
Har vi aktuella adressuppgifter? 

Har du skaffat eller ändrat mailadress vänligen meddela det till 
föreningen. Anmäl även om du ändrar telefonnummer eller flyttat. 
Du som har möjlighet kan själv logga in på hemsidan och ändra dina 
kontaktuppgifter, det gör du genom att trycka på fliken ”min sida”. 
Det är ett smidigt sätt att genom gruppmejl informera om nyheter eller 
aktiviteter till alla medlemmar samtidigt. Du kan enkelt anmäla dig till 
en aktivitet genom att svara på mejlet.  
Ibland poppar det upp information som inte tidsmässigt kunnat komma 
med i RINFO.  
 
GDPR – personuppgifter  
Reumatikerföreningen registrerar uppgifter om namn, personnummer, 
adress och telefon och eventuellt mejladress. 
Uppgifterna används för att söka bidrag, göra olika former av 
anmälningslistor för våra aktiviteter samt söka bidrag. 
Personuppgifter sparas bara så länge de behövs. 
 
MEDLEMSRABATTER (glöm inte medlemskortet) 
Life-butiken på Barnarpsgatan lämnar 10 % rabatt. 
Malmborgs konditori lämnar 10% upp till 500: -, 15% upp till 1000: - 
och däröver 20% för medlemmar på Malmborgs Hovrättstorget. 
Rabatt på Scandic hotell Ange avtalskod D359110137 vid bokning. 
Vill du läsa om andra förmåner, gå in på Reumatikerförbundets 
hemsida under Bli medlem – Medlemsrabatter och medlemsförmåner. 
 

REUMATIKERFÖRENINGEN JÖNKÖPING 
Adress: Barnarpsgatan 19, 553 16 Jönköping PG 92 63 05-4 
Expeditionen endast bemannad enligt överenskommelse. 
Tel: 036-15 28 87 (telefonsvarare) 
Organisationsnummer: 8260009777.  
Mejl: jonkoping@reumatiker.se 
Hemsida: www.jonkoping.reumatikerforbundet.org 
SWISH: 123 027 5180 
Kontaktperson och ordf. Anneli Hörlenius. 
tel. 073-917 27 64 anneli.horlenius@reumatiker.se 
Sekreterare: Marianne Johansson tel. 070-413 51 18 
marianne.johansson@reumatiker.se 
Kassör: Sol-Britt Nors, tel.: 073-653 92 66 
sbnors52@gmail.com 

 
Reumatikerföreningen 
Jönköping 
 
 

R I N F O 
 
Medlemsblad från 
Reumatikerföreningen Jönköping 
 

Planerade aktiviteter hösten 2022 
 

Medlemsresa 
Besök butik Foten 
Handträning 
Musikquiz 
Reumatikerdagen 
Julfest 

  

Välkommen till våra aktiviteter! 
 
Stort tack till alla som under året skänkt 
lotterivinster 
 
 
Kom gärna med förslag till styrelsen på aktiviteter 
föreläsare eller underhållare. 
 
 
REUMA DIREKT 020 20 20 35 – frågelinje om reumatiska sjukdomar 
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Program hösten 2022 
 
25 augusti Dagstur till Flygvapenmuseet och Gamla 
Linköping. Kl. 8.30 avreser vi från Östra torget i Jönköping 
mot Linköping. Kl. 10.00 kommer vi fram och då börjar vi med 
förmiddagskaffe. Efter det så besöker vi Flygvapenmuseet 
med allt vad det innebär.  
Kl. 12.30 är vi vid Cloetta och Restaurangen Tre Bröder där vi 
äter lunch och shoppar lite i butiken. 
Kl 14.00 åker vi mot Gamla Linköping där vi stannar och 
dricker eftermiddagskaffe på Ragnar Dahlbergs café.  
När vi känner oss nöjda åker vi hem och är hemma i 
Jönköping igen runt klockan 18.00. 
Pris: 400: - för medlem, 650: - för icke medlem. Då ingår buss, 
fm-kaffe, lunch, em-kaffe. Fri entré till museet.  
Sista anmälan 1 augusti. Bindande anmälan.  
Ansvarig, Gunvor Näsman 073- 057 80 38. 
 
27 september kl. 18.00 ses vi vid skobutiken Foten vid 
Hovrättstorget. Butiken bjuder på fika. Vi får 20 % rabatt på 
skor. Analys av fötter till specialpris denna kväll 100 kr (400 kr 
ordinarie pris). Först till kvarn... 20 platser. Sista anmälan 23 
september. Meddela om du får förhinder. 
Ansvarig, Marianne Johansson 070-413 51 18 
 
12 oktober Internationella Reumatikerdagen ska vi 
uppmärksamma. Planering pågår. Mer infor kommer senare. 
 
25 oktober kl 18.00 ordnar vi med musikquiz i 
Funktionsrätts lokaler på Barnarpsgatan 19. Anders 
Fennsjö står för musiken. Föreningen bjuder på kaffe och 
fikabröd. Sista anmälan 21 oktober. Meddela om du får 
förhinder.  
Ansvarig Lena Gustafsson 070-314 03 57  
 
5 december planerar vi julfest med underhållning. Boka in 
datumet i din kalender. Mer information kommer. 

 
 
 

Alla anmälningar sker via mejl till 
jonkoping@reumatiker.se 
 
Vid bindande anmälan återbetalas ev. avgift 
mot uppvisande av sjukintyg. 
 
Reumatikerläkare Sören Transö kommer till Tallbacken i 
Aneby den 8 september kl.18.30 och pratar om Reumatiker 
och livspusslet. Mer information finns på Jönköpings 
Reumatikerdistrikts hemsida.  

 
 
Logga gärna in på Reumatikerförbundets hemsida. 
Där finns även mycket information att hämta på ”inloggad” 

 
 
Bassängträning 
På onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar finns 
möjlighet till träning i bassängen på Ryhov T7. Möjlighet till 
träning i gymmet på onsdagar kl. 17 – 18 före bassängbadet 
till extra kostnad. Även enbart gymträning möjligt. 
Vid frågor och anmälan, ring Lena Gustafsson 070-314 03 57. 
 
Handträning 
För närvarande har vi en grupp på måndagar kl. 14.00 Vi 
använder värme/kyla samt program från arbetsterapin på 
Ryhov. Om du vill anmäla dig eller har synpunkter/frågor, 
kontakta Inger Persson tel. 073-061 57 03. 
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