
Medlemsbrev NPH-föreningen december 2021 

 

Även denna dag liksom när jag skrev förra gången har vi en vackert blå himmel och solsken 

idag. Och tänk att nu är vi över och inte under 100 medlemmar nämligen 107. Jag skriver 

alltså välkomstbrev till nya medlemmar nästan varje vecka. Många av er vill vara med på 

kontaktlistan som jag försöker komma ihåg att sända ut till alla på listan några gånger om 

året. Tack vare den kan ni kanske hitta någon i er närhet eller någon med samma 

bekymmer/glädjeämnen att samtala med så tveka inte att be mig sätta upp er på listan ni 

som inte är med än. Inget tvång alls utan bara en möjlighet till kontakt.   

Min man Sture, 86 år, har tyvärr fått vissa problem som inte egentligen gäller NPH-shunten. 

Han har därför varit inne på undersökning på Sahlgrenska några dagar för att reda ut detta. 

Nu är han hemma och har fått hemvård några gånger varje dag och mår mycket bättre. Vi 

kan dock för närvarande inte bo på landet som vi gjort under covidtiden och är vana vid. 

Men Göteborg är en vacker stad att promenera i med sina kanaler, upplysta vackra hus och 

julstjärnor överallt så det går utmärkt detta också. Bara ”annorlundare” som barnen sa.  

Styrelsen planerar, som jag skrev i mitt oktoberbrev, att ha årsmöte och medlemsmöte 

tisdagen den 8/2 2022 16-17.30 via zoom så skriv in detta datum i era kalendrar. Vi vore 

tacksamma om ni mailade mig era önskemål om framtida föredragsteman/ämnen av olika 

slag om NPH.  Vi vill också ha förslag på specifika frågor att diskutera vid mötet så som ni 

gjorde inför vårt oktobermöte. Vi har ju hittills kört digitala möten via zoom och tycker detta 

har fungerat bra eftersom vi nu har medlemmar sprida över hela vårt avlånga land. Men säg 

gärna till hur ni vill att vi gör i framtiden. Vi vill ha in era förslag före den 10 januari så 

styrelsen hinner bearbeta era förslag vid sitt styrelsemöte den 13 januari 2022. Jag hoppas ni 

spred vår broschyr som jag sände med mitt förra föreningsbrev och sänder den återigen så ni 

kan göra det nu igen.  

Glöm inte gå in på vår facebooksida där ni kan få kontakt med andra medlemmar. Länken är:  

https://m.facebook.com/groups/3159142127525494?group_view_referrer=search     

Jag och hela styrelsen önskar er fina dagar under jul- och nyårshelgerna och att ni fortsätter 

hålla er friska. Ingrid  
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