
!
Stockholm/Uppsalas dystoninätverk inbjuder till träff!

!
söndagen den 20 september!

kl 13.30 – 15.30!
Sjöstugan vid Danderyds sjukhus!

Föreläsningen börjar 14.00. The/kaffe o smörgås till 
självkostnadspris.!

!
Vi har nöjet att presentera vår gäst:  !

Lou Rehnlund!
Lou driver bl.a. modellagenturen Funki models för människor 

med funktionsnedsättningar. Hon har en bakgrund inom reklam 
och marknadsföring, men driver idag sociala projekt.!

Lou ska prata om:!
ett projekt för att förändra attityder till dystoni!
och öka uppmärksamheten och kunskapen om 

dystoni i samhället. !
Till hösten blir det troligen en öppen grupp med 

övningar/rörelser/samtal ca 1 gg/ve löpande. 
Gruppen utformas tillsammans med deltagarna. 

Lokal centralt. Intresseanmälan.!
!

Info o anmälan till vår träff senast lördag 12 september 
antingen via mail birgitta.sthlm@hotmail.com   
eller per telefon till Birgitta 070-2921253 (obs nytt nr.) 
eller Eva tel/sms 0767-813499 
Gått vilse o hittar oss inte - ring Anna 070-935 6375, som även kan 
hämta vid T-bana Danderyds sjukhus. 

Varmt välkomna!! 
Birgitta, Eva, Anna och Inger  

mailto:birgitta.sthlm@hotmail.com


!
 
Vägbeskrivning: 

!  
!
Bil som ska parkeras: 
Sväng in vid Danderyd sjukhus stora infart, men tag sedan inte höger mot stora 
entrén, utan fortsätt rakt fram förbi akuten. Sväng sedan till vänster så kommer 
man till en parkering. 
Gå mot helikopterplattan o alldeles vid vattnet är Sjöstugan, nr 33 på kartan. En 
långsmal, barackliknande byggnad i ett plan. Ingång från sjösidan o längst bort. !
T-bana/buss och bil för avlämnande utan parkeringsmöjlighet: 
Hållplats Danderyds sjukhus. 
Gå/åk mot sjukhusets stora infart, men inte mot stora entrén, utan rakt fram förbi 
akuten. Fortsätt rakt på, sedan svänger vägen till höger, efter svängen tag till 
vänster, sedan till vänster igen. 
Sista huset på höger sida är Sjöstugan, nr 33 på kartan. 
En långsmal, barackliknande byggnad i ett plan, alldeles nere vid vattnet 
och en helikopterplatta. Ingång från sjösidan o längst bort.


