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Parkinson Uppland
Ordförande: Vakant
Uppsala Parkinsonförening
Göran Einarsson
Mobil: 070-330 25 71
gevvsab@yahoo.se

Norrtälje Parkinsonförening
Olle Undmark
Mobil 070-246 49 59
olle.und@hotmail.com
Bålsta Parkinsonförening
kåre.ericsson@gmail.com
Mobil:0709-66 30 10
kåre.ericsson@gmail.com
Kontaktperson
Enköpings Parkinsonförening
Lena Gårdh-Sjöman
Mobil: 0707-98 35 52
l.gardh@hotmail.com

Parkinsonsköterska Uppsala
tel. 018-611 50 03
Telefonsvar

Qvinnor med Parkinson
t.v. vilande
Ann Segerberg
tel,018-46 33 13
ann.segerberg@hotmail.com
YP Yngre Yrkesverksamma

med Parkinson
Britt-Marie Eriksson
Mobil:070-527 84 10

Anhörigcentrum Uppsala
S:t Persgatan 10 A
tel. 018– 727 92 00
uppsala.se/anhorigcentrum
Parkinson Uppland ordf.
Göran Einarsson
Parkinson Uppland hemsida
uppland.parkinsonforbundet.se
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ÅRSMÖTE 2020

UPPSALA PARKINSONFÖRENING
TORSDAG 13 FEBRUARI KL. 16.15
LOKAL: TRÄFFPUNKT STORGATAN 11
Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Fikapaus med kaffe och fralla
Efter att ha avnjutit en stärkande kopp kaffe är det fritt
fram att umgås och utbyta tips från egna erfarenheter av
sällskapet med Mr Parkinson
Vi tar även tillfället och lyssnar efter vad som kan intressera
er att ha som programpunkt på våra månadsmöten

VÄLKOMNA

ÅRSMÖTE 2020
PARKINSON UPPLAND

TORSDAG 27 FEBRUARIKL. 13.30
LOKAL: TRÄFFPUNKT STORGATAN 11
Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
FIKA
Efter att vi avnjutit kaffe och fralla är det fritt fram att umgås
GÄST
F.d. riksdagsledamoten TONE TINGSGÅRD

VÄLKOMNA

Terje Helland död
Vår styrelseersättare och Uppsala Parkinsonförenings ordförande Terje
Helland har avlidit i en ålder av 68 år. Han sörjs närmast av barnen Johan
och Ullrika, barnbarn och mor. Han har kämpat mot sin sjukdom som accelererat under det senaste året. Men trots det ställde han alltid upp med
gott humör och en befriande humor.
Han har varit en drivande kraft från första dagen han valdes in i Länsföreningen Uppsalas styrelsen som vice ordförande 2014. Året efter, 2015
övertog han ordförandeklubban. Han har även haft uppdrag som ersättare
i Parkinsonförbundets styrelse. Hans goda kunskaper i kapitalplaceringsfrågor och ekonomiska spörsmål har varit till stor nytta för förbundet. Han
har också stöttat länsföreningen i Sörmland då denna haft brist på förtroendevalda. Han har även medverkat i olika projekt, bland annat för Parkinsonfondens räkning.
Terje lämnar ett stort tomrum efter sig och Uppsala länsförening kommer
att sakna de gemytliga styrelsemötena som han bjöd upp till i sitt hem på
Storgatan, liksom vi vid förbundets styrelsemöten och andra aktiviteter
som han nu lämnar alldeles för tidigt.
Eleonor Högström
Göran Eindarsson
Gunn Franzén Ljung

VAD SKALL VI GÖRA MED VÅRA MÅNADSMÖTEN?
Efter två månadsmöten (augusti och september) med färre deltagare än vad
som är kul för både föredragshållare och arrangören, så kan vi utgå från att vi
inte vet vad vi vill att det fysiska mötet ska handla om.
Vi är måna om att tiden används på ett vettigt sätt. Vi ställer frågan om vad
man vill ha på våra möten och då är önskemålet en blandning av allvar och ren
underhållning. Vi försöker så gott vi kan att få dit intressanta föreläsare/underhållare, med olika teman som kan vara små ljusglimtar i vardagen. Att bara prata om Parkinsons, brister i sjukvården och underskott på Akademiska är inte hellre inte önskvärt. Forskning är viktigt,
men är allt alltid lika interessant? - och då är vi tilbake på ruta 1, vad
ska månadsmötet handla om. Måste vi ha möten så ofta? Ska det bara
vara Parkinson relaterade ämnen osv. Vad tycker du?

Avsändare och
ansvarig utgivare
Göran Einarsson
Vitkålsgatan 95 C
754 49 Uppsala

HEMTJÄNSTEN

Hemtjänstpersonalen får ofta orättvis kritik. Det är personal som, arbetsledare, planerare och utförare som gör ett fantastiskt jobb. Det ska passas tider för att dela medicin där det är noga med tiden, lagas frukost, duschas.
Ja tusen och en olika saker som man kan få hjälp med. Jag kan inte räkna
upp allt, Och det ska utföras oberoende vilket väder det är. Snöstorm med
motvind i alla väderstreck eller skyfall som man inte vill släppa ut hunden i.
Då kommer glada i hågen på sin cykel och tar sig an tömning av av urinflaskor och hjälper de stackarna att ta på sig kläderna. Vi ska heller inte
glömma nattpatrullen som kommer med glada tillrop och nattar en, för att
nästa morgon komma lika glad för att väckas för att ge en första medicindos. Det är många nationaliteter som man får stifta bekantskap med.
Men det är berikande, likväl som samåkningen med färdtjänst erbjuder
möjligheter att upptäcka nya stadsdelar som att berika sig med kännedom
av nya byggnadsverk.
Göran Einarsson

