
Torsdagar kl. 17-19 

6 september 

4 oktober 

1 november 

6 december 

7 februari 2019 

Plats:  
Gibraltargatan 42  
Göteborg 

Buss: 19, 55 

Hållplats: 
Chalmers tvärgata 

En eller två av styrelsens medlemmar är på 
plats för att svara på frågor och ge 
information om aktuella ämnen. 

  
Titta in för en pratstund och en kopp kaffe! 

ÖPPET HUS OCH TELEFONTID 

Tandvårdsskadeförbundet i O distrikt 

Gibraltargatan 42 (hörnet, ingång direkt från gatan) 412 58 Göteborg 

Tel. 031 - 16 41 08 (Telesvar) 
 

Vi har försäljning av litteratur på våra föreläsningar och i vår lokal. 

Årsmöte kommer att hållas 23 februari 2019 ,                              

i Sensus lokal, Drottninggatan 30, Göteborg 

 

Tf:s hemsida: www.tf.nu 

E-post: goteborg@tf.nu 

Plusgiro 67 78 02 - 1 

Kontaktperson: 

Leif Magnusson 0522 - 346 87 

Gå med i Tf:s promenadgrupp! 
Höstpromenader i Botaniska 

Vi träffas innanför entrén. 

För mer information vänligen kontakta: 
Ann-Mari tel. 031 - 46 11 72 

OBS! Inställt vid otjänlig väderlek 

Medlems-
aktivitet 
Start fredag 
31 augusti  kl. 13 
därefter varje 
fredag t.o.m. 
26 oktober 
 
Plats: 
Botaniska  
Trädgården 
Göteborg 
 
Spårvagn: 
 1, 2, 7, 8 

Hållplats: 
Botaniska 
Trädgården 

Tänk på att undvika stark parfym och 

ha mobiltelefonen helt avstängd när vi 

träffas, så tar du hänsyn till våra 

känsliga medlemmar. 



Föreläsning 

Tisdag  
9 okt. kl. 18-20 

Plats: 
Sensus 
Drottninggatan 
30, 3:e vån, sal 32, 
Göteborg 

Hållplats 
Brunnsparken 

Entré: 100 kr 
Fri entré för med-
lemmar 

 

Ozonbehandling 

Enligt dr. Lahodney 

 
 
 

 

 

 

 

Dr Mikael Nordfors 

talar om Borrelia och andra infektioner 
som orsak till kronisk sjukdom 

Dr Nordfors använder inte ozon som läkeme-
del mot specifika sjukdomar, utan som ett im-
munstärkande, blodcirkulationsförbättrande 
och antioxidantbefrämjande behandling, vil-
ken i sin tur stärker kroppens egna resurser att 
bekämpa ett flertal problem! 

Dr Nordfors gör inte anspråk på att på något 
sätt ersätta konventionell skolmedicinsk be-
handlng, utan vill endast fungera som ett kom-
plement. Behandlingen anses stimulera bild-
ning av kroppsegna antioxidanter.  

Dr Lahodney, som började använda ozonbe-
handling i Österrike för några år sedan, anser 
att den huvudsakliga orsaken till de goda be-
handlingsresultaten är, att ozonet kan stimule-
ra nybildning av stamceller. 

Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Studieförbundet Sensus. 

Drottninggatan 30, Göteborg, mellan Ö:a Hamngatan - Korsgatan. 

Medlemsaktivitet 

Tisdag 27 nov. 

kl. 16 

Plats:  
Jerkstrands  
konditori 
Postgatan 39,  
Göteborg 

Hållplats:  
Brunnsparken 

Spårvagn: 
1,3,5,6,9,10,11 

Buss: 
16,18,19,25,52,60,
62 

Senaste nytt från förbundsstyrelsen 

Forskningskonferens om avgiftning i Aten 

 Forskningsfonden jobbar på med att arrangera en veten-
skaplig konferens om avgiftning. Den kommer att hållas i 
Aten i Grekland den 10-15 juni 2019, och Unesco i Grekland 
är medarrangör. Ulf Lindh, ordförande i Forskningsfondens 
styrelse, har huvudansvar för arrangemanget. Sammanfatt-
ning av den vetenskapliga konferensen är tänkt att publice-
ras i en vetenskaplig tidskrift. 

Viktig utrednig 

Tf har fått med Tandläkare Karin Öckert som sakkunnig i So-
cialstyrelsens utredning om hur hälso- och sjukvården ska 
närma sig tandvården. 

Adventskaffe 

Tf bjuder på kaffe, lussekatt och pepparkaka 
 

Anmälan till Kristina Nadelius 
tel. 070-371 95 17 senast fredag 23 nov. 

Gäller även specialkost.  


