
Torsdagar 
kl. 17.30 - 19.00 

6 februari

5 mars 

2 april 

7 maj

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! 

Rea på litteratur, några böcker gratis!
Vi behöver minska på antalet böcker.

                   Tandvårdsskadeförbundet i O distrikt

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

Tel. 0793 – 39 70 63 (Tid och datum samma som ovan)

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

Kontaktperson:
  
Leif Magnusson 0522 - 346 87 

Tf:s hemsida: www.tf.nu 
E-post: goteborg@tf.nu 
Plusgiro: 67 78 02 - 1 

Tänk på att undvika stark parfym och ha 

mobiltelefonen helt avstängd när vi 

träffas, så tar du hänsyn till våra

känsliga medlemmar 

Årsmöte
Lördag 
22 februari 
kl. 14-16  

Plats
Sensus
Drottningg. 30 
3:e vån, sal 31
Göteborg 

Hållplats
Brunnsparken 

   Årsmöte, TF i O distrikt 

Med sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Det bjuds på kaffe/te och smörgåstårta.
Anmälan senast onsdagen 19 februari,
till Kristina Nadelius på tel 070-3719517

  

2020



Gå med i Tf:s promenadgrupp! 
Vårpromenader i Botaniska 
Vi träffas innanför entrén 

www.piqsels.com/sv/public-domain-photo-zjsaz

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

OBS! Inställt vid otjänlig väderlek 

Medlems-aktivitet 

Start fredag 
3 april kl. 13, därefter 
varje fredag t.o.m. 
12 juni 

Plats 

Botaniska 
Trädgården 
Göteborg 

Spårvagn 

1, 2, 6, 7, 8, 13 

Hållplats 

Botaniska 
Trädgården 

Studiecirklar
 
Första Torsdag 
i månad feb-maj

Klockan 18-20

Plats
Sensus
Drottningg. 30, 
3e våningen
Göteborg 

Hållplats
Brunnsparken 

Entré:  100 kr
Fri entré för 
medlemmar 

En nyhet är att vi startar upp en studiecirkel 
under våren 2020 i Sensus lokaler, i form av 
samtals- och lyssnarcirklar. De är gratis, 
men bli medlem på www.tf.nu (under sökruta)
Se bifogat blad för mer information.

Cirklar Kl 18 till 20, följande datum:
Torsdagar 6 februari, 5 mars, 2 april 7 maj.
Kontaktperson, Pauli Terho: 076 – 40 30 146

Vi gör en repris på succén Root Cause, 
denna gången med svensk textning. 

Root Cause Tisdag 19 maj,  kl 18 till 20.

Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Studieförbundet Sensus
OBS! Vi tar kontant  betalning och Swish

Läkemedelsverket varnar för kvicksilver! 
Det är mycket bra och tids nog inses att tandläkare måste 
utbildas i hantering av kvicksilver. Läkemedelsverket skriver 
att även barn kan drabbas av ”förgiftning, trots att de själva inte 
använder produkterna i och med att kvicksilvret frigörs i luften”. 

Till och med livsmedels- och läkemedelsmyndigheten 
FDA i USA har börjat lyssna på de riktiga experterna! 
Afrikanska länder föreslår amalgamförbud i hela världen. 
Kina protesterar, men ett totalt amalgamstopp till 2024 är möjligt. 

Läs mer och hitta källorna här: www.tf.nu/distrikt/distrikt-o

Tandvårdsstödet är uppdaterat 15 januari 2020. 
Det är tandläkaren som ansöker om bidrag, patienten behöver 
inte göra något. Den som ändå vill hålla koll på sin tandläkare 
och se hur mycket priserna överskrider referensprislistan 
som är en rekommendation, kan läsa mer här:
www.tf.nu/nyhet/ny-handbok-for-tandvardsstod

                Våravslutning 
          för alla medlemmar!

Föreningen bjuder på 50 kr,
av din fika eller mat kostnad.

Kom kl 13 om du vill vara 
med i promenadgruppen.

Anmälan till Kristina Nadelius
tel. 070-371 95 17

openclipart.org
 

Medlemsaktivitet
Fredagen den 12 juni, kl. 14

Plats
Botaniska Trädgården, Göteborg

Spårvagn
Spårvagn 1, 2, 6, 7, 8 och 13 till 
hållplats Botaniska trädgården eller 
Linnéplatsen. Gå via bron över Dag 
Hammarskjöldsleden och  längs Carl 
Skottsbergs gata norrut.

Buss
Buss 16, 25, 52, 158 och 761 till 
hållplats Annedalskyrkan. Gå via 
Askimsgatan, Apotekaregatan och 
Carl Skottsbergs gata.
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