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

 

Öppet hus i Hartwickska Huset. 

Kontor på Bellmansgatan 30, 1 tr   
 

Telefon: 08- 428 92 41 (Stockholm)/ 08-428 92 42 (förbundet) 

Bemanning kontoret torsdagar. 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. Möjlighet till kontakt 

med kurator finns vissa onsdagseftermiddagar.Tidsbokning krävs. 

Tandvårdsskadeförbundet 

i Stockholm & Uppsala 

 

Våren 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-bladet. Beställ via www.vitaminer.nu  

Aktiviteter  

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


Friskare liv – hjälp till självhjälp.  
Kurs i Jin Shin Jyutsu  (100 kr/ggr  för Tf-medlem, 175 kr  övriga) 
 

2 kvällar kl  17-19 i februari i Uppsala, HSO:s lokal.  
Om önskemål finns även i Stockholm till samma pris. 
 

Anmälan och information:  
Terapeut Anita Westöö, tel 08-751 91 19 

Öppet Hus i Stockholm  
Medlemsträffar och miniföredrag  i Hartwickska huset.  

Öppet  17-19. Miniföredragen startar kl 17.30.  

Kaffe/te och kaka kan köpas i kaféet kl 17-17.30. 
 

Vi ses följande torsdagar: 
 

18/1:  Egna erfarenheter av att vara amalgamskadad. Minna Blom som  

 tidigare arbetat  på Amalgamskadefonden berättar. 
 

  8/2:  Frågor om tandvård, sanering och stöttande behandling. 

   Tandläkare Erik Davisson och  hälsocoach Liselotte Davidsson från 

 Farstakliniken med tillägget tandvård & hälsorum besvarar frågor. 
 

  1/3:  Hur kan akupunktur hjälpa elöverkänsliga och tandvårds-

 skadade. Akupunktör Shani Wijesinge  berättar. 
 

22/3: Hur vända ohälsa till hälsa.  

 Frekvens- och naturterapeut  Nadja  Frödin berättar om sina 

 erfarenheter av  olika behandlingar. 
 

12/4:Fika och rådgivning innan föreläsningen kl 17-18, se höger sida 
 

 3/5: Laga tänderna med kosten – om  tandhälsa och matvanor 

 Ordförande Ann-Marie Lidmark berättar & tipsar om recept. 
 

24/5: Avslutning med kulturhistorisk promenad och fika. 

 Start kl 17.00 Bellmansgatan, 30.  
 

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

Årsmöte den 24 februari kl 12.30 i Stockholm . Välkomna! 
 

Distriktet bjuder på sopplunch kl 11.30-12.15 (gluten och mjölkfri) 
Lokal: Hartwickska  huset, Sankt Paulsgatan 39 A, ingång från gatan 

Föredrag lördagen den 24 februari kl 14-16 i Stockholm  
 

Föryngra dig med rödbetsjuice! 
 

Medicine doktor, terapeut och författare Olle Haglund berättar hur kroppen påverkas 

av rödbets- och lingojuice. Rikitiga föryngringskurer för kroppens celler och blodkärl.  
 

Lokal: .Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39 A (ingång från gatan). 

Föredrag torsdagen den 12/4 kl 18-20 i Stockholm. 
 

Kan kvicksilver orsaka fosterskador? 
Boken Camilla handlar om ett barn som dog i samband med förlossningen av 

allvarlig hjärnskada. Skadorna härledde författaren och mamman Ulrika Rasmusson 

till tandläkarbesök i början av graviditeten. Detta var inget man fick prata om inom 

sjukvården vid denna tid och fortfarande är frågan tabubelagd. Kom och lyssna! 
 

Köp boken för 150 kr direkt av Ulrika Rasmuson i anslutning till föredraget.  
 

Lokal: Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39 A(ingång från gatan) 

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

Onsdagen den 14 mars kl 18-20 i Uppsala 
 

Tänder och hälsa! 
Hur påverkas du av rotfyllda tänder, dentala material, tandställningar med mera? 

Om detta berättar Ann-Marie Lidmark, biolog och ordförande i Tf. 
 

Lokal: HSO Kungsgatan 62, Uppsala 5 min från stationen 


