
 
 

Flyttankar? 
Meddela oss gärna din nya adress så att 

vi kan fortsätta hålla kontakten med dig. 

IFS Göteborg 
Lasarettsgatan 1 E-post: info@ifsgoteborg.se Org. nr: 857204-3472 

411 19 Göteborg  Hemsida: www.ifsgoteborg.se Plusgiro: 82 36 86-1 

Tel. 031-15 51 14  Facebook: IFS Göteborg 

 

Bli medlem 
Betala till vårt Plusgiro 823686-1 

Vänligen uppge namn, adress, telefon och mailadress. 

225 kronor per person och år 

300 kronor per familj och år 
 

Det går även bra att skänka en ekonomisk gåva till samma  

plusgirokonto för föreningens framtida verksamhet. 

 

 

Volontärer 
Vill du vara volontär och hjälpa oss växa? 

Hör av dig! 

Får vi be om din mailadress? 
Vill du ha snabbare information från IFS i Göteborg så maila 

oss på info@ifsgoteborg.se för registrering av din mailadress. 

 

VÅRENS SCHEMA 2019 



 

 

 

…och våren som kommer… 

28 februari 

ÅRSMÖTE 
 

7 mars 

Nina Martinsson Grbic – Verksamhetsutvecklare på SU 
Psykiatri Psykos berättar om en ”psykopedagogisk utbildning” 
om psykossjukdom för brukare och anhöriga. 
 

26 - 28 mars Leva och Fungera Mässan 

26 mars handlar hela dagen om psykisk ohälsa och psykisk 
sjukdom. Många spännande föreläsare. Läs mer: levafungera.se 
 

4 april 

Lennart Lundin – Psykolog och 1:e Vice Ordf. Schizofreni-
förbundet berättar om psykiska funktionsnedsättningar och 
hur dem yttrar sig i vardagen. 
 

2 maj 

Pia Johnsson – funktionsrättskonsulent på Funktionsrätt 
Göteborg berättar om verksamheten och hennes roll. 
 

13 juni VÅRAVSLUTNING 

Lasarettsgatan 1 – separat utskick. 

 

Varannan vecka (jämna veckor) med start 

torsdag 7/2 hela våren har vi samtalsträffar där 

själverfarna och anhöriga får utbyta erfarenheter. 
 

Hösten som var… 
 

6 september 

Jonas Bergstedt, Förvaltningsjurist på 
Överförmyndarförvaltningen kommer och berättar om 
gode män/förvaltarskap. 
 

4 oktober 

Margda Waern, forskare vid Göteborgs Universitet, 
kommer och berättar om suicid (självmord) i psykos. 
 

18 oktober 

Psykiatrins dag – Privat eller kommunalt gruppboende? 
Representanter från kommunalt och privat gruppboende 
kommer och diskuterar för- och nackdelar. 
 

1 november 

Jarl Torgersson, Docent i invärtesmedicin med ett förflutet 
inom fetmaområdet, berättar om somatisk (kroppslig) 
hälsa hos personer med psykisk ohälsa.  
 

6 december  JULBORD 

 Drottning Kristinas Jaktslott – separat utskick. 

 
I oktober startades en syskoncirkel. 
 

Regelbundet hela hösten hade vi samtalsträffar där 

själverfarna och anhöriga fick utbyta erfarenheter. 


