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NYHETSBREV SCA Network - NR 5 2014 

Gott Nytt 2015 ! 

Om Nyhetsbrevet 

 

Nyhetsbreven för SCA Network kommer inte att ges ut med någon speciell regelbundenhet, utan när 

det finns något intressant att skriva om. Om någon är intresserad av att delge någon särskild 

information så är detta mycket välkommet. Det kan tex handla om kontakter med läkare, om 

ersättningar/hjälpmedel eller något annat som knyter an till MJD/SCA 3. Det är då enklast att maila 

på info@sca-network.com. 

DU är alltid välkommen att ge synpunkter eller önskemål om innehåll i våra nyhetsbrev och på vår 

hemsida! 

Information och Reviderad hemsida 

 

Vi i styrelsen har under slutet av året haft några möten via telefon med forskare för att hålla oss 

uppdaterade på forskningsresultat, och vi jobbar på att få någon eller några forskare på besök vid 

vårt årsmöte i Jönköping, den 15 mars. 

Vi har gjort några förändringar på vår hemsida, bl. a. har läkemedelssidan och layouten uppdaterats. 

På hemsidan finns nu även länkar till en föreläsning om ärftliga ataxier (Andreas Puschmann, läkare) 

och en länk till en film om hur det kan vara att leva med SCA3. Du hittar dem som youtube-ikoner till 

höger på varje sida. 

Om du har synpunkter eller önskar något tillägg, eller har förslag om hur vi kan komma framåt, tveka 

inte att höra av dig till oss. Detta görs lättast på info@sca-network.com. 

Medlemsinfo 

 

Vi var 71 medlemmar i föreningen under 2014! Och vi har redan fått in helt nya medlemmar för 

2015! 

Men det är en bit kvar till målet på 500 medlemmar! 
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Några medlemmar hade härliga inslag i sina julklappar till nära och kära, ett medlemskap i vår 

förening! Ett fint initiativ, kanske något för kommande födelsedagar eller bemärkelsedagar? 

Och glöm inte… om du känner du någon som vill bli medlem så tipsa gärna om hemsidan där 

information finns. Det går ju naturligtvis bra att skänka valfritt belopp utan att bli medlem! 

Information på: 

http://www.sca-network.com/foreningen/medlemmar/ . 

Det går även att sätta i pengar månadsvis om man önskar stötta föreningen kontinuerligt. 

 

Vill du vara med som medlem gör du det via att årsvis sätta in 200 kronor på bankgiro 245-

9188. Skriv namn vid inbetalningen i meddelandefältet samt skicka ett mejl till  

medlem@sca-network.com med ditt namn, telefonnummer, adress och e-post. 

Skulle du vilja stötta föreningen med ett bidrag (engångssumma eller månadsinsättning) så är det 

också välkommet. 

Viktigt att veta då är att föreningen är helt ideell där alla medel som samlas in i föreningen går till 

forskning kring sjukdomen SCA3. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891 hos 

Danske bank. 

 

Det var allt för denna gång! På återhörande. 

 

Gott Nytt 2015! 

Styrelsen 
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