
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

Februari – April 
          
 
 

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. 

 

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.  

 

Bli familjemedlem! 
Medlemskapet kostar 250 kronor per år. Om någon i din familj (boende på samma adress) är 

medlem kan du bli familjemedlem till en reducerad avgift på 50 kronor. 
 

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    
 

Årsmöte 

 
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet håller årsmöte.  
 
Datum: Lördag den 25 februari 2017  
Var: Lokal Kungen, Dalheimers hus, Göteborg  
Tid: 10.30– 13.00  
 
Årsmötet börjar med att Panos Tufexis berättar om sin upplevelse som ung med IBD och om 
förbundets Unga Magar. 
  
Vi bjuder på lunch på restaurang Fritz. Det blir lättrimmad halstrad torskrygg med  
potatispuré, champinjoner samt rostade rotfrukter. 
  
Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens styrelse.  
Varje medlem som så begär skall senast två veckor före årsmötets hållande få 
årsmöteshandlingarna sig tillsända.  
 
Motioner till lokalföreningens årsmöte och länsföreningens årsmöte kan väckas av varje 
medlem i lokalföreningen. Sådan motion skall vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 
31 januari.  
 
Anmäl dig senast 16 februari till vårt kansli på tel. 031 - 12 10 03 eller via e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com.  
Meddela ev. specialkost. 

 

 

 

 

 

Fikakväll 

Kom och fika med oss och få en chans att träffa styrelsen och andra medlemmar. Vi bjuder 

på kaffe/te och fralla eller bulle. 

 

Datum: Onsdag den 8 mars 

Tid: 17.30 – ca 20.00 

 OBS! Samling utanför kl 17.30 

Plats: Condeco, Östra Hamngatan 46 - 48, Göteborg 

 

 

Anmälan senast den 6 mars till vårt kansli på tel. 031-12 10 03 eller mejl: 

goteborg.magotarm@telia.com. 

 



Fläskfilé med örtagårdssås 
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. 
 
Fläskfilé som man steker eller grillar med minsta möjliga fett, blir mager festmat utan att det 
tar mycket tid. Rätten kan också lagas i förväg och värmas i sin sås. 
 
2 port 4 port 
300 g 600 g  fläskfilé 
1 krm 2 krm salt  
½ krm 1 krm svartpeppar 
1 tsk 2 tsk flytande margarin 
 
Sås: 
1 dl 2 dl vatten 
½ msk 1 msk kalvfond 
1 krm 2 krm dragon 
1 krm 2 krm salvia  
½ krm 1 krm svartpeppar 
2 tsk 4 tsk mjöl 
1 dl 2 dl matlagningsyoghurt 
1 msk 2 msk hackad persilja 
 
 

 Skär fläskfilén i 1 cm tjocka skivor, platta ut dem lite och krydda. 

 Stek köttet i teflonpanna tills det är genomstekt. 

 Vispa ihop alla ingredienser till såsen utom yoghurten och persiljan i en kastrull. 

 Koka ett par minuter. 

 Tillsätt yoghurt och persilja före servering. 
 
Servera med potatis eller irs och med en blandad grönsallad.  
 
En portion ger 240 kcal (1010 kJ), 10 g fett och 0 g fibrer. En portion med potatis och sallad ger 400 
kcal (1680 kJ), 10 g fett och 3 g fibrer. 

 

 

Tips: Boken ”Magkänsla – Handboken för dig med IBS och orolig mage” 
 

Sofia Antonsson, dietist och IBS-expert, har tillsammans 

med dietisten Jeanette Steijer och fysioterapeuten 

Beatrice Fröling skrivit en guide om hur mag-tarmkanalen 

fungerar. Till skillnad från Sofia Antonssons tidigare 

böcker, som mestadels har bestått av IBS-vänliga recept, 

lär den här boken dig förstå hur alla system i kroppen 

hänger ihop, hur tarmbakterier påverkar oss, hur det 

hormonella systemet fungerar och varför kroppen reagerar 

på stress och hur du kan minska den. Toalettvanor, 

ätbeteende och andra vanliga sjukdomar i mag-tarmkanalen tas också upp. 

 

Boken går att beställa på bland annat www.bokus.com för 198 kronor.  

Läs mer om boken på Förbundets hemsida 

http://www.bokus.com/
http://magotarm.se/blog/2016/12/ny-bok-tar-ett-helhetsgrepp-pa-maghalsan/


1177 Vårdguiden 
1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och 

vård. Tjänsten är öppet dygnet runt och finns på både webb och telefon. Webbadressen är 

1177.se och telefonnumret är 1177 och gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet.  

På webbplatsen, 1177.se, samlas kunskap och tjänster inom hälsa och vård från alla 
Sveriges landsting och regioner. Här går att läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och 
rättigheter. Du kan också ställa en anonym fråga och få ett personligt svar.  

På 1177.se kan du också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att 
kontakta vården. Då tjänsten anpassas automatiskt beroende på var du bor kan du få 
nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det egna landstinget eller 
regionen. Du kan också välja ett annat landsting och ta del av deras utbud. 

Telefonnumret 1177 går att ringa dygnet runt, var du än är i landet. Samtalet tas emot av 
sjuksköterskor som bedömer ditt behov av vård och ger dig råd och vägleder till lämplig 
vårdmottagning när så behövs.  

Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans 
ingår de alla i ett nationellt nätverk och följer gemensamma riktlinjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 
 

Kansliet är bemannat måndag, onsdag och torsdag kl. 10 -13 och tisdagar kl. 13 – 16. Övriga 

tider finns telefonsvarare. (Obs! Nya tider från och med 4 oktober). 

Tel: 031-12 10 03. 
 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
 

 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com
http://www.magotarm.se/goteborg
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