjer ett 
varnande finger till ovaccinerade.
Jag hoppas vi ses i någon aktivitet.
Det är viktigt att komma igång ef-
ter två år av isolering.
Jag vet att det kan ta emot men 
låt oss hjälpas åt att komma igång 
långsamt men säkert.

Jag önskar er en riktigt glad och skön Påsk Helg.

De aktiviteter som erbjuds tar jag för givet kommer igång.
Om inte får ni som anmält er personliga besked så gör er anmälan.

Hälsar Marianne

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

ÅRSMÖTET DEN 3 MARS på CLARION 
HOTEL & CONGRESS SEA U

11 medlemmar med rösträtt deltog. 
Ordförande för årsmötet var Agneta Ragnarsson

DEN NYVALDA STYRELSEN FÖR 2022
Ordförande: Marianne Möllerstedt

Ledamöter: Göran Wallin och Anita Åkesson
Ersättare: Jan Eriksson och Helene Stålkrantz

Kassaförvaltare utanför styrelsen: Per Jakobsen

Handledare för verksamheter
Lena Engqvist, Göran Wallin, och Helene Stålkrantz

Lokalföreningarna planerar tre 
gemensamma aktiviteter

Familjedag I maj på Backagården där det avslutas med grillning.
Bussresa till Dalarna i juli

Söderåsens Forsgård i början augusti.
Läs mer om det på sidan 18 - 20.
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Nordvästra Skåne

Andningsyoga
Måndagar kl 11.00 – 12.00
Vi startar på nytt måndagen den 25 april på 
Ringstorpsgården
Ledare: Michael Grönhed  
Andningsyoga gör det lättare att hitta fokus och 
avslappning för att förebygga stress, ångest, de-
pression, stelhet och ohälsa. Alla utgår från sina 
egna förutsättningar och sittande.vPasset avslutas 
med kroppsscanning och en stunds meditation.

Vill du vara med så ring eller skicka ett sms till 
Göran Wallin. Tel 0733-846125 eller 
E-post jojje.wallin65@gmail.com
Kostnad medlemmar: 250:-/ termin   
Denna aktivitet genomför vi tillsammans med DHR 
Fullt pris för ej medlemmar: 750:/termin.

Promenad, kultur & fotogrupp.
Vi ses den 7 april kl 11.00 på Fredriksdal stora en-
tren. Ta med fika. Vi ses första torsdagen i måna-
den kl 11.00. Vi planerar gemensamt var vi träffas 
på torsdagarna.

Ta med den tele-
fon eller kamera 
du brukar foto-
grafera med. 

Tanken är att 
promenera, in-
spireras, foto-
grafera tillsam-
mans och ibland 
gå någon utställ-
ning istället. 

Vill du vara 
med så ring 
eller sms:a 
Helene Stålkrantz tel 0707 550010

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

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

Bassängträning på Ramlösa Bad
Fredagar kl. 18.30 – 19.15  
Bassängträning med ledare Lena Engkvist  
och till musik i 34-gradigt vatten.   
 Det varma vattnet gör gott för trötta leder 
och muskler.
Alla tränar efter egen förmåga och gör inga rörel-
ser som inte känns bra för kroppen.

Kostnad: 250: -/ termin för medlemmar,
fullt pris för ej medlemmar 750:-/ termin
Vill du ha information eller vara med i gruppen 
så ring Lena Engkvist
Tel. 042- 13 18 70 eller 
E-posta engkvist.lena@telia.com

Sofiero måndagen den 10 maj
Guidad tur med lunch vi möts utanför entren  
kl 12.00. Vi startar med lunch sedan får vi en 
guidad tur om den kungliga historien och ta del av 
Sofieros blomsterprakt.
Hemresa avgör ni själv

Kostnad för medlemmar: 100:- 
Kostnad ej medlemmar: 400:-
Intresseanmälan senast den 1 april
Till Marianne tel. 046-77 61 95
E-post marianne.skane@live.se  
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Nordvästra Skåne

Grillkvällar 
vid Vikingstrandsbadet i Helsingborg
Onsdagen den 30 juni och onsdagen den 
4 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
Tylösand 7 - 9 oktober, 2 rekreationsdagar  
Sista anmälningsdag den 3 augusti till 
Helene Stålkrantz
mer information i Fjärilen nr 2                                                                       
E-post staliz67@gmail.com tel. 0707 550010 
 
Medlemsmöte den 21oktober 
Tema Ölprovning på Helsingborgsbryggeri
Mer information I Fjärilen nr 2

Vi hoppas även kunna bjuda på studiebesök på 
Brandkårsmuseet.

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 
fördig som medlem/familjemedlem i RTP. Övriga deltagare/medföljande betalar fullt pris.

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!
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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
070 222 53 21

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

Hej alla glada RTPare!
Efter en regnig och blåsig vinter hoppas jag vi får en solig och fin vår. I skri-
vande stund tittar solen fram men tidigare har det regnat dagarna i sträck.                                                                              

Restriktionerna har lättats och vi har kunnat träffas, badet och sittgympan är i 
gång och vi räknar med att kunna ha våra planerade aktiviteter.
Korsvirkets renovering är fortfarande inte klar men vi har fått tillåtelse att 
vara på Göken under våren också.

Tyvärr blev vi tvungna att ställa in träffen med Österlenhäxan men vi åter-
kommer med den under hösten. Vi i styrelsen vill gärna ha fler tips och idéer 
på aktiviteter, gärna skriftlig, så de inte försvinner. Skriv ett sms eller ett mejl!                                                                                                                    

Sista söndagen i februari hade vi vårt årsmöte. En ny revisor, Kent Eriksson, 
valdes in att efterträda Kjell Lööw. I övrigt är det inte så mycket nytt, styrel-
sen ser ut som tidigare. Jag, Sylvi, är ordförande, Mariann Åkesson är sekre-
terare, Ulf Nilsson är kassör, Ingvar Håkansson är vice ordförande och övriga 
ledamöter är Gunilla Sandberg, Catarina Svensson och Kristin Rix.                                                               

Det var allt för den här gången. Njut av den kommande påsken!

Hälsar Sylvi Salomonsson                                                                                                                                
Ordförande i Sydöstra Skånes Lokalförening i Personskadeförbundet RTP 

PS Du har väl inte glömt att betala in årsavgiften till förbundet?!

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
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Sydöstra Skåne

Sittgymnastik   
OBS! Ändrad tid!
Måndagar kl 10.30 har vi 
sittgymnastik i föreläsnings-
salen på Göken, Petrigatan 
10 i Ystad. 

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

Välkommen med din anmälan! 

Gunnarshög Gård                                                                                                                                             
Lördagen den 30 april planerar 
vi att göra ett besök på Gunnars-
högs Gård. 
Vi får en guidad rundvandring 
och lära oss hur rapsen blir raps-
olja! 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 15 april!

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

Vi håller på till vecka 24 (15,16 resp 17 juni). 

Kostnad: 500 kronor Bg 5123-8111. 

Välkommen med din anmälan!

Påskfest                                                                                                                                              
Tisdagen den 12 
april firar vi påsk 
tillsammans. 

Vi träffas på Göken, 
Petrigatan 10 
i Ystad, 
kl 18.30 och äter 
påsktallrik. 

Mellan maten och 
kaffet har vi en 
liten informations-
stund och ett litet quizz. 

Vi vill ha din anmälan senast den 29 mars!

Stavgång
I slutet av april börjar vi med stavgång. Vi har 
sökt och fått pengar till ledare och till inköp av ett 
antal stavar så du som vill kan låna av föreningen. 

Tid och plats är i dagsläget inte klart men vi vill 
ha in intresseanmälningar så snart som möjligt. 

Tanken är att vi inte går samma runda varje vecka 
utan mer har det som en liten utflyktsmöjlighet för 
att njuta av olika miljöer. Men det blir gruppen som 
bestämmer. Underlaget ska vara bra så att rullatorer 
och rullstolar kan rulla med och den som inte vill gå 
med stavar får gärna gå utan! 

Välkommen med din anmälan!  

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!
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Sydöstra Skåne

Så trevligt vi hade på kransbindningen! Tack till Ewa och Bosse som hjälpte oss!

Här ser vi Anna binda sin krans.

Sonja och Anna visar sin krans. Stora och små deltog. Agnez klarade det galant!

Anne-Maj visar stolt upp sin dekorerade krans.
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Skånes distrikt
Kansli:
Annegården
Skansvägen 5
226 49 Lund
Postgiro nr: 13 80 595-7

Tel: 0700672088
E-post: 
marianne.skane@live.se
Hemsida: 
www.rtpskane.se
Kontaktpersoner:
Marianne Möllerstedt 
tel. 0700 67 20 88 
Fjärilens redaktion:
Marianne Möllerstedt
0700 67 20 88

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 

Fjärilen  kommer ut 
med 4 nr /år

Utgivnings veckor under 
2022 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 14 – 18 juli. 
Med vår chaufför Urban Gullberg i handikappanpassad buss 
från Sunds Pärlans. 
Boende på Mora Hotell & SPA
En resa till ett av Sveriges vackraste och mest besökta landskap. 
Mäktiga skogar och vackra sjöar. Vi kommer att bo fyra nätter i Mora. 
Vi kommer att göra två utfärder med guide. Programmet är ej klart än.
Lördagen den 16 juli har vi bokat in oss på en kvällskonsert på Dal-
halla.
Dag 1. 
Under morgonen lämnar vi våra hemorter och startar resan med av-
färd från Malmö kl. 08.30. 
Bussen hämtar även i Lund och Kristianstad innan vi börjar resan 
norrut. Det blir stopp under resan för kaffe, lunch och middag innan 
vi kommer fram till Mora på kvällen.
Dag 2.
Guidad tur med bussen kl. 13.00 – 17.30 program ej riktigt klart.
Dag 3.
Guidad tur i Mora. kl. 11.30 och efter lunch så besöker vi Zornmusèet
Konsert på Dalhalla med Diggiloo gänget kl. 19.00.
Dag 4. 
Den här dagen blir det fria aktiviteter i Mora, t.ex. shopping då vi bor 
nära gågatan med trevliga affärer, kaffestuga m.m. Vi bor också nära 
Siljan om man vill ta en tur dit.
Dag 5.
Efter frukost tar vi farväl av Mora och startar vår resa hemåt Skåne 
igen. Naturligtvis blir det uppehåll både för kaffe och mat under turen.

Anmälan: till Agneta senast 19 april Tel: 0768 98 53 95 eller E-post: 
rtp.mellerstaskane@live.se 

Kostnad för resan med allt som finns med i programmet. 
Enkelrum 5 000 kr - Dubbelrum 4 000 kr/person, 

Inbetalning: senast den 31 maj till RTP Skåne plusgiro 13 80 595-7
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Gemensamma aktiviteter Skåne 

Söderåsens Forsgård  15 – 18  Augusti
Något för alla sinnen

Man kan promenera längst våra stigar med olika typer 
av sinnesupplevelser, bada i källvatten eller slappna 
av i hängmattorna. 
Efter separat överenskommelse finns även möjlighet 
att fiska kräftor, delta i tre- eller femkamper mm. 
Maten är viktig för oss på Söderåsens Forsgård, och 
vi lägger stor vikt vid den hemlagade menyn. Kva-
liteten på råvarorna är hög, och vi använder i möjli-
gaste mån lokala råvaror
Kost, logi 9 enkelrum och 3 dubbelrum. (3 enkel-
rum och 3 dubbelrum på nedervåning) samt tillgång 
till överenskomna aktiviteter enl. schema för 15 gäs-
ter. Lakan och handdukar ingår. 
Ridning vid 3 tillfällen á ca 30 minuter uppdelat i 
grupper med 5 hästar. Gästerna hjälper till att leda 
hästarna och ev. gå vid sidan. 

Fiske av regnbågslax max 15 uppdragna fiskar. 
Häst och vagn ca 60 min Information och rundvis-
ning av gården via snitslad bana. Naturguidning i när-
området 60 minuter. 
Tillgång till diverse utomhusspel, vedeldadbastu.

Dag 1 kl. 11.00   Ankomst och inkvartering    
Dag 4 kl  16.00   avresa

Kostnad: 2.000: dubbelrum/person   
2.500:- enkelrum
Ej medlem fullt pris 7.000

Anmälan till Marianne  marianne.skane@live.se 
eller telefon  046-77 61 95
Senast den 1 juli

På Söderåsens Forsgård finns det möjlighet att njuta av naturen! 

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.

Intresseanmälan Familjedagar på High Chaparral 18 – 20 juli.
Anmälan: till Agneta senast 27 april Tel: 0768 98 53 95 eller E-post: rtp.mellerstaskane@live.se

I paketet ingår: Boende i stugor 2 övernattningar, 3 dagars inträde till parken och 
gemensam lunch på någon av restaurangerna i parken.

Kostnad: ca 2 000 kr/stuga. Då vi inte fått besked på ansökan på fondmedel än så kan 
denna summa komma att ändras. I stugorna finns möjlighet att själv fixa frukost och lättare måltid. 

På kvällarna samlas vi alla för bad, spel, umgås och fika.
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Styrelsen önskar en riktigt Glad och skön Påskhelg.

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 med tillbehör.

Anmälan: till Agneta senast 5 april Tel: 0768 98 53 95 eller E-post: rtp.mellerstaskane@live.se 
Kostnad: Vuxna 150 kr och barn 0 – 5 år 0 kr barn mellan 5 - 12 år 75 kr. 

Inbetalning: senast den 20 april till RTP Skåne plusgiro 13 80 595-7


