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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.

Vi har en förhoppningsvis skön sommar framför oss.
Glädjande är att verksamheterna kommit igång. Men det uppmanas att vi skall ta den 4,de sprutan. Den 3:e april 
hölls RTP Skånes årsmöte på Backagården  i Höör. Thomas Larsson från Funktionsrätt Skåne höll i ordförande-
klubban. Distriktets ombudsantal var 22  varav 21 närvarande med rösträtt. Verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning för 2021 samt verksamhetsplan och budget för 2022 godkändes. Alla handlingar finns på RTP 
Skånes hemsida
Marianne

Distriktets styrelse för 2022
Ordförande Marianne Möllerstedt RTP Nordvästra Skåne
Kassör Per Jakobsen RTP Nordskåne
Sekreterare Sylvi Salomonsson RTP Sydöstra Skåne
Vice ordf Agneta Ragnarsson RTP Mellersta Skåne
Vice sekr Carina Sjöberg Sjö RTP Malmö

Styrelsen önskar er en skön sommar var rädda om er så ses vi.

Rehabilitering Påverkan och Tillgänglighet  ( RTP )
Vi behöver nya förslag och krafter, för att värva fler nya medlemmar. Vi har tappat medlemmar under pandemi-
åren, vilket påverkat våra ekonomiska anslag.

Styrelsen önskar en riktigt skön Midsommar!  
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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 är våren över och vi har gått in i sommarmånaderna med sköna lata 
dagar.
Aktiviteter, som medlemsmöte, resa och annat lite smått och gott har vi pla-
nerat och vi hoppas naturligtvis att många ska anmäla sig till dessa.

Inger Ljungqvist
Ordförande

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

eningarnas aktiviteter 
i mån av plats.

Här kommer en presentation av styrelsen:
Ordf. Inger Ljungqvist
Kassör: Jeanette Krell
Sekr. Carina Sjöberg Sjö
Ledamöter: Hilde Borg, Viola Rosenberg
Suppleanter: Yilong Borrstäde, Julieta Sepulveda

Kansliet har sommarstängt mellan 4/7 till och med den 7/8.

INFO
Föreningen har Swish, vårt nr är 1233476546, tänk på att ange vad 
betalningen gäller och vem det är ifrån, det är mycket viktigt. 
Vi ber alla att uppdatera era mailadresser och telefonnummer i medlems-
registret och om ni behöver hjälp så kontakta kansliet, så får vi se om vi 
kan hjälpa er.
Tel 040–916455, info@rtpmalmo.se

Medlemsmöte i samarbete med ABF Malmö
Torsdagen den 25 augusti kl. 18.00 – 20.00 

kommer Fathia El Sakka från ABF Malmö att informera och 
visa hur man använder Bank-ID i mobil, surfplatta och dator.

Plats: Paraplyet, Industrigatan 33 Malmö
Anmälan: till kansliet senast den 11 augusti 

via telefon eller e-mail
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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
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.
Vi träffas 31 augusti och 28 september
Fika serveras.
Anmälan: senast måndag innan träffen till kansliet.
Tid: Välkommen mellan 13.00–16.00
Fika: 30 kr, betalas på plats
Plats: Industrigatan 33, Malmö

Akrylmålning i samarbete med 
ABF Malmö
Akrylmålningen startar den 22 september 
(10 ggr), medtag egna målarsaker.

Tid: 09.30 – 12.45
Avgift: 700 kr
Plats: Mosaiken Porslinsgatan Malmö

Anmälan till kansliet: senast den 1 september på 
telefon 040-91 64 55 eller via e-mail
Betalning: RTP tillhanda senast den 8 september

Räkfrossa /Allsång
Fredagen den 26 augusti träffas vi på Limhamns 
Folkets Hus för en trevlig kväll med räkor, allsång 
och underhållning.
Bordsvatten kommer att serveras, annan dricka 
medtages.

Anmälan till kansliet senast den 8 augusti, 
Betalning: RTP tillhanda senast den 15 augusti.
Tid: 18.30 – 21.30
Plats: Limhamns Folkets Hus
Avgift: Medlem 150 kr. / ej medlem 400 kr.

Öppet Hus/Diskussionsforum
Vi fortsätter våra träffar med diskussioner och 
trevlig samvaro följande tisdagar under tredje 
kvartalet: 2 augusti och 6 september

Tänk på att anmälan måste göras senast torsdagen 
dagen innan till Inger på 0706–120862

Tid:10.00-12.00 
Fika: 20 kr, betalas på plats.
Plats: Industrigatan 33, Malmö
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Bussutflykt Bornholm
Torsdagen den 15 september tar vi bussen, med 
Urban som chaufför, till Ystad och överfart till Rönne. 
Frukost kommer att serveras på båten. 

På Bornholm blir det en tur runt ön och med oss på 
bussen har vi en guide som berättar om Bornholm. 
Lunch äter vi någonstans på vår rundtur. Efter en lyck-
ad tur återvänder vi till vårt hemland 16.30.
Minst 20 personer måste anmäla sig för att resan ska 
bli av.

Vi samlas på Industrigatan kl. 06.30 och bussen kör 
kl. 06.45, kom gärna lite tidigare så Urban hinner få 
med alla.
Åter på Industrigatan ca 19.30, bra att veta för Er som 
beställer färdtjänst.

Kostnad: 450 kr för medlem, ej medlem 990 kr.
Anmälan: senast 11 augusti som ska göras till 
Glenn Ljungqvist mobil nr 0733404367 eller 
mail glenn.ljungqvist@gmail.com
Betalning: senast 1 september till bankgiro eller swish, 
glöm inte skriva namn på inbetalning och vad det gäller.

TÄNK PÅ ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE FRÅN OCH MED SISTA ANMÄLNINGSDATUMEN

Håll utkik efter bussresa till Ullared i nästa nummer av Tidningen Fjärilen, 
vi planerar att åka den 17 oktober.

Föreningen Paraplyets Bussresa 
till Österlen 
Torsdagen den 8 september går bussresan mot 
Österlen. Samling på Paraplyet kl. 10.00, avresa kl. 
10.30, cirka kl. 12 är vi framme på Svabesholms Café 
och Lantkök, vid 14.30 besöker vi Kiviks musteri och 
därefter ett besök på Norrmans Conditori i Gärsnäs 
cirka kl. 16.00. 

Ankomst till Malmö är beräknad till mellan 18.00 – 
18.30.

Pris: Medlem 200 kr. Betalning till Paraplyet på 
Bankgiro 382–8753
Anmälan: görs fr.o.m. 3 augusti och endast per tele-
fon till kanslist Julianna på 040-669 09 20 mån – tor. 
Kl. 09.30 – 14.00
Sista anmälningsdag: är den 22 augusti. 
Först till kvarn gäller. 
Anmälan är bindande.
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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.

Hej på er alla!
Vi i Styrelsen vill önska er alla en härlig sommar och hoppas vi ses på våra 
aktiviteter till hösten.

Glad Midsommar!
Styrelsen / Agneta Ragnarsson 
ordförande

Kansliet
Stängt 8/6 - 3/8  
OBS Nytt telefonnummer tel. 0768 – 98 53 95.
Telefontid helgfria måndagar Kl. 16.00 – 18.00 och tisdagar 
kl. 10.00 – 12.00. Har ni tillgång till dator så sänd gärna mail till: 
rtp.mellerstaskane@live.se.
Tveka inte att ringa oss ifall du vill ha hjälp eller prata med någon i som är 
i samma situation, så bokar vi en tid som vi kan träffas på i Lund. 
Kanske behöver du hjälp med din skadereglering eller tips på fondansök-
ningar. 
Till alla skadegrupper från kansliet kan du låna filmer och böcker eller 
beställa informationsmaterial.

Årsmöte 13 mars. 
Vi höll ett digitalt årsmöte, 10 röstberättigade medlemmar deltog i mötet. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och tackade för fortsatt förtroende. 

Följande styrelse valdes till 2022 
Ordförande: Agneta Ragnarsson 
Vice Ordf./sekreterare: Malin Christensson 
Ledamöter: Mats Störbäck Kristina Olsson och Christian Wapner 
Ersättare: Per Jakobsen
Till kassör utanför styrelsen valdes Ulrika Fransson
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Foto: Ann-Kristin Thönnersten Nilsson

Bassängträning på Habo Gård i Lomma 
Måndagar kl. 14.00 – 15.00. Gruppen startar den 
12 september.
Det kan finnas platser kvar, om Du är intresserad så 
hör av dig. 

Kontaktperson/ledare: 
Marianne Ohlsson tel. 0703 59 27 53 

Kostnad: 300 kr/termin

Foto: Källa Kävlinge kommuns hemsida.

Varmvatten bassängen åter öppnad på 
Billingshäll i Kävlinge
Den är bokad  måndagar  kl 12.00 – 13.30  för 15 
tillfällen under hösten. Med start den 29 augusti.
Alla är hjärtligt välkomna Billingshäll ligger i an-
slutning till tåg och busstation. Även boende utanför 
Kävlinge kommun är välkomna.

Anmälan/kontaktperson: Marianne Möllerstedt 
tel. 0700 67 20 88
Kostnad: 300 kr/termin

Aktivitetsdag på Habo Gård 24 augusti kl. 10.00 – 16.00

du andas rätt får blodet mer syre, blodcirkulationen 
och matsmältningen förbättras, din hjärna syresätts 
och din förmåga att fokusera ökar. Din kraft och 
energi ökar! Med den medvetna andningen öppnar 
du upp dig för kontakt med ditt inre, din egen unika 
person och din förmåga. Medveten andning är ett 
kraftfullt redskap och fantastisk metod som används 
framgångsrikt i olika situationer över hela världen. 

Under föreläsningen kommer du vägledas till hur du 
kan börja skapa bättre förutsättningar för att andas 
rätt och du får också prova på några olika andnings-
övningar. Ha gärna kläder som du kan röra dig fritt i. 
/ Charlotta

Detta är en dag för gemenskap, god mat och olika 
aktiviteter. 
Kl. 10-11 möte i lokal med kaffe/te, fralla
Kl. 11-12 sitt/stå gymnastik 
Kl. 12-13 dagens lunch 
Kl. 13-14 Att andas rätt med Charlotta Almö 
Kl. 14-14.30 fika
Kl. 14.30-15.30 forts. med Charlotta

Anmälan: senast den 10 augusti.
Kostnad: 150 kr/person. 
Inbetalning senast den 15 augusti.

Att andas rätt har en enorm betydelse för vårt väl-
mående. 
Många vet att andningen är viktig men andas ändå 
inte rätt på grund av felaktiga mönster man hamnat i 
och/eller blockeringar i kroppen som försvårar möj-
ligheten till att andas rätt och syresätta sig maximalt. 

Vanliga exempel på symtom är trötthet, låg energi, 
stelhet i nacke och axlar, och svårigheter att foku-
sera, Att lära sig och bli medveten om sin andning 
skapar också bästa förutsättningar för dig att minska 
stress och spänningar i kroppen, hitta ditt inre lugn 
och kunna vara mer närvarande i alla situationer. När 
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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

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

Intresseanmälan till följande aktiviteter innan vi bokar upp ledare.
Hör av dig senast den 30 juni om du vill vara med.

Qigong planerar för 3 onsdagar kl. 11.00 – 13.00
Afrikansk dans planerar för 3 onsdagar kl.13.30 – 14,30

Planerade aktiviteter i november i samarbete med Nord Skånes lokalförening.
Mer information i nästa nummer av Fjärilen.

Julmarknadsresa till Danmark.
Julbord på Elisefarm.

Musikterapi 
Den 31 augusti, 19 september och 17 oktober 
kl. 13.30 – 15.45 träffas vi på Habo Gård i Lomma 
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 10 augusti
Kostnad: 300 kr/termin 
Inbetalning senast den 15 augusti.

Betong kurs 
Den 18 september kl. 10.00 – 13.00 
Vi träffas hos Hököpinge Bod & Betong. Under 
några timmar ska vi låta kreativiteten flöda och 
tillverka några trevliga föremål i betong. Delta-
gare antalet är begränsat till 6 personer, så det är 
först till kvarn. 

Anmälan: senast den 23 augusti.
Kostnad: 150 kr/person. 
Inbetalning senast den 30 augusti

Foto: Kristina Olsson
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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

HEJ ALLA MEDLEMMAR!
Vi är åter i den ljuvliga försommaren när Sverige är som bäst (utom för 
pollenallergiker).
Pandemin verkar tack och lov vara på väg att släppa greppet om oss. 
Nu vill vi se framåt och kunna träffas på våra kommande aktiviteter. 
Hoppas ni hittar något ni vill vara med på, både Nord Skånes egna och 
Skånes gemensamma. Hoppas vi ses snart

Önskar er en skön sommar & en riktigt Glad Midsommar!
Styrelsen/ Britt-Marie

BASSÄNGTRÄNING PÅ CSK I KRISTIANSTAD
HJÄLP!! I skrivande stund är ingenting klart inför hösten. Tyvärr har båda 
våra sjukgymnaster slutat, så vi letar efter nya badledare. 
Finns det någon ni vet som skulle kunna vara lämplig, så hör gärna av 
er till Camilla. I första hand söker vi sjukgymnaster men även andra med 
erfarenhet.
Vi har under hösten -21 och våren -22 haft 2 fullsatta grupper samt flera 
medlemmar på kölista.
Det går bra att sätta upp sig på kölistan om ni vill.
Camilla hör av sig till alla berörda i badgrupperna när det löst sig med bad-
ledare och vi kan börja bada igen.

Ni når Camilla på telefon: 0708-668 855 måndag-torsdag efter kl 10.00 
eller Mail camilla64svensson@gmail.com
Egenavgift: 400 kr/termin för medlemmar. 
Pris för icke medlem: 1055 kr.
Inbetalning till vårt plusgiro 480 3843-4 men ingen betalning innan ni fått 
besked om start till hösten.

BUSSRESA TILL ÖSTERLEN DEN 14 JUNI
Tyvärr fick den planerade utflykten till Simrishamn ställas 

in då vi fick för få anmälningar.
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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

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: 300 kr för medlemmar. 
Sista inbetalningsdag den 5 augusti på 
plusgiro 480 3843-4.

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. 
Meddela vid anmälan om ni önskar kyckling eller räksallad. 

Finns även vegetarisk sallad som alternativ.

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

Mail bmharsten@gmail.com

STOLYOGA
Vi kör vidare på vår stolyoga med start den 17 augusti kl 15.50-16.35. 
Det blir 15 gånger. Vi håller till på Magasinsgatan 2 i Kristianstad 
med yogainstruktör Rebecka Magnusson.
Egenavgift: per person är 400 kr för medlemmar som inbetalas till 
vårt PG nr: 4803843-4 senast den 10 augusti. 
Pris för icke medlem: 1875 kr.
Anmälan görs till Camilla: 
tel nr 0708-668855 måndag-torsdag efter kl 10.00 eller på 
Mail camilla64svensson@gmail.com senast den 3 augusti.
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HÄLSO OASEN I HÄSSLEHOLM
Vi har bokat en spadag på Hälso Oasen Loge-
mentsvägen 13 B i Hässleholm den 5 oktober. 
Det finns två tillgängliga tider med sex personer per 
grupp. Den första startar kl 10.00 och den andra kl 
14.30. Så ”först till kvarn” gäller.

Det som ingår i totalupplevelsen är användning av 
badrock, handduk samt ekologiska duschprodukter. 
Först badar vi i utespaet under trädtopparna. Efter det 
väntar behandlingarna. Det blir rygg-och nackmas-
sage samt en skön ansiktsrengöring med massage 
ända upp i hårbotten. Sedan en närande och återfet-
tande fotinpackning där fötterna masseras ända ut i 
tåspetsarna.

Egenavgift: för detta paket är 500 kr för medlemmar 
som inbetalas på PG 4803843-4 senast 28 september. 
Pris för icke medlem: 1175 kr.

SITTGYMPA
Nu har vi hittat en ledare så vi kan 
starta sittgympa. 
Den börjar onsdagen den 21 
september kl 15.00-15.45 på 
Magasinsgatan 2 i Kristianstad. 

Rebecka Magnusson blir vår ledare och den pågår 
varje onsdag i 10 veckor. 

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

FORTSÄTTNING PÅ 
DATAKURSEN
Vi planerar en fortsättning i höst på 
datakursen vi haft hos ABF under 
våren. Inget datum bestämt i skri-
vande stund men anmäl gärna intresse om ni vill 
vara med.
Anmälan: till Britt-Marie på tel nr 0733-468128 
eller Mail bmharsten@gmail.com

Egenavgift: 400 kr för medlemmar som betalas in på 
PG nr: 4803843-4 senast den 7 september. 
Pris för icke medlem: 1175 kr.

Anmälan: gör ni till Camilla på tel nr 0708-668855 
måndag-torsdag efter kl 10.00 eller på 
Mail camilla64svensson@gmail.com 
senast den 31 augusti.

Anmälan: gör ni till Camilla på tel nr 0708-668855 
måndag-torsdag efter kl 10.00 eller
Mail till camilla64svensson@gmail.com 
senast den 21 september.

FLER AKTIVITETER 
TILLSAMMANS 

MED MELLERSTA SKÅNE    
I november planerar vi för en 

julmarknadsresa med buss till Danmark samt 
julbord på Elisefarm.

Mer information om detta kommer i 
nästa nummer av Fjärilen.
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Hej
Hoppas ni har kunnat delta i 
vårens aktiviteter, bassäng-
träning och andningyoga 
har varit igång.

Tisdagen den 10 maj var det 
en mindre grupp på Sofiero 
det åts en god lunch och se-
dan en trevlig guidning om 
den kungliga historien, väd-
rets makter var nådiga.

Var rädda om er  
Trevlig midsommar 
önskar styrelsen. 

Hoppas vi ses vid 
våra grillkvällar
  

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

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.
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Nordvästra Skåne

Promenad, kultur & fotogrupp.
Vi ses varje 
första torsda-
gen i måna-
den kl. 11.00
Vi träffas 10 
ggr över året. 
Varje träff 
har ett tema. 
Vi planerar 
gemensamt var 
vi träffas på 
torsdagarna.

Ta med den 
telefon eller 
kamera du bru-
kar fotografera 
med.Tanken är att promenera, inspireras, fotogra-
fera tillsammans och ibland gå någon utställning 
istället. 

Vill du med så ring eller skicka ett sms till:
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
Med start den 19 augusti, 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 rörelser 
som inte känns bra för kroppen.
Kostnad: 250: -/ termin för medlemmar,
fullt pris för ej medlemmar 1.200:-/ termin
Vill du ha information eller vara med i gruppen 
så ring Lena Engkvist
Tel. 042- 13 18 70 eller 
E-posta Lena.engkvist@gmail.com

Ny satsning till hösten
Målerikurs via Folkuniversitetet
med start den 2 september 10 sammankomster
Torsdagar kl 13.00 – 15.1510   
Ledare: Bengt Green
Lokal: Chokladfabriken, Dragaregatan 2 
Helsingborg. Det ingår Material
Kostnad medlemmar: 250:-/termin
Fullt pris för ej medlemmar.

Är du intresserad hör av dig till Marianne senast 
den 1 augusti 
Tel 0700 672088  
E-post marianne.skane@ live.se 

Andningsyoga
Vi startar upp till hösten torsdagar mellan kl 
11.15 till 12.15. Med start den 22 augusti 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.

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 
Fullt pris för ej medlemmar: 750:/termin
Denna aktivitet genomför vi tillsammans med DHR
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Nordvästra Skåne

Planerade aktiviteter för hösten
  
Vi hoppas kunna bjuda på studiebesök på Brandkårs-
museet.
Medlemsmöte i oktober under temat Ölprovning  
Även att kunna erbjuda någon form av 
konsert eller teater senare i höst

Mer information i Nr 3 av Fjärilen 
 
Har ni ideer om aktiviteter för 2023 hör gärna av 
er. Det är snart tid för att söka bidrag.

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!

Tylösand 7- 9 OKTOBER
I paketet ingår Entrè  till spa
2 st trerätters middagar
1st lunch samt frukostar

Kostnad för medlemmar enkelrum: 1.750:-
Kostnad för dubbelrum medlemmar: 1.300:-
Kostnad icke medlemmar: 3.045:-/person i 
dubbelrum

Sista anmälningsdagen den 1 augusti.  
 
Du gör din anmälan till: Helene Stålkrantz
Mobil 0707 55 00 10 eller 
E-post staliz67@gmail.com
Sista inbetalningsdagen 
20 augusti på postgiro 1380595-7

Glöm inte att skriva från vem
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Sydöstra Skånes 
lokalförening

• Simrishamn 
• Sjöbo
• Skurup
• Tomelilla 
• Ystad

Kansli:
Korsvirket 
Surbrunnsparken
Surbrunnsvägen 24, Ystad

Telefon: 070 222 53 21

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

Glad Midsommar!
Njut av den sköna sommarvärmen! I skrivandets stund är det 17 grader ute, 
det är i början maj och fåglarna kvittrar. Det spås att det ska bli en härlig som-
mar och härlig blir den ju bara man har rätt inställning. Man kan spendera 
mycket tid utomhus och det är så skönt att kunna klä sig i lätta skor och tunna 
kläder. Jag ser verkligen fram emot sommaren, min sköna trädgård, mat på 
altanen och höra barnbarnen leka och skoja i vattenrutschbanan. 

Men nu vill jag prata om hösten. Vi behöver bli fler i vår förening. Vi ska na-
turligtvis prata om RTP alla dagar men fredagen den 23 september är det RTP 
dagen. Då gör vi ett extra ryck! Hjälp oss att göra reklam för vår förening! 
Möt upp på Stortorget i Ystad för att hjälpa till med att prata med folk, dela ut 
RTP visitkort, reflexer eller annat som förbundet sponsrar oss med! Du kanske 
kan bistå oss med att servera kaffe till förbipasserande, kaffe och kaka står 
naturligtvis föreningen för. Har du andra förslag? 
Anmäl medverkan på 070 31 51 778, samtal eller sms, mejl går också bra, 
sylvi.skane@live.se. Ange ditt namn och vilken tid du kan komma, styrelsen 
är på Stortorget från kl 10.00. Som tack för hjälpen bjuder vi på lunch!

Vår lokal är i dagsläget inte klar men vi hoppas att vi ska kunna vara i Kors-
virket från och med september. Det har varit fukt i väggarna och därför har 
renoveringen efter branden dragit ut på tiden. Men den som väntar på något 
gott väntar inte för länge! Nytt kök och fräscha rum, vad mysigt det ska bli!

Det var allt för den här gången, må väl och ta hand om varandra!                                                                     
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
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Sydöstra Skåne

Sittgymnastik   
Måndagar kl 10.30 har vi 
sittgymnastik som vanligt i 
stora salen på Göken, 
Petrigatan 10 i Ystad. 
Kostnad: 100 kr för höstterminen. Bg 5123-8111. 
Förmodad start 29 augusti. Vi kan ta emot fler 
deltagare! Du får gärna prova på en gång gratis! 
Välkommen med din anmälan! 

Österlenhäxan och invigning av 
Korsvirket     
Tisdagen den 18 oktober kommer Österlenhäxan 
Shaeen Svanede och hjälper oss att inviga 
Korsvirket. 
Vi får höra lite om asatron och runor samt göra en 
trumresa (trummeditation). Vi bjuder på soppa, 
bröd, kaffe och kaka. 
Vi träffas i Korsvirket kl 18.00! 
Välkommen med din anmälan till Sylvi eller 
Mariann senast den 10 oktober!

Bassängträning
Vi har bassängträning i 
varmvattenbassängen på 
Ystads lasarett onsda-
gar kl 17.00, torsdagar 
kl 17.00 (yrkesarbe-
tande har företräde) och 
fredagar kl 13.00. 
Vi hoppas kunna starta vecka 33 (17, 18 resp 19 
sept) och vi håller på till och med vecka 50 (14,15 
resp 16 december). 
Kostnad: 500 kronor för höstterminen. 
Bg 5123-8111. Vi kan ta emot fler deltagare! 
Välkommen med din anmälan!

Minigolf                                                                                                                                              
Tisdagen den 30 
augusti spelar vi 
minigolf ute vid 
Jaktens Kiosk & 
Minigolf. 
Vi träffas där kl 17.00 
men det går också bra att dyka upp senare.                                                                                                  
Kaffe och våffla med grädde och sylt blir gott före 
eller efter spel och vill du inte spela så är du väl-
kommen ändå! 
Anmäl dig till Sylvi senast den 20 augusti!                                                                           
Kostnad: för golf och fika, 40 SEK, betalas in på 
bg 5123-8111, ange golf och namn!

Föreläsning om bentäthet                                                                                                                                        
I senare delen av septem-
ber kommer vi att ha en 
föreläsning om bentäthet. 
Vi träffas kl 18.00 antingen 
i Korsvirket eller på Göken, 
beroende på hur många vi 
blir. Vi bjuder på något gott att äta och kaffe ingår 
alltid på våra träffar.

Föreläsarens namn och vilken dag det blir är i skri-
vandets stund inte klart, vi väntar på besked från 
koordinatorn som ska höra av sig i slutet av maj. 

Är du intresserad av benskörhet / bentäthet 
anmäl dig till Sylvi eller Mariann senast den 5 
september. Det går bra att ringa till Sylvi under 
sommaren för att få reda på dag och plats!

Bad & Bistro
Tisdagen den 25 oktober träffas vi på Mossbylund. 
Klockan 17.00 äter vi valfri rätt från Bistromenyn 
och efter det kan vi landa i spa och njuta av kvällen i 
varma pooler. Klockan 21.00 lämnar vi Mossbylund,, 
förhoppningsvis avslappnade, rena, mätta och nöjda! 
Välkommen med din anmälan till Sylvi senast den 
1 oktober. 
Kostnad: 300 SEK som inbetalas till bg 5123-8111 
senast den 10 oktober!
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Sydöstra Skåne
Räkor                                                                                                                                                 
Räkor är gott, så det äter vi 
i Korsvirket tisdagen den 
8 november. Vi träffas kl 
18.30. Det är svårt att förut-
spå hur det är med pandemin så långt fram men 
vi hoppas att vi ska kunna servera en riktig räk-
frossa med räkor, ägg, majonnäs, dill, citron och 
rostat bröd. I annat fall återgår vi till räkmackan. 
Hur som helst blir det kaffe och kaka efter en 
informationsstund. 
Du som är ny i föreningen är speciellt välkommen! 
Välkommen med din anmälan till Sylvi eller 
Mariann senast den 25 oktober!

Krukmakeriet 
Har du provat på att 
dreja? Nu har du chan-
sen! 
Vi har två datum, bero-
ende på hur många som 
vill dreja, måndag den 
21 och tisdag den 22 november. 

Krukmakaren Lena Palmgren hjälper oss och vi 
träffas på Garvaregränd 2, 271 34 Ystad kl 18.30. 
Anmälan ska göras till Sylvi senast den 
7 november.

Julfest                                                                                                                                               
Tisdagen den 13 
december har vi jul-
fest i Korsvirket. 
Vi äter god julmat, 
lyssnar förhoppnings-
vis på Luciasånger, 
har ett julquiz, spelar julklappsspelet och umgås. 

Till julklappsspelet behöver du ta med dig en jul-
klapp på ca 30 kr. 
Du får läsa mer om julfesten i nästa nummer 
av Fjärilen!

Qigong                                                                                                                                                
Vi vill gärna ha igång en 
grupp qigong, både sittande 
och stående qigong. Vi vill 
börja i september och   kom-
mer att hålla till på Göken. 
Vi behöver din intresseanmä-
lan så snart som möjligt! Le-
dare och dag är tyvärr inte helt 
klart i skrivandets stund. 
Men skynda dig in med din anmälan till Sylvi så 
vi kan göra en slutbokning. 
Kanske kan du då vara med att påverka dag och tid! 

Vilken härlig dag vi hade på Örums Nygård! 
Ljuvliga bad och god mat i vänners lag, 

vad mer kan man begära?!
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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

Familjedag  den 14 maj 
på Backagården

Vi var ca 60 deltagare. 
En trevlig dag med 
många glada barn.

God underhållning av en
 ung duktig trollkarl samt 

musikinslag till barnens glädje.

Dagen avslutades med en grillbuffe.

Hälsningar Jeanette Krell
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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. Ma-
ten är viktig för oss på Söderåsens Forsgård, och vi 
lägger stor vikt vid den hemlagade menyn. Kvaliteten 
på råvarorna är hög, och vi använder i möjligaste mån 
lokala råvaror

Kost, logi 9 enkelrum och 3 dubbelrum. (3 enkelrum 
och 3 dubbelrum på nedervåning) samt tillgång till 
överenskomna aktiviteter enl. schema för 15 gäster. 
Lakan och handdukar ingår. Ridning vid 3 tillfällen á 
ca 30 minuter uppdelat i grupper med 5 hästar. Gäs-
terna 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  0700 672 088
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 aktiviteten startar.
 Är det så att vi bokat upp t.ex. hotell, resor, biljetter så måste vi ha din 

avbokning minst 4 veckorinnan 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.
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Styrelsen önskar er en riktigt fin sommar!

RTP Skånes fotogrupp 
Ett utflyktsmål och inbjudan till ”fotosafari”

Nu stundar den sköna sommaren och då är det kul att åka på utflykt. Jag föreslår en halvtimmes båtresa med 
färjan från Landskrona till ön Ven. Även denna sommaren kan man se en fotoutställning med Venbilder, som vi 
i RTPs fotogrupps tagit vid våra olika besök på ön Ven. De hänger på restaurangen Agnes Tapas som ligger rakt 
fram på hamnplan när man stigit av färjan på Ven. Öppettider hittar du på deras hemsida.
Bara så ni vet, det är Skånetrafikens bussar som kör på Ven, Sommarbiljetten gäller och alla bussar på ön har en 
utfällbar ramp om du kommer med t.ex rullstol. Man kan även boka färdtjänst via Venbussen AB. Om man inte 
vill åka buss kan man cykla på hyrd cykel eller egen medtagen eller promenera.

RTP Skånes fotogrupp bjuder in både nya och gamla fotointresserade till ”fotosafari”, som vi brukar kalla våra 
fotopromenader. Ta med den kamera eller mobil du har och ditt goda humör, så tar vi en runda tillsammans och 
fångar motiv längs vägen, först i Malmö och sedan i Landskrona. Välkommen att prova på!
• Tisdag 16/8 kl.14 ses vi i Malmö vid järnvägsstationen. Det är Malmöfestival 12-20/8 och folkliv att fotogra-
fera.
• Onsdag 14/9 kl.14 ses vi i Landskrona vid järnvägsstationen. Fotofestival i Landskrona då, 2-18/sept.

Ring Ann-Kristin på 070-5957260 och tala om att du är intresserad och ställ dina eventuella frågor.
Välkommen!

Några av våra bilder från Ven, som finns på sommarens utställning -
bilderna i kollaget tagna av RTPs fotogrupp

Brofästet, ”fotosafari” våren-22 - 
bilden tagen av Ann-Kristin 
Thönnersten Nilsson


