
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

juli - september 
          
 

 

Kansli  
 

Öppettider på kansliet 
Kansliet är bemannat tisdag och onsdag kl. 09 – 15 (stängt för lunch kl. 12.00 - 12.30) och 

fredagar kl. 10 - 14 av vår kanslist Annie. Övriga tider kan du skicka mejl: 

goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett meddelande på telefonsvararen: 031-12 10 

03. 

 

 

Sommarstängt  
Kansliet har sommarstängt hela juli och öppnar åter den  

1 augusti. Ha en riktigt skön sommar! 

 

 

Utskick på mejl? 

Vill du få våra lokala utskick på mejl istället för per post?  

Vi sparar miljö, porto och arbetstid. Glöm inte att höra av dig till oss om du 

byter adress, tel.nr eller e-postadress. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 

 

Skicka aktuell mejladress till goteborg.magotarm@telia.com  

Ange att det gäller våra utskick.  

 

Unga Magar på Facebook!  
Gå med i Unga Magars Facebookgrupp i Göteborgsområdet. Där får du reda på de 
aktiviteter vi kommer att ha. Följ gärna Förbundets Unga Magar på Instagram. 
 
För dig som inte är aktiv på Facebook går det bra att skicka ett mejl så får du utskick via 
mejl.  
 

http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg 

unga.magar.gbg@gmail.com 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com
http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg
mailto:unga.magar.gbg@gmail.com


Aktiviteter    
 

 

Grillkväll 

Traditionsrik grillkväll på en av Lilla Amundöns vackra uddar. Kom och njut av trevligt 

sällskap i skön miljö! 

 

Datum: Torsdagen den 17 augusti 

Tid: 18.00 

Plats: Handikappbadet, Lilla Amundön, Lillövägen 743, Hovås 

Kostnad: Medlemmar: gratis  

Icke medlem: 40 kr. 

 

Ta gärna med en vän eller anhörig!  
 

Vi bjuder på grillat, sallad och dricka.  

Efter maten blir det kaffe/te och kaka. 

Samåkning kan eventuellt ordnas, uppge det vid anmälan.  

 

Vägbeskrivning: Kör Särövägen, sväng av vid Brottkärrsmotet och kör Brottkärrsvägen till 

badet. Passera båthamnens parkering och kör genom den vänstra grinden till parkeringen. 

 

Anmälan senast den 10 augusti till vårt kansli på tel. 031-12 10 03 eller via mejl: 

goteborg.magotarm@telia.com. 

OBS! Ange ev. matallergi vid anmälan 

 

Välkomna! 

 

 

 

Hisingens Funktionshinderdag  

Söndagen den 27 augusti är det åter dags för Hisingens Funktionshinderdag i 

Flunsåsparken. 

Under dagen kommer det att bjudas på olika artistframträdanden. 

Där kommer även att finnas lättare servering samt lotteriförsäljning. 

Smakprov ur programmet: Linda Bengtzing, Hanna Boquist och Rickard Åström, 
tävlingar/intervjuer med föreningar. 

För barnen: barnteater: Nasse hittar en stol, ansiktsmålning, fiskedamm. 

Konferencier: Hanna Boquist 



Utställare: föreningar mm.  

Arrangörer: GBG:s stad Lundby, GBG:s stad Västra Hisingen, GBG:s stad Norra Hisingen, 
stadsdelarnas funktionshinderråd. 

Mag- och tarmföreningen är på plats. Kom gärna och besök oss vid vårt bord.  

 

När: Söndag 27 augusti 12.00 – 16.00. 

Plats: Flunsåsparken, Hisingen. 

Målgrupp: Alla intresserade. 

Kostnad: Inträde gratis.  

 

 

 

 

 

 

Att hålla utkik efter i höst: 

 

 

Föreläsning om tarmfloran 
Föreningen har bjudit in läkaren Fredrik Bäckhed den 26 september för att föreläsa om sin 

forskning om tarmfloran. Temat på föreläsningen blir: Tarmfloran – en middagsbjudning 

med biljoner gäster.   

Tarmfloran har kopplats till flera livsstilssjukdomar, men det är oklart om en förändrad 

tarmflora bidrar till uppkomsten av sjukdomen, eller endast reflekterar den. Föreläsningen 

kommer fokusera på interaktionen mellan vår kost och tarmfloran samt hur en ändrad 

tarmflora kan bidra till uppkomsten av sjukdomar.  

Inbjudan med anmälan kommer i vårt nästa nyhetsbrev i augusti. 

 

 

IBD ur en sjuksköterskas perspektiv 
Vi planerar att bjuda in en gastrosjuksköterska till en medlemsträff i höst för att belysa IBD 

ur en sjuksköterskas perspektiv. Mer information om detta i nästa medlemsbrev i augusti.  

 

 

Barn- och föräldradag 
Senare i höst, närmare bestämt den 11 november, planerar vi att ha en dag med barn- och 

föräldraaktiviteter. Bland annat kommer Brukarstödcentrum för att informera om vad föräldrar 

som har kroniskt sjuka barn under 16 år har för rättigheter. 



Lilla Amundöns bad 

Lilla Amundöns bad är ett bad för personer med funktionsnedsättningar. Badet ligger i Askim 
i Södra Göteborg. Här finns både ett friluftsbad och en varmvattenbassäng.  

För att ha behörighet till området och bassängen krävs att du har något av följande: 

 en väl synlig funktionsnedsättning  
 en aktuell remiss från läkare eller sjukgymnast. 
 ett färdtjänstintyg eller handikapptillstånd för bilen ihop med legitimation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: David Eng 

På intyget ska det stå att du har behov av varmvattenträning. 
Badet öppnar för säsongen den 5 juni och har öppet till den 13 augusti 
Badet är stängt den 8 juni samt på midsommarafton och midsommardagen.  
 

Kontaktuppgifter:  
 Besöksadress Lillövägen 10  
 Adress Box 114 401 21 Göteborg  
 telefon 0705-91 13 75, e-post lilla.amundon@ioff.goteborg.se  

 

Så går det till 

När du ska besöka Lilla Amundöns bad behöver du en personlig bricka som du använder för 
inpassering. Brickan köper du på plats på Lilla Amundön, vardagar 9-18 och lördag-söndag  
9-16. Brickan placeras på en läsare vid grinden. Grinden öppnas med giltig bricka och stängs 
automatiskt efter in- eller utpassering. 

Här hittar du mer information om hur du köper bricka och vad det kostar:  

Priser Lilla Amundöns bad 

 

För mer information gå in på deras hemsida Lilla Amundöns bad 

mailto:%20lilla.amundon@ioff.goteborg.se
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201642411314359
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/lilla-amundons-bad/ditt-besok/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93cMszQ0cTb0CPP0sXQ39HY31w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgDDIl2D/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Rödbetsraka 
Här kommer ännu ett välsmakande recept från Mag- och tarmförbundets kokbok Näring & 
njutning Mat för ömtåliga magar. Boken finns att köpa på kansliet för 100 kronor. 

 
Enkelt och mättande. En bra rätt om man ska laga till bara en person.  

 

2 port 4 port 

2 st 4 st stora rödbetor 

4 st 8 st potatisar 

2 st 4 st ägg 

2 krm 1 tsk salt 

2 tsk 1 msk margarin 

 

Pepparrotskeso: 

2 port 4 port 

1 dl 2 dl keso naturell 

1 dl 2 dl lättyoghurt naturell 

2 msk 4 msk riven pepparrot 

 

Börja med att röra ihop pepparrotskeso och ställ den att dra i kylen.  

Skala rödbetor och potatis och riv dem grovt.  

Blanda ägg och salt. 

 

Gör en raka per person och stek i lite fett i teflonpanna ca 5 minuter på var sida.  

Servera med pepparrotskeso.  

Tips: Rödbetorna kan bytas mot morötter vilket också blir gott.  

 

En portion ger 350 kcal (1470 kj), 12 g fett och 4 gram fiber. 

 

 

 

 

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 
 

Kansliet är bemannat tisdag och onsdag kl. 09 -15 och fredagar kl. 10 – 14. Övriga tider finns 

telefonsvarare.  

Tel: 031-12 10 03. 
 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
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