
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET 
 

Februari – April 2019 
 

          
 

 

Aktiviteter  
 

 
 

Årsmöte   

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgs-
området håller årsmöte  
 
Datum: Lördag den 23 februari 2019 

Var: Lokal Karl Johan, Dalheimers hus, Göteborg  

Tid: 09.30– 13.00  

 
- Vi börjar dagen med en fika kl. 09.30. 
- Kl. 12.00 avslutar vi dagen med gemensam lunch på restaurang Fritz. Det blir  
  kyckling med dragonsås och potatisstomp.   
 
  
Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens styrelse.  
Om du som medlem vill ha årsmöteshandlingarna har du rätt att få dem två veckor innan 
årsmötet. Hör av dig till kansliet i så fall. 
 
Motioner till årsmötet ska vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 7 februari.  
 
Anmäl dig senast 14 februari till vårt kansli på tel. 031 - 12 10 03 eller via e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com.  
 
Meddela ev. specialkost. 
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Studiebesök på TV-huset 6 mars och 25 april 

Den 6 mars och den 25 april gör Mag-och tarmföreningen, tillsammans med ILCO Göteborgs 
lokalförening, ett studiebesök på Sveriges Television på Lindholmen i Göteborg. Ni väljer 
själva vilken av dagarna som passar er bäst och anmäler er till den.  

Studiebesöket är kostnadsfritt. Begränsat antal platser, först till kvarn… 

Vi får en guidad tur på ca 40 – 60 minuter där vi får titta in bakom kulisserna runt om i TV-
huset med möjligheter att ställa frågor.  

Dag: 6 Mars  Dag: 25 april 

Tid: Vi träffas 14.30 i receptionen  Tid: Vi träffas 14.30 i receptionen 

Guidningen börjar kl. 15 – ca 16 Guidningen börjar kl. 15 – ca 16 

Sista anmälningsdag: 22 februari Sista anmälningsdag: 15 april 

 
Anmälan: görs till kansliet per e-post: goteborg.magotarm@telia.com eller tel: 031-12 10 03. 

Kom ihåg att ange ditt namn, personnummer, mobilnummer och vilken av dagarna du vill 

anmäla dig till. Adressen är Pumpgatan 2 på Lindholmen i Göteborg. 

 

Verksamheten och huset i sig är säkerhetsklassat. Därför måste TV-huset ha en komplett 

namnlista med fullständiga personnummer (10 siffror) på samtliga besökare senast en 

vecka innan besöket.  

Genom att anmäla dig till den här aktiviteten godkänner du att ditt namn och personnummer 

mailas till SVT. 

Glöm inte ta med 
legitimation. Vi behöver vara 
på plats i god tid, kl. 14.30, 
innan rundvandringen, som 
börjar kl. 15.00, eftersom alla i 
sällskapet ska legitimera sig i 
receptionen och få 
besöksbrickor innan guiden 
tar emot gruppen på utsatt tid.  
                                       

Besökare som kommer efter att guidningen startat kommer inte beredas möjlighet att delta. 

Parkering 
Parkering finns vid TV-husets entré. Avgift erläggs i automaten (kort/mynt) eller via SMS.  
  
Kommunal transport 
Nordstan: buss 16, 58 och 121 
Brunnsparken: buss 16 och 55 
Hjalmar Brantingsplatsen: buss 31, 45, 176 och 177  
Bussarna stannar utanför TV-huset på hållplatsen Pumpgatan. 
Se www.vasttrafik.se 

Vill ni veta mer om SVT rekommenderar vi att ni tittar in på http://svt.se/omsvt  
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Shuffleboard med middag 

Kom och var med på en rolig kväll på Star 

i Göteborg. Vi spelar shuffleboard en 

timma och avslutar med mat från det 

amerikanska köket. 

 

Datum: Tisdag den 19 mars 

Tid: 18.00 – ca 21 

 OBS! Samling utanför  

                      kl 17.40 

Plats: Star, Odinsgatan 8, Göteborg 

Kostnad: 175 kronor för medlemmar. Icke medlemmar betalar 260 kr.  

 

Vid anmälan anger du också om du vill ha antingen 

1. Pulled Beef Steakhouse Sandwich - Långrökt högrev i BBQ-sås på hembakt 

levainbröd. Serveras med chili-teriyakiaioli, ruccola och pommes frites. 

2. Californian Veggieburger – vegetarisk burgare toppad med halloumi och pico de 

gallo. Serveras med pommes frites.  

3. Star Burger – Med färskost, svartpeppar och västerbottenost, toppad med varmrökt 

bacon. Serveras med pommes frites.  

 

Anmälan senast den 11 mars till vårt kansli på tel. 031-12 10 03 eller mejl: 
goteborg.magotarm@telia.com.  
När du har fått bekräftelse på att du får plats betala in 175 kronor till vårt postgiro 72 57 15-7.  
  

OBS! Bindande anmälan. Begränsat antal platser  

 

 

 

 

 
.  

 

Leva & Fungera 26 – 28 mars 2019 
Leva och Fungera är Nordens största mässa för 

hjälpmedel och tillgänglighet.  

Det kostar inget att gå in. Allt du behöver göra är att 

registrera dig på hemsidan: 

https://levafungera.se/entrekort/  

 

På Leva & Fungera kan du ta del av kostnadsfria föreläsningar.  

På Leva & Fungera presenteras den senaste och bästa teknologin inom hjälpmedel som töjer 

på gränserna och omvärderar vad “möjligt” kan innebära för människor.  

Här kan du ladda ner programmet. https://levafungera.se/hem/program/   
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Barn- och familjeaktivitet – Påsklovskul!  
Mag- och tarmföreningen i Göteborg bjuder in till 

påsklovspyssel och bak! 

Välkommen alla barn och unga mellan 6-15 år som har, eller utreds för, en mag- och 

tarmsjukdom. Självklart är resten av familjen också hjärtligt välkomna! Sprid gärna 

evenemanget vidare om du känner fler unga som skulle tycka detta vore roligt!  

Vi pysslar, bakar, äter Mellis (smörgås och yoghurt) och fikar.  

Barnsjuksköterskan Annika Bernhard Edvardsson från Drottning Silvias sjukhus kommer och 

pysslar med oss och svarar på frågor. 

 Datum lördagen den 13 April 
 Tid 13 - 15.30 
 Plats Dalheimers Hus, plan U1. Parkering finns i anslutning till lokalen. 

Dagen är kostnadsfri för barnen och vi har inget krav på medlemskap. Alla är välkomna!     

Det finns restaurang i huset. 

 

Anmälan senast torsdagen den 11 April till vårt kansli på telefon 031-12 10 03 eller  

e-post: goteborg.magotarm@telia.com. 

 

Obs; glöm inte meddela eventuella matallergier när du anmäler dig! Eller eventuella syskon. 

 

VÄLKOMNA 

 

 

Medlemsträff  
Välkommen att träffa andra i samma situation som du för att byta tankar, funderingar och 

erfarenheter kring våra diagnoser.  

 

Datum: Onsdagen den 24 april  

Tid: 18.30 - ca 20.00 

Plats: Mötesrummet, plan U1, Dalheimers Hus, 

Slottsskogsgatan 12, Göteborg. 

 

Vi bjuder på fika. Ta gärna med en vän eller anhörig! 

 

Anmälan senast den 16 april till vårt kansli på tel. 031-12 10 03  

eller via mejl: goteborg.magotarm@telia.com 
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Caféträffar i samarbete med ILCO Göteborgs lokalförening 

ILCO Göteborg anordnar caféträffar en gång i månaden. Nytt för i 

år är att även Mag-och tarmföreningens medlemmar i Göteborg är 

inbjudna.  

Caféträffarna kommer att vara första onsdagen i varje månad, 

d.v.s. den: 6 mars, 3 april och 8 maj. 

På caféträffarna får du möjlighet att träffa personer som är i samma situation som du, utbyta 

erfarenheter och ha trevligt tillsammans.  

Föranmälan behövs inte. Vi bjuder på kaffe/te (eventuell övrig fika betalar man själv).  

Tid och plats: 15.00–16.30 på café Cederleüfs & Svenheimers.  

Adress: Friggagatan 16 C i Göteborg. 

 

Vägbeskrivning: Närmaste hållplats är Svingeln, där bl.a. buss 17 och spårvagn 1, 3, 6 och 

8 stannar. Se västtrafiks hemsida för mer information och tidtabeller. 

Bra att veta: Caféet ligger i markplan och handikapptoalett finns. Parkeringshus finns på 

Friggagatan 10. Dock kostar det 21 kr/timme. 

Hör av er till kansliet om ni har några frågor.  

E-post: goteborg.magotarm@telia.com eller tel. 031-12 10 03.  

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

 

Till våra medlemmar 
Har du någon idé eller önskemål om vad som skulle vara roligt 

att göra så hör gärna av dig till oss.  
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Kansli  
 

Öppettider på kansliet 

Kansliet är bemannat av vår kanslist Annie följande tider: 

måndagar  08.00 – 17.00  

tisdagar  08.00 – 12.00 

onsdagar  13.00 – 17.00 

torsdagar  08.00 – 12.00 

fredagar  stängt  

 

Övriga tider kan du skicka mejl: goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett 

meddelande på telefonsvararen: 031-12 10 03. 
 

 

Portot höjdes 1 januari! 
Vi saknar fortfarande e-postadresser till många av er medlemmar.  

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. 
 

Gå gärna in på vår Facebook-sida https://www.facebook.com/magotarm.goteborg/ 

 

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 

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 

Tel: 031-12 10 03. 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
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