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Ordförande har ordet!
För några veckor sedan blev jag vald till
ordförande för Parkinson Stockholm. Tack
för förtroendet! Det ska bli jätteroligt att
komma igång och arbeta med styrelsen och
alla ni medlemmar. Så smackade det till
och jag och resten av styrelsen har fått
använda vår tid till att avsluta, skjuta upp,
lägga ner och tacka nej! Det går alltså inte
alltid som man tänkt sig!!!
Men vi kommer igen. Nu pausar vi, men så
fort det är fritt fram kommer vi att anordna
seminarium, politikeruppvaktning och
annat kul som det är meningen att en ideell
förening ska hålla på med.
Så, lev gott, så gott det går, så hörs vi
framöver.
Barbro

Kansliet Parkinson Stockholm
Vi stänger kansliet t.v. på grund av Corona.
Kansliet kommer inte att vara bemannat,
vilket betyder att vi inte tar emot några
samtal.

Yngre Parkinson
Ingen Pubträff nästa månad p g a
Corona. Johan Eklund är vald av förbundet
som kontaktperson för yngre Parkinson
Stockholm. Jag vill förtydliga att mitt
uppdrag är att hålla i Pubträffarna för
Yngre Parkinson Stockholm.
Inget mer eller mindre!
Mvh //Maria Wäneskog

Parkinsongruppen i Södertälje,
Nykvarn och Salem
Alla aktiviteter inställda tills vidare. Gösta
Johansson, 073 – 920 17 10

Café 7:an
Café 7:an är inställt i april månad p.g.a det
osäkra läget med Corona viruset.
Vi vill helt enkelt inte utsätta våra
medlemmar för risken att bli smittade av
viruset. När läget har stabiliserats kommer
vi att återuppta Café-verksamheten.

”Livet tar inte slut för att man får
en kronisk sjukdom
På grund av Coronavirusets framfart har vi
beslutat att skjuta vårt seminarium, som
var planerat för 1:a april, på framtiden. Vi
återkommer med ett nytt datum så snart
som det känns säkert igen.

Grounding
Inställt tills vidare, Anette Liljefors,
073-980 92 92
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Boxning
Inställt tills vidare

1

Boxning i Botkyrkahallen Parkinsongrupp
Inställt tills vidare

Boule
I april gör Boulespelet ett uppehåll men
återkommer eventuellt i maj, allt beroende
på det kritiska virusläget. Länsinfo för maj
kommer att ge besked.
Hälsningar från Bengt Ekström,
0706-5506073

FYSSforum
FYSSforum ställer in sin Parkinsonträning
vid Mariatorget åtminstone t o m fredag
27/3. Följ vad som gäller därefter på deras
hemsida: www.fyssforum.se och/eller
Facebooksida:
www.facebook.com/fyssforum. För frågor,
vänligen kontakta Eva Bellander på 08-641
82 00 eller info@fyssforum.se

Dans för Parkinson

V I KT I G T!

Inställt tills vidare

Maj månads aktiviteter ska vara inlämnade
till KANSLIET senast
18 april. Risken finns att aktiviteten inte
kommer med annars.
E-post:
kansliet.parkinsonstockholm@telia.com

Kontakta oss, vi finns till för dig!
OBS! Kansliet stängt tills vidare!
Pngis för Parkinson
I väntan på nya riktlinjer och beslut är
pingisen i Stockholm inställd.
Med vänlig hälsning
Johan Eklund, 0733-51 46 75

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr. 111 48
Stockholm
Telefon: 08- 678 01 22
E-post:

kansliet.parkinsonstockholm@telia.com
Hemsida:
www.parkinsonforbundet.se/stockholm

Bassängträning Parkinson
Inställt tills vidare, Madeleine Uvhagen,
072-083 62 27

Neurodans
Intställt tills vidare

Meditation i vila och rörelse
Inställt
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