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KONTAKT 

 

Reumatikerföreningen Vänersborg 

Gasverksgatan 14 (Entré Vallgatan) 

462 34 Vänersborg 

 

Tele: 0521-711222 

eller 0760-461451 

 

Mail: vanersborg@reumatiker.se 

 

 

Kansliets öppettider: 

 

Måndag: 12:00-16:00 

Tisdag: 09:00-13:00 

Torsdag: 12:00-16:00 

 

Kanslist: 

Emma 
 
 

 

Besök gärna vår hemsida: vanersborg.reumatiker.se 
 

Här kommer vi informera och uppdatera vårt program med  

aktiviteter, föreläsningar, resor m.m. 

 

Detta gäller även vår Facebooksida:  

Reumatikerföreningen Vänersborg 
 

Bankgiro: 889-5401 

 

 

 
REUMA DIREKT 

 

Har du frågor om reumatisk sjukdom? 

Ring: 020- 20 20 35 
 

 



ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 

Hej på er alla medlemmar! 

 

Nu är vi inne i julmånaden och hoppas naturligtvis att vi har varit så snälla att 

tomten kommer till oss. Sedan kommer ett nytt år, med ett nytt verksamhetsår 

och med nya förutsättningar. 

Nu har vi dragit igång verksamheten lite grann. Vi har öppnat upp med öppet 

hus och mera planerar vi för. Ni håller i ett medlemsblad med både gammalt och 

nytt. Förhoppningsvis skall det finnas något för alla. Som ni vet är föreningen 

väldigt lyhörd för nya förslag till verksamheten. Vi har tittat på den enkät som vi 

hade på ett öppet hus för ett tag sedan. Föreningens grund är badet på Hallevi 

och Vänerparken. Mer om tider och kostnader inne i bladet. Vi får nu hoppas på, 

att Covid-19 inte bryter ut mera, utan att det håller sig borta i den mån som det 

går. Vi måste dock vara försiktiga ändå, och inte utsätta oss för större risker än 

nödvändigt.  

Jag önskar alla till sist EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR. 

Med Vänliga Hälsningar 

Roland Henriksson, Ordförande i Reumatikerföreningen Vänersborg 

 

Du är viktig för oss! 
 

Vänligen meddela din mailadress så att Du kan: 

 

- Få ta del av viktig information 

- Bli uppdaterad om vad som händer i vår förening 

- Få möjlighet att vara med och förbättra vår verksamhet  

 

Om Ni vill ha ett medlemskort ringer Ni 08-50580500. 

Medlemskortet kommer sedan i brevlådan. 
 

 
STYRELSEN 

 

Ordförande: Roland Henriksson 

Vice ordförande: Eva Hansson 

Kassör: Birgitta Jacobsson 

Sekreterare: Berith Sjöstedt 

 

Övriga ledamöter: Emma Badh, Jarl Helgegren, Barbro Ekman 

Ersättare: Catarina Olsson, Lars Kittelmann. 



MEDLEMSINFORMATION 

Kostnad 

- 250:-/år  (eller 21:-/månad med autogiro) 

- 2 personer i samma hushåll = 350:-/år  (eller 29:-/månad med autogiro) 

- 3 eller fler i samma hushåll = 400:-/år  (eller 34:-/månad med autogiro) 

- Dubbelt medlemskap/per extra förening = 98:-/år 

 

Under 30 år?  

Då kan du gå med i Unga Reumatiker utan extra kostnad! 

Hör av dig till Reumatikerförbundet så löser de det åt dig. 

Tel: 08 505 805 00 

Mail: medlemsregistret@reumatiker.se 

 

Vad får du som medlem i Reumatikerförbundet? 

-Du får Medlemstidningen Reumatikervärlden 6 ggr/år. 

 

- Reumatikerförbundet har en egen hemsida där bara medlemmar kan logga in 

som heter www.inloggad.reumatiker.se 

Där finns massor av bra information, forum och grupper där medlemmar kan 

ställa frågor eller dela erfarenheter med varandra. Det finns också kurser och en 

medlemsshop. Med tidningen och hemsidan kan du få fördjupad kunskap, 

gemenskap och hänga med i de senaste forskningsrönen. 

 

- På Reumatikerföreningen Vänersborg anordnar vi medlemsträffar, där ni kan 

utbyta erfarenheter med varandra och/eller bara få en trevlig stund tillsammans. 

 

- Vi anordnar också olika typer av föreläsningar, utflykter, kurser och cirklar 

utifrån våra medlemmars önskemål. 

 

- Medlemsförmåner och rabatter. 

 

- Kan söka stipendier och bidrag. 

 

  



RABATTER FÖR MEDLEMMAR 

 

 

 

FONUS 
 

Föreningen är medlem i Fonus vilket innebär att Ni som medlemmar har olika 

förmåner hos dem, de gäller även för alla medlemmars närmaste anhöriga 

(make/maka, barn, föräldrar och syskon). Några av förmånerna är: 

 

 500:- prisavdrag på en begravning hos Fonus. 

Prisavdraget blir 750:- om det finns ett registrerat digitalt Vita Arkivet. 

 2000:- avdrag på gravsten (gäller sten för minst 14000:-) 

 20% prisavdrag på samtliga juridiska tjänster hos Familjens jurist  

 (Gäller ej rättskydd/rättshjälp) 

 

På fonus.se/medlem kan man läsa mer om villkoren och aktivera förmånerna. 

 

 

 

 

 

100:- rabatt på Floating. Ord. pris 475:- 

Ring och boka tid på 0521-146 50 

Läs mer om oss på www.relaxxfloating.se 

 

 
 

Glöm inte att ta med medlemsbevis när du skall använda rabatterna. 

Ring Reumatikerförbundet på 08-50580500 så skickar de hem ett 

medlemsbevis till dig. 

  

http://www.relaxxfloating.se/


VARMVATTENBAD 

 

 
 

Höstterminen startar v. 2 den 11 januari 

 både på Hallevi och Vänerparken. 

 

Hallevi Vargön   

 

På Hallevi har vi vattengympa med ledare. 

 

Tisdagar: 19:00-20:00 

 

Terminskostnad: 600:- för 1gång/vecka, för medlem. 

 
OBS! För att undvika trängsel i omklädningsrummen vänligen respektera samling kl. 18:45 i 

simhallen ombytt och klar efter dusch (simskolan går upp kl. 18:50) 

 

Vänerparken Vänersborg   
 

Varmt bad med självträning till medryckande musik. 

 

Maxantal 20st, först till kvarn. 

 

Tisdagar: 07:30-08:30 

Fredagar: 15:00-16:00 & 16:00-17:00 

 

Terminskostnad: 800:- för 1 gång/vecka & 1000:- för 2 ggr/vecka, för medlem. 

 

För er som inte provat badträning tidigare, så finns möjligheten till 2 avgiftsfria 

gånger innan ni bestämmer er. 

 

För bindande anmälan ring kansliet på tel: 0521-711222. 

Vi delar ut inbetalningskorten på baden när terminen startar. 

Undrar du något: 

För Hallevi badet ring Roland på tel: 0768-613566 

För Vänerparken ring Ingela på tel: 0705-237990  



UTHYRNING AV LOKAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hyr ut vår fina lokal för möte, kalas eller en lugn tillställning till våra 

medlemmar och till andra föreningar. 
 

Medlemspris:  
 

Vardags kväll måndag-torsdag: 250 kr.  

Helg: fredag – söndag: 500 kr. 

 

Icke medlem:  
 

Vardags kväll måndag-torsdag: 350 kr. 

Helg: fredag – söndag: 700 kr. 

 

Priset gäller oavsett hur många dagar du hyr under helgen. 

 

+ Depositionsavgift: 500 kr. 

 

Våra krav för att få hyra lokalen är bl.a: 

Du måste vara minst 25 år. 

Städning av lokal efter användning. 

Det ska vara tyst kl. 23.00. 

 

Avgift + deposition ges vid hämtning av nyckel och depositionen återfås vid 

godkänd städning när nyckeln återlämnas. 

  



VÅRENS AKTIVITETER 

 

ÖPPET HUS 

Våra Öppna hus startar tisdagen den 11/1 mellan kl. 10:00-12:00  

och kommer fortlöpa varje tisdag fram till mitten av juni.  

På våra Öppna hus är alla välkomna, oavsett om man är medlem eller inte. 

Vi kommer ha blandade aktiviteter under våra Öppna hus men vi kommer alltid 

att fika tillsammans till en kostnad på 40:-. 

 

JANUARI: 

 

11/1 - Vi kommer starta upp Öppet hus med gröt och skinksmörgås. 

 

25/1 - Föreläsning om träning och hälsa med inriktning Reumatisk sjukdom, 

från Rehabcenter i Vänersborg. 

 

FEBRUARI: 

 

1/2 - Fr.o.m 1/2 så kommer vi att ha sittgympa på Öppet hus, ojämna veckor, 

mellan kl. 11:30-12:00. 

15/2 - Sittgympa kl. kl. 11:30-12:00. 

 

22/2 - BINGO 

 

MARS: 

 

1/3 - Instruktör från Civilförsvarsförbundet föreläser om ”Säkrare seniorer” som 

handlar om förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor och 

riskfaktorer för fallolyckor, hemma och i närområde. 

 

1/3 - Sittgympa kl. kl. 11:30-12:00. 

 

22/3 - Informationsträff om hållbar utveckling och social inkludering från 

Vänersborgs kommun. 

 

15/3 & 29/3 - Sittgympa kl. kl. 11:30-12:00. 

 

29/3 - BINGO 

 



VÅRENS AKTIVITETER 

APRIL: 
 

4/4 - Fr.o.m 5/4 så kommer vi varje måndag kl. 10 att ha gemensamma 

promenader med start och stopp vid Skräcklestugan nere på Skräcklan.  

Medtag gärna eget fika. Någon gång i månaden kommer vi ha tipspromenad.    
 

(OBS! Inställt vid dåligt väder) 

11 & 25/4 - Promenad på Skräcklan kl. 10:00. Medtag gärna eget fika. 

 

12 & 26/4 - Sittgympa kl. kl. 11:30-12:00. 

 

12/4 - Eventuellt reseskildring från en medlem. 

 

26/4 - BINGO 

 

MAJ: 

 

2, 9, 16, 23 & 30/5 - Promenad på Skräcklan kl. 10:00. Medtag gärna eget fika. 

 

3/5 - Reseskildring av Barbros Islands resa. 

 

10/5 - Sittgympa kl. kl. 11:30-12:00. 

 

17/5 - Musikskolan kommer och spelar på öppet hus. 

 

24/5 - Korvgrillning tillsammans på Hunneberg. De som väljer att samåka 

startar kl. 10:00 från föreningslokalen, och för er som åker direkt upp till 

Hunneberg så ses vi där ca kl. 10:30. 

 

31/5 - BINGO 

 

JUNI: 

 

13/6 - Promenad på Skräcklan kl. 10:00. Medtag gärna eget fika. 

 

7/6 - Sittgympa kl. kl. 11:30-12:00. 

 

14/6 - Sommaravslutning på Skräcklestugan kl. 11:00. 

 

 

 



ANDRA VIKTIGA DATUM UNDER VÅREN 

 

 
 

 

Söndagen 13/2 - Årsmöte kl. 15:00. 

 

Söndagen 10/4 - Påsk lunch kl. 13:00, till en kostnad på 175:-/person. 

 

OBS! Begränsade platser så först till kvarn,  

anmäl dig till kansliet senast den 28/3! 
 

Torsdagen 28/4 - Familjens jurist kommer och har en 

kvällsföreläsning om testamente, framtidsfullmakt och vikten av 

gåvobrev, mellan kl. 18:00-19:00. 

 

 

 

 

KURSER, CIRKLAR OCH UTBILDNINGAR 

Tanken är att vi ska använda oss utav distriktets utbildningar som 

kommer att komma till våren. Än så länge så är det planerat bl.a. 

Styrelseutbildningar, men vi mottager gärna förslag på kurser, cirklar 

och utbildningar som NI önskar att gå på. 

 

 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 
 

Du som är medlem i Reumatikerföreningen är försäkrad till och från 

aktiviteter som Reumatikerföreningen anordnar, gäller även badet. 

OBS! Om du inte har en egen försäkring, då gäller den i första hand. 

  



INFÖR HÖSTEN 2022 

 

 

Vi funderar på att ha en ”Hantverksdag” i november, där 

medlemmar som gör egna handarbeten ska få möjlighet att  

ställa ut sina alster till försäljning i vår föreningslokal och att alla 

medlemmar med sina nära och kära kan komma hit och titta på era 

fina hantverk, fika och ha en trevlig stund tillsammans. 

 

Att vi vill förmedla denna information redan nu under våren är att vi 

vill höra efter om intresset för en sådan här Hantverksdag finns 

och vi önskar att alla Ni som gör egna handarbeten som skulle vilja 

ställa ut sina alster under denna dag meddelar det till kansliet på tel: 

0521-711222, så vi får ett underlag om en sådan dag är genomförbar. 

 

 

Har Ni andra önskemål på aktiviteter, resmål, föreläsningar,  

cirklar m.m som ni önskar att vi planerar in till hösten,  

vänligen meddela även detta till kansliet!  

  



GÅVOR GER LYCKLIGA GIVARE 

OCH TACKSAMMA MOTTAGARE 

 

 

Reumatikerföreningen Vänersborg tar gärna emot gåvor.  

 

OBS! Tänk på att vid minnesgåvor att använda föreningens  

eget bankgiro och inte förbundets. 

 

En god tanke! 
 

BG: 889-5401 
 

 

 

 
 

 

FÖRSÄLJNING 

 
I lokalen säljer vi lite hjälpmedel, virkade dukar, handgjorda kort, 

 ljus, lotter, böcker m.m. 

 

Stöd vår förening genom att komma in och handla! 

 

Vi tar även emot böcker som vi sedan säljer för 5 kr styck. 
 

 
 
 

 



GÅVOR GER LYCKLIGA GIVARE 

OCH TACKSAMMA MOTTAGARE! 

 
 

 
 

STÖD REUMATIKERFORSKNINGEN 

 
Med din hjälp kan fler som lever med en reumatisk sjukdom få hjälp till en 

bättre vardag, och din gåva för oss ett steg närmare att lösa reumatismens gåta! 

Din hjälp är ovärderlig. Varje gåva räknas. 

 

https://reumatiker.se/stod-oss/ 

 

 

 

Handla på nätet och stöd forskningsfonden 
 

Reumatiker i Samverkan har ett samarbete med 

God Handling, så att nätshoppare enkelt utan extra kostnader  

kan stötta insamling och välgörenhet. 

Om du vill stötta någon av våra verksamheter så välj i  

”sök välgörenhetsorganisation” antingen: 

 

Reumatikerförbundet 

Reumatikerforskning - Reumatiker i Samverkans forskningsfond 

Unga Reumatiker 

 

 

Sprid gärna denna information till dina vänner och bekanta! 

 
 

  



Vår grundsyn 

 
 

Vi utgår från de mänskliga 
Rättigheterna 

 

När vi möter medlemmar, 
medarbetare och andra i vår 

omvärld gör vi det med övertygelsen 

om att alla människor 

har lika värde. 

 
 

Vår kultur är öppen  
och respektfull 

 

Vår kultur kännetecknas av att 

vi möter varandra med öppenhet, 

värme och ömsesidigrespekt.  

Det skapar tillit och en 

miljö där både medlemmarna 

och organisationen kan växa. 

 

 

Vi värdesätter eget ansvar, 
samarbete och resultat 

 

Med tillit och ömsesidig respekt 

för varandra tillvaratar vi 

vår samlade kraft och kompetens 

för att nå de gemensamma målen. 
 

 

 

 


