
Välkommen att när som helst under året komma med i våra  
vattengymnastikgrupper. 

 
Måndagar kl. 19.00-20.00 eller 20.00-21.00. 
För dig som är medlem och vill träna aktivt. 
Vi har en grupp kl. 19.00-20.00 med lite mindre 
armrörelser, men ändå möjlig het att ta ut sig på 
konditionsdelen för den som vill. 
Vår andra grupp är kl. 20.00-21.00. Där kör vi ett 
lite tuffare pass med mer arm rörelser. 
Kostnad: 250 kr per termin.   
Anmäl dig till kansliet på telefon: 0760-22 66 24 eller via e-post: skelleftea@rtp.se  
Kom ihåg att uppge vilken grupp du vill vara med i. Vi har ett begränsat antal platser till 
dessa grupper. 

Ärtsoppa med plättar 
Onsdag den 21 september, kl. 18.00 

 

Det är svårt att få tag på surströmming i år, istället bjuder vi på ärtsoppa med plättar, 

(tunnpannkaka). Vi håller till i kaféet/köket på Skeppargatan 16 men vi går in genom norra 

ingången vid Kanalgatan som ligger nära köket. Dörrarna kommer att vara låsta, om det inte 

står någon vid dörren så ring vår mobil på 0760-22 66 24 så kommer vi och öppnar. Om ni är i 

behov av hiss så finns den via ingången inne på gården på södra sidan, ring vår mobil  

0760-22 66 24, så kommer vi och öppnar där. 

Anmälan senast 19 september, före 12.00 till kansliet. Vi bjuder våra medlemmar, övriga 50 kr. 

Andningsövningar med Anncha Pavval 
 

Vi kommer troligen att ha våra andningsövningar 

även i höst, om Anncha löser det med sitt schema.  

 

Vi skickar ut information via mejl om detta när vi vet 

mera. Ni som inta har mejl och är intresserade, ring 

oss om några veckor för mer information. 

 

 
  



JULGRÖT 
Onsdagen den 7 december, Kl. 18.00 
 
Föreningen bjuder på julgröt och jul-
skinka. Tag med egen tallrik och sked. 
Plats: Kaféet/köket på Skeppargatan 
16 men vi går in genom norra ingången 
vid Kanalgatan som ligger nära köket. 
Dörrarna kommer att vara låsta, om det 
inte står någon vid dörren så ring vår 
mobil på 0760-22 66 24 så kommer vi 
och öppnar. Om ni är i behov av hiss så 
finns den via ingången inne på gården 
på södra sidan, ring vår mobil 0760-22 
66 24, så kommer vi och öppnar där. 
Vi bjuder våra medlemmar, övriga  
50 kr. 
Sista anmälningsdag måndag den  
5 december, före kl. 12.00 till kansliet. 

Veckodag Tid Plats Startdatum Slutdatum Antal tillfäl-
len 

Tisdagar 9.00-
11.00 

Stadshuset Brinken, Rum 
E1, nära kundtjänst 

20 september 25 oktober 6 

Torsdagar 13.00-
15.20 

Skeppargatan 16, Stora 
Odenrummet 

22 september 27 oktober 6 

Torsdagar 13.00-
15.20 

Skeppargatan 16, Stora 
Odenrummet 

3 november 8 decem-
ber 

6 

Lär känna din mobiltelefon eller surfplatta 
 
Nu finns det möjlighet att delta i en kostnadsfri kurs med ämnet lär 
känna din smarta telefon, digitala tjänster och internet. 
Det erbjuds flera kurser med samma innehåll- välj den dag som passar 
dig bäst. Se tider nedan. 
Ämnen vi kommer att prata om är bland annat 
• Hantera pekskärmen på mobil eller surfplatta 
• Anpassa storlek, ljud och ljus på din telefon eller surfplatta så att 
det passar bäst för just dig 
• Olika begrepp från datavärlden 
• Att surfa på internet 
• Logga in på 1177 där du kan läsa journal, förnya recept och boka tider 
• Hantera Bank-ID och swish och till exempel köpa receptbelagd medicin på Apoteket online  
 
Utbildningarna är kostnadsfria och det behövs ingen förkunskap. Alla är välkomna! 
OBS! eftersom detta är en kurs som erbjuds till alla föreningar på Skeppargatan och antalet per-
soner är begränsat, så anmälan är öppen endast 29 augusti - 11 september,  
det går inte att anmäla sig tidigare!  
Anmäl dig till kansliet på telefon: 0760-22 66 24 eller via e-post: skelleftea@rtp.se  

Kreativt inslag, Fluid Art 
 

Våra planer på att tillverka ”Drakägg” har 
ju p.g.a. Coronan inte blivit av. 
Nu vill inte ABF ha en kurs i det längre, då 
det ofta har slutat med att äggen går sön-
der. Istället erbjuder dom en kurs i Fluid 
Art, där vi med hjälp av sugrör, akrylfärg, 
silikondroppar och hårtork experimenterar 
och får fram fantasifulla effekter. 
Vi har inte fått något datum än av ABF, så 
vi återkommer via mejl om detta. Ni som 
inta har mejl och är intresserade, ring oss 
om några veckor, så får ni veta när det blir 
av. 



Vill du hjälpa till/bli ledsagare?  

Hör av dig till RTP:s kansli om du är intres-

serad. 

 

Ledsagarservice finns i samma våning som 

RTP:s kansli och är en kommunal service 

för funktionshindrade som bor i eget boen-

de. Som ledsagare följer man med den 

funktionshindrade och handlar, på prome-

nad, bio, restaurang, till läkare m.m. Ledsa-

garen får ersättning för kostnader och fö-

reningen får ett bidrag. Du får kostnadsfritt 

en utbildning där det ingår information om 

olika handikapp.  

Tänk på att era övriga familjemedlemmar kan bli medlemmar för  
endast 60 kr per familj. 
Gå in på RTP:s hemsida, rtp.se/medlem/ för att ändra ert medlemskap eller kontakta kansliet 
så hjälper vi er. 

Låna talböcker och ljudböcker via nätet.   
Ni kan låna hem talböcker via Legimus på www.legimus.se, för att an-
vända tjänsten måste ni först registrera er hos Biblioteket. 
E-ljudböcker lånar ni via bibliotek.skelleftea.se 
du kan lyssna strömmande vid en dator, surfplatta eller på din mobilte-
lefon när du är uppkopplad mot Internet, eller nedladdade via appen 

Övrig hjälp: Föreningen tar kontinuerligt på sig arbete gentemot kommunen och NTF. Det kan 
vara att hjälpa till med olika trafiksäkerhetsarbeten som att kolla bilbältesanvändningen, eller 
liknande saker. För närvarande är det inte så många som tar på sig de sakerna, utan vi nöter tufft 
på några få.  
Skulle detta vara något för dig, hör i så fall av dig till kansliet eller någon i styrelsen. Aktiviteterna 

Om ni har en e-postadress och inte redan anmält den, anmäl den då gärna till oss så kan vi 

snabbt informera er om vad som händer i föreningen och om det blir någon förändring av pro-

grammet. Sänd er e-postadress till skelleftea@rtp.se 

Anmälan till aktiviteter gör Du till kansliet innan sista utsatt datum på  

telefon: 0760-22 66 24 eller via e-post: skelleftea@rtp.se om inget 
annat anges. Kom ihåg att avanmäla er om ni får förhinder.  

Vårt bankgironummer är: 291-2707 

Dit betalar ni t.ex. badavgiften, eventuella avgifter för aktiviteter, resor m.m. 

OBS! medlemsavgiften betalas inte till detta konto. 

Ni som anmält e-post till förbundet får aviseringen om medlemsavgiften till er e-post, övriga får 

den som vanlig post. Påminnelser kommer även att skickas ut med vanlig post. 



Styrelsen och kansliet tar 

gärna emot förslag och idé-

er på verksamhet, som vi 

kan genomföra tillsam-

mans. 

Besök vår hemsida för ak-

tuell information, ändringar 

i programmet m.m. (vi 

uppdaterar ofta). 

Adressen till hemsidan är: www.rtp.se/skelleftea 

Där kan ni bl.a. läsa om våra medlemsrabatter. 

Styrelsen 
Ordförande:  Pernilla Eriksson, Hemmansgatan 23, 931 56 Skellefteå 070-365 43 29 
Vice ordförande: Stellan Holmström, Frostkåge 225, 934 92 Kåge        070-522 50 99 
Sekreterare och  
kassör:  Irene Häggmark, Boviken 970, 931 99 Skellefteå  070-530 91 68 
Ledamöter:  Kerstin Dahlberg, Industrivägen 57, 931 44 Skellefteå 070-526 85 75 
   Irene Hedström, Hömyrvägen 22, 932 51 Bureå  070-378 27 49 
 

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSE & FUNKTIONÄRER 

Kontaktpersoner för: 
Whiplashfrågor, Poliofrågor, 
Hjärnskadefrågor, Skadeföre-
byggande arbete och Hjälp-
medelsfrågor finns i lokalfö-
reningen. 
 
Dessa kan av medlemmar 
nås via kansliet eller vår ord-
förande Pernilla Eriksson. 

Kansliet 
Kanslist: Per Johansson 
Postadress: Personskadeförbundet RTP, Skellefteå, Skep-
pargatan 16, 931 30 Skellefteå.  
Besöksadress: Skeppargatan 16 OBS! Ny adress. 
Telefon:  0760-22 66 24  
E-post:  skelleftea@rtp.se 
Telefon- och besökstid: måndag 10.00 - 12.00 

Vi kan finnas på kansliet även andra tider, så prova att ringa, svarar vi inte så tala in ett 
meddelande på vårt mobilsvar eller skicka ett mejl så hör vi av oss. 
Låsta dörrar 
Dörrarna på Skeppargatan 16 kommer tyvärr att vara låsta. Tyvärr är huvudingången till huset 
inte anpassad för de med rörelsehinder. Det finns en ingång inne på gården där det finns hiss till 
våra lokaler på bottenvåningen.  
Medlemmar som har behov att ta sig in, kommer få en kod som gäller dagtid. Ni kan även ringa 
vår mobil, så kommer vi och öppnar, om vi finns på plats. 
Välkommen att höra av dig, eller besöka oss! 

Vårt bankgironummer är:  

291-2707 
Dit betalar ni t.ex. badavgiften, 

eventuella avgifter för resor m.m. 

OBS! medlemsavgiften be-

talas inte till detta konto. 


