
 
Mag- och tarmföreningen har ny e-postadress: goteborg@magotarm.se 
 

Öppettider på kansliet: måndagar och onsdagar 9-17.30 samt fredagar 13.00–17.00.  

Tel. 031-12 10 03  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

MEDLEMSBLADET  
 

DECEMBER 2021 – FEBRUARI 2022 
 

Kallelse till Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdets årsmöte  

Datum: Torsdag den 24 februari 2022 

Plats: Lokal Karl Johan, Dalheimers hus, Göteborg  

Tid: 18:00 – ca 20:30  

 
– Vi börjar mötet med en fika kl. 18:00.  

– Föreläsning kl. 18.30 av Niklas Tiedje. Han kommer att föreläsa på temat  

”Hur ser vården ut för nyinsjuknade patienter med inflammatorisk tarmsjukdom?” 

Efteråt finns utrymme för en kort frågestund.  

– Förhandlingar kl. 19.00.  

– Efter förhandlingarna avslutar vi dagen med en god smörgåstårta.  

Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens 
styrelse.  
Varje medlem som önskar skall senast två veckor före årsmötet få 
årsmöteshandlingarna.  
 
Motioner till årsmötet kan väckas av varje medlem i lokalföreningen. Vi behöver ha din 
motion senast den 31 januari.  
 

Sista anmälningsdag: 17 februari.  

Anmälan görs till vårt kansli till vår nya e-postadress: goteborg@magotarm.se  
eller per telefon 031-12 10 03.  
Kom ihåg att meddela eventuell specialkost. 
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Julklappstips!  

Dags att köpa Enjoy Bonusguide för 2022! 
 

Med Enjoy Bonusguiden äter ni på drygt 250 restauranger, allt från 

gourmetrestauranger till snabbmat och blir bjudna på den ena av två 

huvudrätter.  

Dessutom erbjuds 50 % rabatt på hotell i Sverige och Danmark.  

Ni får också "2 för 1" eller 50 % på sport, teatrar, utflyktsmål, 

fritidserbjudanden, kryssningar, skönhetsvård och mycket, mycket mer.  
 

I Bonus Shopping hittar ni erbjudanden från ledande butiker.  

Normalt ges mellan 20-25% på ordinarie priser. 
 

Ni väljer själva om ni vill ha det traditionella häftet, eller om ni vill ha den 

praktiska appen.  

Det kostar även i år 395 kr för Enjoy 
Bonusguide och Bonus Shopping. 
Kostnaden tjänar ni in nästan direkt och 
dessutom stöttar ni Mag- och 
tarmföreningen med 130 kr per såld guide. 

 

(Ordinarie pris: 425 kr för Enjoy Bonusguide och 75 kr för Bonus 

Shopping). 
 

Finns från och med 5 november att beställa/köpa på kansliet. 
 

Vill du köpa Enjoyguide? Kontakta oss på vår nya e-postadress: 

goteborg@magotarm.se eller tel. 031-12 10 03. 
 

 

Tipsa gärna vänner och bekanta att vi säljer Enjoyguiden! 
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Save the date – Föreläsning om 
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 
på IBD-dagen den 19 maj 2022 

Den 19 maj varje år uppmärksammas 
World IBD Day över hela världen. 
Torsdagen den 19 maj kommer Mag- och 
tarmföreningen att anordna en föreläsning 
om inflammatorisk tarmsjukdom på 
Dalheimers Hus.  
 

Mer information kommer i nästa medlemsbrev i början av mars 2022. 
 

ILCO Göteborgs lokalförenings caféträffar 

Mag- och tarmföreningen medlemmar är varmt välkomna att vara med på  
ILCO tarm- uro- och stomiförbundet Göteborgs lokalförenings caféträffar. 
Caféträffarna hålls på olika klassiska Göteborgscaféer och du får möjlighet att träffa 
personer som är i samma situation som du, utbyta erfarenheter och ha trevligt 
tillsammans.  
Du bjuds på kaffe och bulle och ingen föranmälan behövs, men kom ihåg att ange att du 
kommer från Mag- och tarmföreningen.  
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Mag- och tarmföreningens kansli. 
 

Sista träffen för året är flyttad till onsdagen den 8 december kl. 15.00 

på STEINBRENNER & NYBERG, Östra Larmgatan 6  

(Bakom det rosa Hotell Radison som syns från Drottningtorget.)  

Tips på föreläsningar från andra, passa på att få bra information! 

Internationella funktionsrättsdagen 3 december 2021  
Funktionsrätt Göteborg (FRG) bjuder in till Funktionshinderpolitiskt panelsamtal  
3 december kl. 10-12 via Zoom  
På Internationella funktionsrättsdagen vill Funktionsrätt Göteborg diskutera 
funktionshinderpolitik med stadens politiker. Nio politiker med varierande uppdrag har 
tackat ja till att medverka i ett funktionshinderpolitiskt panelsamtal.  
Samtalet sker via Zoom. Mycket välkommen att delta! 
Program  
09.50–10.00 Inloggning 
10.00–10.10 Välkommen och introduktion 
10.10–10.40 Samtal med moderaterna, liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna 
10.40–10.50 Paus 
10.50–11.20 Samtal med vänsterpartiet, miljöpartiet och feministiskt initiativ 
11.20–11.40 Samtal med socialdemokraterna och demokraterna 
11.40–11.45 Kort paus 
11.45–12.00 Analys från funktionsrättsrörelsen 
Anmälan  
Anmälan görs via denna länk https://tinyurl.com/panelsamtal3dec senast 30 november. 
Frågor besvaras av Pia Emanuelsson, ombudsman. 
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se  
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Funktionsrätt Göteborg på  
MR-dagarna 6-7 december 

 

Den 7 december kl. 14.30–15.30 
genomför Funktionsrätt Göteborg ett 
panelsamtal med företrädare för fem 
medlemsföreningar:  
Demokrati och MR för göteborgare 
med funktionsnedsättning. 
I panelsamtalet vill de lyfta lokala 
perspektiv från funktionsrättsrörelsen 
i Göteborg på demokratisk 

delaktighet för göteborgare med funktionsnedsättning. 
Vad behöver göras på den kommunala nivån för att öka jämlikheten och förbättra 
förutsättningarna för demokratisk delaktighet för göteborgare med 
funktionsnedsättning? 
 
 
I panelsamtalet medverkar: 

 Alireza Ghanbar Alipour, ordförande Synskadades Riksförbund Göteborg 
 Anne Lönnermark, verksamhetsledare Autism- och Aspergerföreningen Distrikt 

Göteborg 
 Britta Brus, styrelseledamot Attention Göteborg 
 Malin Andrén, Jämställdhetsansvarig Grunden Krans 
 Tord Hansson, ordförande Lokalföreningen Göteborg i Personskadeförbundet 

RTP 
Moderator: Pia Emanuelsson, ombudsman Funktionsrätt Göteborg 

 

Mag- och tarmföreningen har fått en ny e-postadress 

Äntligen har Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet fått en ny e-postadress: 

goteborg@magotarm.se Vår nya adress är enhetlig med resten av Mag- och 

tarmförbundet och kommer att göra det lättare för alla att nå oss på enkelt sätt. 

Observera att du alltid ska få en bekräftelse av oss när vi har registrerat din anmälan till 

en aktivitet, men att det kan dröja ett par dagar.  

Detta gäller både vid anmälan per e-post eller till vår telefonsvarare. 

Får du det här med medlemsbrevet med vanlig post, 
men har en e-postadress?  

Skicka i så fall ett e-postmeddelande till vårt kansli goteborg@magotarm.se  

och ange att det gäller våra utskick. Då lägger vi in din e-postadress i vårt 

medlemsregister och du får våra utskick och medlemsbrev helt automatiskt.  

Genom att meddela oss din e-postadress hjälper du föreningen att spara både pengar, 

miljö och arbetstid. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 

Glöm inte att höra av dig till oss även när du byter bostadsadress, telefonnummer eller 

e-postadress. 

 

https://funktionsrattgbg.us16.list-manage.com/track/click?u=219aac3803027ee2c91f6c858&id=24d6cbf35a&e=4f38b1d258
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Vänskapsnätverket 

Många upplever att omgivningen har svårt att förstå de fysiska och psykiska problem 
som mag-tarmsjukdomar ofta för med sig. Att få kontakt med en person som varit med 
om något liknande kan därför vara ett värdefullt stöd – igenkänning och förståelse 
lindrar jobbiga tankar och skapar gemenskap. 

Mag- och tarmförbundet hjälper dig att hitta en vän – någon som 
upplever eller har upplevt det som du gör nu. 

Välkommen att skicka in en anmälan via formuläret som finns på 

förbundets hemsida: https://magotarm.se/vad-vi-gor/vanskapsnatverket/

  

 

Kansliets ordinarie öppettider är: 

Måndag 09.00 – 17.30 

Onsdag 09.00 – 17.30 

Fredag  13.00 – 17.00 

Kansliet är bemannat av vår kanslist Annika Helmerson. 

Övriga tider kan du skicka e-post till vår nya e-postadress: 

goteborg@magotarm.se  

Eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.  

Tel: 031-12 10 03 

 

Bli familjemedlem 

Medlemskapet kostar 250 kronor per år. 

Om någon i familjen (boende på samma adress) är medlem behöver övriga i familjen 

bara betala 50 kronor per person för att bli familjemedlemmar.  
 

Man får då precis samma förmåner som de andra medlemmarna och kan vara med på 

våra aktiviteter för subventionerat medlemspris.  

Lättaste sättet att bli medlem är via hemsidan: magotarm.se/stod-oss/bli-medlem/  

men det går även bra att kontakta vårt kansli. 

 
 

 
 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet Tel: 031-12 10 03 

Dalheimers Hus 

Slottsskogsgatan 12    goteborg@magotarm.se  

414 53 Göteborg   www.magotarm.se/goteborg  
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