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  Tillgängliga bad i Göteborg 
 

 

PERSONSKADE 

FÖRBUNDET RTP 

_________________________________________________ 

Göteborgs lokalförening 

 



 

 

 

Vi behöver fler händer 

Fler hjälpande händer behövs inom föreningens Påverkansarbete, 

Friskvård & Friluftsliv samt Kultur & Nöje.  

Idag ligger tyvärr mycket av all planering och genomförande oftast hos 
styrelsen. Ett engagemang innebär inte att du per automatik blir ansvarig,  
utan ingår i ett team som arbetar tillsammans med att planera och 
genomföra föreningens olika aktiviteter.  
Om du är intresserad av att vara en av fler hjälpande händer, så är du 
hjärtligt välkommen att kontakta mig eller Anna på vårt kansli.  
  
En viktig avtackning 

På Distriktets årsmöte passade Lokalföreningen 

och Distrikt på att tacka Anne Albinsson för alla år 

som ansvarig för föreningens kansli.  

Tack Anne än en gång för att du alltid sätter 

föreningen och medlemmarna i första rummet, 

genom ditt stora hjärta och engagemang! 

Inför valet den 11 september 

Funktionsrätt i Göteborg anordnar inför valet den 11 september ett viktigt 

funktionshinderpolitiskt samtal med stadens kommunalråd. Som grund för 

politikersamtalet ligger stadens egna program för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning. Evenemanget sker torsdag 18 augusti 

kl. 18:00 – 20:30 i Dalheimersalen och det bjuds på enklare fika. Anmälan 

sker till Funktionsrätt i Göteborgs hemsida: www.funktionsrattgbg.se  

Sommaren närmar sig med stormsteg 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktig god sommar och kanske vi ses 

vid någon eller några kul aktiviteter som vi beskriver i nyhetsbrevet.  

_________________________________________________________ 
 
 
 

   Ordförande har ordet 

 

Tord Hansson  

Ordförande RTP Göteborg 

Tel: 076-814 05 10 

Epost: tord.hansson@telia.com   

http://www.funktionsrattgbg.se/
mailto:tord.hansson@telia.com


  

i samarbete med 

 
 

 
Anmälan till goteborg@rtp.se eller tel 072-526 66 00 (måndag, onsdag och 
fredag 09:30 till 12:00). 
Alla anmälningar är bindande efter sista anmälningsdatum! Du är anmäld först 
när du fått en bekräftelse där du även får eventuell samlingsplats och 
betalningsinformation. Betala först när du får en bekräftelse med 
betalningsinformation. 

 
Familjedag med paddling på Surtesjön 

Dag och tid: Onsdag 20 juli kl. 11.00 

Kostnad: 350 kr per paddlare 

Anmälan: senast 8 juli.  

Vi träffas vid Surtesjön i Vättlefjäll, Angered (karta kommer vid anmälan) 

och paddlar runt i den vackra sjön. Ta gärna med familj och vänner, alla 

behöver inte paddla. Det finns fina vandrings-och badmöjligheter. Ta gärna 

med egen lunch, det finns grillplats. 

 

Njut av rosorna i Trädgårdsföreningen  
Dag och tid: Tisdag 28 juni kl. 12:00 
Plats: Ingång vid grindstugan mot Bältesspännarparken.  
Gratis, ingen anmälan krävs. 
Vi vandrar tillsammans bland Trädgårdsföreningens fina rosenträdgårdar. 

Fyller våra sinnen fyllda av rosdoft, ljudet av surrande bin och vårt synfält 

fullt av alla tänkbara nyanser av rosor. 

 

Paddling runt Bohus Fästning i Kungälv 

Lördagen 13 augusti kl. 11.00 (vid dåligt väder, reservdag 20 augusti)  
Kostnad 350 kr per paddlare.  
Anmälan: senast 3 augusti.  

Vi samlas vid Kungälv roddklubbs brygga. Vi paddlar runt den mäktiga 

fästningen. Ta gärna med familj och vänner, alla behöver inte paddla. Man 

kan strosa i Kungälvs vackra stadskärna eller vandra runt fästningen som 

går i en mycket kuperad terräng! Arrangemanget brukar ta 2–3 timmar och 

ta gärna med fika som avslutning på bryggan. 

   Aktiviteter och träffar 

 

mailto:goteborg@rtp.se


 

Inför valet den 11 september 
Dag och tid: Torsdag 18 augusti kl. 18:00 – 20:30 
Plats: Dalheimersalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 
Kostnad: Ingen. Det bjuds på enklare fika. 
Anmälan Funktionsrätt i Göteborgs hemsida: www.funktionsrattgbg.se 
 
Funktionsrätt i Göteborg anordnar inför valet den 11 september ett viktigt 
funktionshinderpolitiskt samtal med stadens kommunalråd. Som grund för 
politikersamtalet ligger stadens egna program för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. 

 

Hälsoveckan Dalheimers Hus  
Dag: 22-28 augusti 
Plats: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg. 
Kostnad: gratis  
En vecka fylld med prova på-aktiviteter, föreläsningar, utställningar med 
mera på Dalheimers Hus. 
RTP Göteborg deltar med ett informationsbord och andra aktiviteter. 
 
Anmäl dig och läs mer på: 
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/dalheimers-hus/halsovecka-   

 

Guidad tur i Botaniska Trädgården  
Dag och tid: Tisdag 30 augusti kl 17.30  
Kostnad: 100 kr för medlemmar/175 kr för 
övriga 
Anmälan: senast 22 augusti 

Botaniska trädgården i Göteborg ska fira sitt 
100-årsjubileum nästa år, 2023. Det pågår en 
febril verksamhet med nybyggnad av växthus 
och nyanläggning av en ny Kulturträdgård. 
Under vandringens gång får vi bekanta oss 
med entréområdet, Perennträdgården, 
Örtagården, Pinetet, Bambulunden mm. 

 
 

http://www.funktionsrattgbg.se/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/dalheimers-hus/halsovecka-


 

Paddlingshelg på Rossö  

Lördag, söndag 3–4 september 
Kostnad: paddling och boende 750 kr/p. Matkostnaderna delar vi på plats.  
Anmälan: senast 19 augusti. Begränsat antal platser. 

Paddlingshelg på Rossö med övernattning. Paddla i det vackra 
Kosterhavet! Vi bor i våra fina stugor på Rossö (strax söder om Strömstad) 
ett stenkast från havet. Vi ordnar gemensamt alla måltider. 
Vi startar på lördagen kl. 11.00 med gemensam lunch och 
paddlingsinstruktioner. Därefter paddlar vi ut i arkipelagen under några 
timmar. Sedan blir det tid för att umgås, njuta av den vackra miljön och äta 
god mat. Hemresa på söndagen. 

Vill du komma redan på fredagen 2 sept. så går det bra (tillägg för boende 
200 kr/ person). Finns intresse kan vi ordna en gemensam kräftskiva på 
fredagskvällen. 

 

Inspirationsdag – Axla tillvaron  

Dag och tid: Torsdag 8 september kl 13-19. 
Plats: Dalheimersalen, Dalheimers Hus, 
Slottsskogsgatan 12, Göteborg 
Kostnad: Gratis, men middagen betalar du själv. 
Anmälan: Via den här länken: 
ryggmargsskadecentrum.se/inspiration/  
 
Det kan vara svårt att veta hur man ska balansera mellan träning och 
förslitningsrisk när man använder manuell rullstol. På inspirationsdagen 
Axla tillvaron får du förslag på hur du kan göra. Det blir såväl utställning av 
cyklar och drivaggregat som föreläsningar och träningspass. Dagen 
avslutas med gemensam middag till självkostnadspris. Inspirationsdagen 
ordnas av RTP Göteborg och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.  
 

Personskadedagen  

Dag och tid: Lördag 24 september kl. 13:00 – 15:00 

Plats: Vi samlas vid gångbanan som löper genom Heden mot Södra vägen. 

RTP uppmärksammar även i år cykelsäkerheten och vi är på en 
cykelfrekvent plats inne i Göteborg. Vi marknadsför föreningen för 
göteborgarna och att vi som medlemmar i RTP, kan fortsätta med ett aktivt 
liv trots olika skador. Du hänger väl på? 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fryggmargsskadecentrum.se%2Finspiration%2F&data=05%7C01%7Cgoteborg%40rtp.se%7C9f131a523dc146ad454b08da2f5b6ad0%7C56ea58bb994e45ac8291704a8dfdf9b9%7C0%7C0%7C637874366935441837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mo5DisliHC8WNAuEU4bkPItX432QxucV5CzOZhRglsI%3D&reserved=0


 
Poliogruppen  
Välkomna till en ny termin med poliogruppen som träffas sista måndagen i 
varje månad mellan 14.00 och ca 15.30 i restaurangen på Dalheimers hus. 
Vill ni äta lunch innan så brukar vi ses runt 13.00-tiden. 
Polioträffen är en öppen träff där vi delar våra tankar och samtalar om 
angelägna och aktuella frågor. Känn dig varmt välkommen till träffarna som 
alltid är sista måndagen i månaden.  
För hösten 2022 gäller 29/8, 26/9, 31/10 och 28/11. 
 
 

Bassängträning i Högsbo 
Välkommen till en ny termin med bassängträning på Högsbo Sjukhus Hus 

B9. Den startar torsdag 8 september 17.00-18.00. Avslutning 8 december. 

Kostnad 350 kr/termin. Du ska kunna ta dig i och ur bassängen själv. Inför 

varje termin ska en ny anmälan göras till kansliet. 

 

Kören Vassego å Sitt  
Välkommen till en ny termin med kören ”Vassego Å Sitt” i Aktivitetscenter 

på Dalheimers Hus. Vi startar onsdag 31 augusti kl 17.15-19.00 varannan 

onsdag (ojämna veckor). Kostnad 900 kr/termin. Du anmäler dig till kansliet. 

 

Anpassad gruppträning på gym  
Välkommen till en blandad träningsgrupp, där både gående och 
rullstolsanvändare tränar tillsammans. Ledare är Felicia Sparrström som är 
personlig tränare och själv använder rullstol. Passen genomförs i storgrupp 
och är utformade med alternativ så att alla kan träna utifrån sina 
förutsättningar. Felicia brinner för inkludering och att personer med 
funktionsvariationer ska kunna träna på ”vanliga” gym efter sina egna 
förutsättningar. 
Vi vill bli fler! Är du nyfiken på hur gruppträningen kan 

funka för dig är du välkommen att komma och testa en 

gång utan kostnad.  

Plats: Fitness24Seven, Hökegatan 30 (Olskroken) 

Tid: fredagar kl.15:15–16:15 med start 9 september 

Kostnad: 350 kr/termin 

Anmälan: goteborg@rtp.se (mer info fås i samband med anmälan)  

mailto:goteborg@rtp.se


 

Café Välkommen 

Vi fortsätter med vår caféverksamhet 

för medlemmarna där vi möts, fikar 

och diskuterar något angeläget ämne. 

Vi bjuder in någon som kort 

introducerar ett ämne vid varje träff. 

Träffarna är kostnadsfria för 

medlemmar i RTP Göteborg. 

 

LaSSe Brukarstödcenter  
Avvaktar svar från Stina 

Onsdag 7 september kl. 17.15 -19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus.  
Anmälan: Senast xx. 

 

Hur stöder vi våra anhöriga?  

Onsdag 21 september kl. 17.15-19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus. 
Anmälan: Senast 12 september.  
Medlemmar med anhöriga är välkomna till en träff med Anhörigföreningen i 

Göteborg. Anhörigföreningen berättar om hur man påverkar politiker, 

sjukvård och myndigheter så att anhöriga får allt stöd man är berättigad till. 

 

Rehabilitering Treklöverhemmet Ljungskile 

Onsdag 5 oktober kl. 17.15-19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus. 

Anmälan: Senast 26 september.  

Vi får besök från Treklöverhemmet i Ljungskile som informerar om sin 

verksamhet. Treklöverhemmet har lång erfarenhet av intensiv rehabilitering 

för vuxna med bl.a. neurologisk diagnos 

såsom MS, stroke, ryggmärgsskador, 

Parkinson, cerebral pares eller 

muskeldystrofier. Treklöverhemmet ligger 

vackert beläget i Ljungskile, mitt på den 

bohuslänska västkusten med en 

hänförande utsikt över havet. 

 

 
Café  

VÄLKOMMEN 
ETABL. 2021 



 

Rehabilitering i Sverige och utomlands 

Onsdag 19 oktober kl. 17.15 -19.30  i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus.  

Anmälan: Senast 10 oktober. 

Enheten för externa rehabiliterings-

program på Sahlgrenska sjukhuset, 

informerar om möjligheterna att söka 

extern rehabilitering i Sverige och 

utomlands.  

 

 

Individstöd Göteborg 

Onsdag 2 november kl. 17.15-19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus. 

Anmälan: Senast 25 oktober 

Hos Individstöd, kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i 

frågor som rör funktionshinder. Exempel på vanliga ärenden är: 

• Ansökan eller överklagande av sjukpenning, sjukersättning, 

merkostnadsersättning och aktivitetsersättning 

• Ansökan om stödinsatser inom LSS och SoL, såsom boendestöd, 

hemtjänst, ledsagning och LSS-boende 

• Frågor om skola, god man och förvaltare. 

Under kvällen ska vi framförallt fördjupa oss i övergången från nuvarande 
handikappersättning som ska ersättas av merkostnadsersättning. 
 

  



 

 

 

Insiktsutbildning för Funktionsstödsförvaltningen 

 

Vi höll tillsammans med Rullegruppen i 

Göteborg en insiktsutbildning för 35 personal 

från Funktionsstödsförvaltningen.  

Personalen fick testa både teknikövning med 

rullstol och rullator vid enkla uppbyggda hinder i 

lokalen. Alla personal kom till insikt, att det här 

med att ta sig fram med rullstol eller rullator i sin 

vardag inte var helt enkelt.  

Många goa skratt och bra diskussioner om 

tillgängligheten inom staden. 

 

 

Föredrag med Osteoporosförbundet  

Professor Mattias Lorentzon beskrev orsakerna till benskörhet, främst 

avtagande östrogen för kvinnor i klimakteriet. Han beskrev också de 

aktuella behandlingsmetoderna och framhöll värdet av fysisk belastning av 

skelettet. Det händer en hel del på forskningsområdet bl.a metoder som 

mer bestående bygger upp skelettet. 

Vi ställde frågan om det finns några nya metoder för oss i rullstol som inte 

belastar skelettet. Detta område verkar inte vara föremål för någon specifik 

forskning. Vi behöver jobba med frågan om osteoporos genom att idka 

påverkansarbete i att driva på för mer forskning. 

 

 

 

 

 

  Vi påverkar 
 

 



 

Anhörigdagen på Dalheimers Hus 

Vi presenterade RTP Göteborg vid ett bord 

med bildspel och annat infomaterial på 

Anhörigdagen på Dalheimers Hus. Vi 

informerade om vår verksamhet. Ytterligare 

10-tal andra organisationer hade också sina 

bord. 

Det var en mycket intressant konferens! 

Professor Christopher Gillberg beskrev många 

neuropsykiatriska bokstavsdiagnoser och 

framhöll behovet av tidiga diagnoser.  

Det mest matnyttiga för oss var en 

presentation av Återhämtningsguiden som är 

ett konkret hjälpmedel för anhöriga och som 

också kan användas i studiecirklar och föredrag.  

Materialet är framtaget av Nka (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) 

och en ny nationell anhörigstrategi har just antagits. 

Utöver dessa programpunkter så var det samtal, bokpresentation, 

samarbete mellan vården och kyrkan - allt med fokus på anhörigrollen. 

Det här är ett område som vi kan utveckla oss inom. Inte minst kanske 

tillsammans med coachprojektet. 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Tillgängliga bad i Göteborgsområdet 

 

Lilla Amundöns bad för personer med rörelsenedsättning 

Idrotts- och föreningsförvaltningen driver Lilla Amundöns bad. Här finns 

både ett friluftsbad och en varmvattenbassäng med saltvatten. Vid Lilla 

Amundön finns det möjlighet att låna rullstol. Ta kontakt med idrotts- och 

föreningsförvaltningen för mer information.  

 

Askimsbadet 

Vid Askimsbadet är det relativt korta transportavstånd från parkeringar, 

strandområdet är plant och det är långgrunt. Vid Askimsbadet finns en 259 

meter lång badpir med två ramper på ena sidan för att göra det möjligt för 

alla att bada. Det finns även ramper ner till stranden som gör det tillgängligt 

för alla. 

 

Bergsjöbadet 

Vid Bergsjöbadet finns en brygga som är tillgänglig för rullstolar som gör att 

man kommer nära vattnet. Dock finns ingen ramp. Lekplatsen är delvis 

tillgänglighetsutformad. 

 

Hovåsbadet 

På Hovåsbadet finns en ramp för personer med rörelsenedsättning ner i 

vattnet. 

 

 

    RTP Göteborg tipsar  
 

 



 

Härlanda tjärn  

Vid Härlanda tjärn är det relativt korta transportavstånd från parkeringar, 

strandområdet är plant och det är långgrunt. Vid Härlanda tjärn finns en 

ramp för personer med rörelsenedsättning ner i vattnet. Du kommer till 

rampen genom att hålla vänster efter stranden, om du kommer från 

parkeringen. 

 

Sillviksbadet 

Sillviksbadet är delvis utformat för ökad tillgängligheten. Det finns en ramp 

för personer med rörelsenedsättning ända ut i vattnet och en 

serpentinformad gångväg ner till stranden från parkeringen. Där finns även 

en lekplats som är delvis tillgänglighetsutformad. 

 

Allmänna badet i Jubileumsparken, Frihamnen 

Just nu är Jubileumsparken under byggnation.  

Vid den nuvarande poolen finns under ombyggnadstiden en bassänglift, en 

temporär landgång och temporära anpassade mobila toaletter. Byggnation 

av anpassade omklädningsrum och toaletter kommer förhoppningsvis vara 

färdiga till juli i år. 

2023 kommer det färdiga badet stå klart med tre olika pooler, 

omklädningsrum och toaletter. Anläggningen är planerad att bli tillgänglig 

för alla. Det kommer finnas ramper ner till pontonerna. Hur poolerna ska se 

ut är inte helt färdigt, men troligt är en portabel bassänglift som går att flytta 

mellan bassängerna – så att alla ska kunna bada i samtliga pooler. 

 

Vadholmens badplats, Kungälv 

I Kungälv finns Vadholmens badplats nära Södra Aröd, med parkering för 

rörelsehindrade, träramp ca 400 meter lång som sträcker sig förbi kiosken 

nästan fram till rampen ner i havet. Sandstrand om man föredrar det finns 

också. Nytt för 2022 är att en badrullstol finns inköpt så att rullstolsburna 

skall kunna komma ner i havet för att njuta!  

RTP har haft kontakt med kommunen som efter detta vi köpt in badrullstol. 

 

Tillgänglighetsanpassade toaletter 

Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på följande badplatser: 

Billdalsbadet, Stora Amundön (vid bron), Askimsbadet, Hovåsbadet, 

Näsetbadet, Smithska udden, Lillebybadet, Sillviksbadet, Delsjöbadet, 

Härlanda tjärn, Styrsö Uttervik. 



 

Segling i Jubileumsparken, Frihamnen 
Vi tipsar om öppen segling lördagar och söndagar hela sommaren mellan 7 

maj–21 augusti (med undantag från midsommarhelgen). I båtarna kan alla 

segla, oavsett ålder, simkunnighet och funktionalitet. 

 

Träna med Rullegruppen i Göteborg 
Rullegruppen Göteborg skapar möjligheter att utöva regelbunden träning 

med rullstol för alla i grupp inom och utomhus i Göteborgsområdet. 
Träningen riktar sig till dig som använder rullstol oavsett diagnos, kön eller 

ålder. Träning sker varje torsdag i Pjäshallens A-hall kl. 18.00 till 20:30 på 

övre Kaserngården 8 Kviberg. Hjälpmedelscentralens duktiga tekniker är på 

plats och fixar våra stolar några gånger per år. För mer information, skicka 

ett mejl till rullegruppengoteborg@gmail.com 

 

Träna med Spinalhälsan i Göteborg  
Spinalhälsan är en mottagning för dig som har en ryggmärgsskada. Här kan 

du tillsammans med andra i liknande situation delta i olika aktiviteter, 

informationskvällar och självträna i anpassade lokaler. 

Träningen sker i lokalerna på Kapplandsgatan 30 A. Öppen måndagar  

kl. 16.00-19.00. På torsdagar hålls ett workoutpass kl. 15.00-16.00  

Du behöver anmäla ditt besök i förväg och tidigast boka ditt besök en vecka 

innan. Du anmäler dig här: https://spinalhalsan.bokamera.se/book 

  

mailto:rullegruppengoteborg@gmail.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspinalhalsan.bokamera.se%2Fbook&data=05%7C01%7Cgoteborg%40rtp.se%7C21b3184117874d0e7c4608da34d19427%7C56ea58bb994e45ac8291704a8dfdf9b9%7C0%7C0%7C637880372000368469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=f8SQ9Pra0kP82GorKQnz3bbrFGS1H1otDKEcEy6MCQo%3D&reserved=0


 

 

 
Funktionsrättsbyrån 
Telefon: 010-898 50 90. Telefontid månd kl 13-16 och onsd 9-12.  
E-post: kontakt@funktionsrattsbyran.se. 
Hemsida: rtp.se/funktionsrattsbyran 
Du som är medlem i RTP kan kontakta och ställa frågor till två rådgivare 

med kunskap om juridik, mänskliga rättigheter och socialt arbete. Ni kan 

även få telefonrådgivning när det gäller ärenden som handläggs av 

Försäkringskassan av juristen Erik Ward som nås per telefon 0456-515 31 

varje onsdag kl. 13.00 till 17.00. 

 

LaSSe Brukarstödcenter  

Krokslätts torg 5, 431 37 Mölndal 

Tel: 031-84 18 50, ring för att boka en tid med rådgivare. 

E-post: brev@lassekoop.se 

Öppettider: Vardagar kl. 9.00-15.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00 

Hemsida: lassekoop.se/kontakt 

LaSSe Brukarstödcenters rådgivning är kostnadsfri för dig som bor i Västra 

Götalandsregionen. Exempel på ärenden LaSSe Brukarstödcenter kan 

bistå med är stöd vid ansökningar, överklaganden, kontakter med 

myndigheter eller assistansutförare. 

 

Funktionsrätt Göteborg – Individstöd 

Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg 

Telefon: 031-24 03 18 

E-post: individstod@funktionsrattgbg.se 

Hemsida: www.funktionsrattgbg.se/  

De ordnar tolk om du behöver det! Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd 

kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör 

funktionshinder. Exempel på vanliga ärenden: 

• Ansökan eller överklagande av sjukpenning eller sjukersättning, eller 
av merkostnadsersättning och aktivitetsersättning. 

• Ansökan om stödinsatser inom LSS och SoL, såsom boendestöd, 
hemtjänst, ledsagning och LSS-boende. 

• Frågor om skola, god man och förvaltare. 

  Råd & Stöd 
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Ryggmärgsskadecentrum Göteborg 

Lilla Kapplandsgatan 7C, våning 3, 421 38 Västra Frölunda 

Kontakta oss: hej@ryggmargsskadecentrum.se 

Läs mer på  ryggmargsskadecentrum.se 

Ett kunskapscentrum som utvecklar och sprider kunskap om 

ryggmärgsskador genom att arrangera kurser och träffar för alla 

intresserade.  

 

Postpoliomottagning Högsbo 

Lilla Kapplandsgatan 30A, 421 37, Västra Frölunda  

Växeltelefon 031-342 10 00. Telefontider Mån – Fre 08:00 - 15:00 

Öppettider: Mån – Fre 08:00 - 16:00 

Hemsida: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-

6/neurosjukvard/enheter/postpoliomottagning-hogsbo/  

Tar emot dig över 18 år som har polio eller misstänker att du haft det och 

upplever nytillkomna besvär. 

  

Spinalhälsan Göteborg 

Lilla Kapplandsgatan 30A, 421 37 Västra Frölunda  

Telefon:  031-342 55 96 Telefontider måndag – fredag 7:30 - 16:00 

Öppettider: måndag – fredag 8:00 - 16:00 

E-post: arbetsterapi.fysioterapi.hogsbo.su@vgregion.se 

Hemsida: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-3/arbetsterapi-och-

fysioterapi/enheter/arbetsterapi-fysioterapi-hogsbo/  

Spinalhälsan är en mottagning för dig som har en ryggmärgsskada. 

Här kan du tillsammans med andra i liknande situation delta i olika 

aktiviteter, informationskvällar och självträna i anpassade lokaler. Här finns 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt assistenter med kunskap om 

ryggmärgsskador som kan ge råd och stöd anpassade efter varje individs 

behov. 
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  Rossöstugorna 

Som medlem i Personskadeförbundet RTP kan du hyra fullt tillgängliga 
stugor på Rossö. Stugorna ligger i en fantastisk naturmiljö och i direkt 
närhet till Kosterhavets Nationalpark strax söder om Strömstad. 

För bokning och mer information ring eller sms:a tel 072-742 45 33  

eller maila, goteborgobohusdistrikt@rtp.se Du kan även gå in på 
hemsidan https://rtp.se/goteborgbohusdistrikt   
 

 
 

 

                              

Göteborgs lokalförening i Personskadeförbundet RTP 
Besöksadress: Slottsskogsgatan 18 (huset bredvid Dalheimers Hus)  

Postadress: Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg 
Telefon: 072-526 66 00. Telefontider mån, ons och fre kl 9.30-12.00 

Mail: goteborg@rtp.se Hemsida: https://rtp.se/goteborg  

RTP Göteborgs lokalförening finns på Facebook och 

Instagram. Gå in och gilla och följ  RTP Göteborg 
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