
Bli medlem  för 200 kr:  
Anmälan via hemsidan  www.tf.nu 
eller tel  08-428 92 42 

 

Tandvårdsskadeförbundet har kontor  

å Bellmansgatan 30, 1 tr   
 

Telefontider :Stockholms distrikt nås på tel 08- 428 92 41 (kl 13-15 

helgfria tisdagar). Förbundet  nås på tel 08-428 92 42 (kl 10-13 helgfria 

veckodagar  plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20) 

Det går också bra att maila frågor: fragor@tf.nu.  

Akut vid andra tider ring 070-7427957 
 

Information och rådgivning ges främst vid öppet hus mötena och 

delvis torsdagar efter tidsbokning per telefon. Kontoret är oftast 

bemannat på torsdagar mellan kl 10 och 15 (tel 070 7427957) 

Tandvårdsskadeförbundet 

i Stockholm & Uppsala 

 

Hösten 2018 

Tänk på att många är känsliga för lukter, pälsdjur  

och mobiler 

 
 

 

Undvik parfymer och ta ej med djur. Stäng av  mobilen.  
 

Kinesiolog Ronny Rydström tar emot i Liljeholmshallen för 
behandling inklusive massage  (250 kr/gång).  
Tf-medlemmar 10%  rabatt (visa upp Tf:s medlemskort ) 
Tidsbeställning  tel  073 701 29 68. 
 

Bättre Hälsa ger Tf-medlemmar 10 % rabatt.  
Kod se Tf-bladets baksida. Beställ via www.vitaminer.nu  

Aktiviteter  

http://www.tf.nu/
mailto:fragor@tf.nu
http://www.vitaminer.nu/


Öppet Hus i Stockholm  
 

 

 

 

 
 

Övriga medlemsträffar och miniföredrag   
Lokal: Hartwickska huset, Gästabudssalen, St Paulsgatan 39 A om annat 

inte anges.  

Dörrarna öppnas kl 16.45 med tid för umgänge och rådgivning fram till 17.30 

då miniföredragen startar. De pågår 45-60 minuter. Avslutning senast kl 19. 

Ingen servering, men eget fika är tillåtet att ta med.   
 

Öppet hus följande torsdagar: 
 

30/8  : Träff med landstingspolitiker 

            Hartwickska rummet, Hartwickska huset våning 2. 
 

11/10:  Om hälsa och hur kemiska tillsatser påverkar.   
     Akupunktör Sven Holm 
 

 25/10: Tandvård, sanering  & stöttande behandling. 
       Ann-Marie Lidmark, ordförande berättar om Tf:s erfarenheter 

 6/12  :  Föreningen för svårdiagnostiserade sjukdomar.  

     Diskussion med ordförande Mats Lindström 
 

Start för vårterminen, se Tf-bladet, hemsidan  eller ring kansliet.  

 
FÖRELÄSNINGAR SE HÖGERSIDAN 
 

KURSER SE SINFORMATIONSBLAD 

Kaféträffar i parkleken i Humlegården. Fika kan köpas 

där för billig penning. Vi håller till utomhus. 
 21 augusti kl 15.00 

 10 september kl 15.00 

Torsdagen den 20 september kl 17.30-19.30  i IOGT-gården 
Lokal: Konferensen,  IOGT-gården, Klara Södra Kyrkogata 20  
 

Tandimplantat? Vad innebär det? Vilket material ska jag välja? 
Tandläkare Noran de Basso, Svea Tandklinik, berättar var  forskningen står i 

dag. Tid för frågor efter föredraget.  Paus med fika till självkostnad 

Torsdagen den 22 november kl 17.00 – 19.30 i Hartwickska huset.  
Birgitta Klemo återkommer med information som berör tandvårdsskadade. 

Bland annat handlar det om avgiftning.  

Föreläsningar i Stockholm 
Kostnad: 50 kr. Gratis för medlemmar i Tf  & FEB  

Onsdagen den 10 oktober kl 16.30-18.00 i Uppsala. Gratis 
 

Vad är orsaken till sjukdom?  
Annie Pettersson berättar om provtagning inom funktionsmedicinen och  

skillnaden mot den konventionella symtominriktade skolmedicinen. Tid för 

frågor och diskussioner. 

Lokal: STORAN, Kungsgatan 62, 5 trappor 

Öppet Hus Uppsala  
Lokal: Trean, Kungsgatan 64, HSO (nära Lindvalls kaffe)  
 

27/9   kl 16.00-17.00  
Erfarenhet av avgiftning. Diskussioner   
 

15/11  kl 16.30-18.00 
Frågor om Dentala material, implantat med mera 

Föreläsning i Uppsala  


