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Bästa medlemmar! 
Höstens aktiviteter är igen på gång, som ni 
ser i vårt medlemsbrev, men jag vill passa 
på och berätta om vår veckoslutsresa till 
Hanaholmen 19–20.5.2018, där Helsing-
fors Reumaförening stod för Svenska 
sommardagar 2018. Vi som var med om 
föreläsningarna fick nya kunskaper och 
information om reumatiska sjukdomar och 
all kunskap om sin sjukdom är vanligtvis 
till nytta. 
Hanaholmens vackra läge och inredning är 
redan en stor upplevelse. Veckoslutet av-
slutades med guidning runt Helsingfors. 
Jag hoppas att ni alla har haft en skön 
sommar och på temperaturen som har 
varit ovanligt varm, borde vi inte klaga, för 
hösten och vintern kommer säkert att vara 
betydligt svalare. 
Framför oss har vi en ny termin som även 
omfattar val av styrelse 2019, så jag hop-
pas att ni har tid att utse kandidater och 
medverka i höstens aktiviteter och att vår 
förening får en bra och aktiv fortsättning 
2019. 
Ordförande Britt-Marie ”Britten” Malm-
lund.  
 
 

Lovisa Historiska Hus 25.8.2018 
kl.10-17 
De privata hemmen i historiska, över 
hundra år gamla hus i Lovisa öppnar 
åter dörrarna.  Utöver besöken i hem-
men bjuds på ett digert program med 
olika inriktningar.  Se bilaga!   
Vi äter laxsoppa på Restaurang Degerby 
Gille, pris ca15 €. Den som önskar kan 
gå på egen hand och välja program en-
ligt eget önskemål.  
Start kl. 7.30 från Ekenäs och vi räknar 
med att vara tillbaka för kl.20.  Före-
ningen står för busskostnaden. Närmare 
info via tidningarna VN och EU samt 
hemsidan och Facebooksidan.  Anmäl-
ningar genast, eller före 13.8.2018 till 
sekreteraren tfn 040-486 8078 eller 
erik.ekman@brev.fi. 

MÖTEN 
Höstens första medlemsmöte hålls den 3 

september kl.18.00 i Folkan i Ekenäs och Ra-

seborgspolisen är kontaktad för att diskutera 

”Seniorer i trafiken”.  

Det stadgeenliga höstmötet hålls den 5 no-

vember i Folkan och Rådet för personer med 

funktionsnedsättning presenterar sin verk-

samhet. 

Föreningens julfest är denna gång planerad 

till den 10 december i Ekenäs.  

Gymnastikgrupper hösten 2018 

 
EKENÄS 
Vattengymnastik  
Grupp 1 med Josefin Aaltonen som ledare 
tisdagar 18–18.45 börjar 4.9.2018.   
Anmälningar till Britt-Marie Malmlund, tfn 
040-540 9768.  
Grupp 2, torsdagar kl. 17.15–18 har blivit 
utan ledare. Vi söker febrilt efter en ersät-
tare för vår uppskattade Carola.  
Sittgymnastik, Uncan.   
torsdagar kl 12-13 startar 2.8.2018. An-
mälningar till ledaren Kristina Westerlund, 
tfn 044-341 4095. 
 
HANGÖ (Astrea) 
Vattengymnastik  
Tisdagar 18 september - 20 november. 
Grupp 1, kl. 16.30 - 17.15 
Grupp 2, kl. 17.15 - 18.00 
Ledare: Rita Lind- Dahlström tfn 0400 
806150. Kontaktperson: Stina Holmström 
tfn 044 2590847 
Konditionssalen 
Onsdagar, 19 september - 21 november 
kl.16.30 - 17.30.  
Ledare: Börje Holmström tfn 040 5273517 
Sittgymnastik/Spegelsalen 
Onsdagar 19 september - 21 november kl. 
15.30 - 16.30   
Ledare: Börje Holmström tfn 040 5273517 
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KARIS 
Sittgymnastik 5 september - 12 decem-
ber, onsdagar 9-9.45 i Alexia Gym, Cen-
tralgatan 100. Ledare Isa Gustafsson. An-
mälningar till Barbro Ekman tfn 040-703 
7782. 
 
Promenadgrupp i Ekenäs.  Kenna Holm-
ström drar en promenadgrupp tisdagar 
kl.10.00 med start från parkeringen vid 
Snäcksundsvägen. Det är bara att anmäla 
sig till Kenna Holmström, tfn 040-535 
2142.  
  

Fibrogruppens möten hösten 2018 

Träffar andra måndagen i månaden kl. 
17.00 i Portstugan, Bryggerigården, Eke-
näs under ledning av Mona Lagerbohm, 
tfn 02 4846 296. Start 10.9.              
 
Simhall/konditionshall 
Föreningsmedlemmar kan använda sim-
hallen/konditionshallen i Ekenäs, kost-
nadsfritt 1 gång/månad, genom att uppge 
föreningens namn och fylla i sitt eget 
namn på en lista som finns vid entrén. 
Våra barnreumatiker bjuds på saft och 
bulla i samband med besöket.  
Kontakta ordförande Britt-Marie Malm-
lund om du har frågor.  
 
Föreningens konto (IBAN): Ekenäs 
Sparbank FI34 4170 0010 0049 98. 

Sjukskötare Tina Enberg, fungerar 
som reumaskötare på hälsostatio-
nerna i Raseborg. 
 
Man kan kontakta henne om frågor 
som gäller reumavården på hälsocen-
tralnivå, t.ex. förnyande av recept, kon-
trollblodprover, läkartider. 
Hennes tfn är 019 289 3012  
Telefontid på tisdagar kl. 9 -11. Nås 
även per e-post på adres-
sen tina.enberg@raseborg.fi. 
 
Ansvarig läkare för reumavården i Ra-
seborg är John Shaw på Ekenäs HVC.  
 

 

 

FÖRENINGENS KONTAKTUPPGIFTER   

Föreningen finns även på  
facebook: 
https://www.facebook.com/vnreuma 
Respons till jill.forsstrom@gmail.com 
 
Föreningens hemsida: 
http://www.vastranylandsreumaforening.org/ 
Respons till: jill.forsstrom@gmail.com 
 
Ordförande: Britt-Marie Malmlund, 
Båssavägen 14-16, 10600 Ekenäs. Tfn 
040-540 9768.  
E-post: britten.malmlund@hotmail.com 
  
Sekreterare (ytterom styrelsen): Erik 
Ekman, Kometvägen 4. 10300 Karis. 
Tfn 040-486 8078.  
E-post: erik.ekman@brev.fi 
 

Kassör (ytterom styrelsen): Carita 
Lindblom, Gumnäsvägen 8 B 14 10420 
Skuru, tfn 0400 80 57 20.  
E-post: carita.lindblom@gmail.com 
   

Medlemsansvarig:  
Jill-Mari Forsström  
tfn 040-755 1274 eller 040-536 5504  
Stornäsvägen 154, 10520 TENALA  
E-post:jill.forsstrom@gmail.com  
Kom håg att meddela adressföränd-
ringar, telefonuppgifter och e-

postadresser till medlemsansvarige!  

 
Styrelsen möts andra onsdagen i 
månaden. Har du ärenden du vill ha till 
behandling, kontakta ordförande!  
 
ÖVRIGT:  
Kontaktperson: Bea Tuomaala, tfn 
040-341 5093 Hennes e-post:  
beatuomaal3@hotmail.com 
 
Kamratstöd: Britt-Marie Malmlund och 
Anne Orre.  
 
Reumaförbundets återstående kon-
doleanser: Gun-Maj Aura Ekenäs, tfn 
050-359 3690. Endast 5 euro. 
 

Alla medlemmar önskas en skön höst!  
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