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När jag skriver detta skiner solen och
det är vintervitt ute. Äntligen massor
med snö att leka med vilket gör att vi
kunnat tillbringa flera timmar i skidbacken.
På Fontänen där vi har vårt kansli renoveras det för fullt så jag och Åsa Jonsson,
projektledare i Fralla har tillfälligt flyttat
upp en våning till nya lokaler medan det
målas om, byts golv och fixas till i våra
ordinarie lokaler. Vi räknar med att flytta
tillbaka i slutet på februari/början på
mars. Telefon och e-post fungerar som
vanligt även om vi inte har samma möjligheter att ta emot besök.
Många frågor inom vårt område har fått
stor genomslag i media, inte minst
förslaget från regeringen om en ny lag
om tobak och liknande produkter som
omfattar ett antal rökfria offentliga
utemiljöer.
En annan uppmärksammad nyhet är att
doftsättning av inomhusluften i entréer
och på toaletter i gallerior enligt Miljöbalken kan vara en olägenhet för personer med doftöverkänslighet, så kallad
sensorisk hyperreaktivitet. Två olika mål
som rör doftsättning i Solna Centrum
och Täby Centrum har prövats. Domstolen fastställer därmed de kommunala
miljö- och hälsoskyddsnämndernas beslut om ett föreläggande att upphöra med
doftsättning i de båda galleriorna.
Vi är också positiva till att Astma- och
Allergiförbundet kommer att påbörja
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uppbyggnaden av ett nationellt samordnande kunskapscentrum för matallergi
och matöverkänslighet under 2018-2019.
Vi planerar också för en ny astma- och
allergiskola på Ädelfors till hösten. Nu
närmast är det dags årsmöten i länets
lokalföreningar och jag hoppas att du
tar chansen att besöka din förenings
årsmöte.
Är du nyfiken på att prova på utförsåkning erbjuder projektet Fralla möjlighet
att prova på den 4 mars på Ombergliden
i Vadstena.
Vi fortsätter också med tidsresan genom
en tillbakablick till verksamheten 1968
för att uppmärksamma att länsföreningen,
Linköpingsföreningen och Västra Östergötland fyller 50 år.
Välkommen att läsa ännu ett välfyllt
Allergiblad med både många inbjudningar till olika aktiviteter och mycket
information om astma och allergi.
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Framsidans bild
Duvhök (Accipiter gentilis) är en medelstor kraftfull hökartad rovfågel som placeras i släktet Accipiter. Den beskrevs första
gången 1758 av Linné i hans Systema
naturae. IUCN kategoriserar arten som
livskraftig (LC).
Den äldsta kända källan
där artnamnet duvhök förekommer är från 1755 men
namnet är förmodligen äldre. En äldre benämning på
duvhök är hönshök, vilket
förekommer i många olika
dialektala varianter som
bohuslänska hönsehög och
västerbottniska hönshöjk.
I Norge heter arten just
hønsehauk. Både duvhök
och hönshök refererar till
artens tänka rov, det vill säga en idé om
att dess huvudsakliga föda var duvor
eller hönsfåglar. Ett annat folkligt namn
är slaghök som dock användes för andra
medelstora rovfåglar, som ormvråk och
bivråk. Andra folkliga namn är harhök och
duvfalk. Dialektalt har den i Västerbotten
kallats hönsspänning och röjspänning. Det
portugisiska ordet för duvhök är açor, varifrån ögruppen Azorerna har fått sitt namn.
Duvhöken är en medelstor kraftfull rovfågel som väger 700–1200 gram och har
breda, rundade vingar och proportionellt
kort, tydligt bredbandad stjärt. Honan är
betydligt större än hanen med en längd på
58–64 cm och ett vingspann på 108–120
cm jämfört med hanens omkring 49–56
cm och vingspann på 90–105 cm.
4

Den vuxna fågeln är mycket lik sparvhöken men är ett nummer större. Främsta
skillnaderna är i övrigt duvhökens grova
tarser, som är ungefär tre gånger så grova
som sparvhökens ”strumpstickor” till ben.
När stjärten är utspärrad har duvhöken
rundade stjärthörn medan sparvhöken har
spetsiga. I flykten ses sparvhökens mycket längre stjärt medan duvhöken upplevs kortstjärtad,
bredhöftad och bukig. Den
bästa dräktkaraktären hos
en vuxen duvhök är de
mörkare örontäckarna.
Arten föredrar skogsmiljö,
helst med inslag av gamla
barrträd. Boet byggs av
ris och fylls med gräs, lav
och mossa. Boet byggs på
varje år, främst på höjden.
Dock använder sig paret
ofta av samma bo i högst tre år i sträck,
förmodligen på grund av parasiter. Paret
har i sitt revir ofta ett antal bon som de
väljer mellan varje vår. Honan lägger i
snitt tre till fyra ägg, främst i maj och ruvar
mellan 36 och 38 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter 40 till 43 dygn.

Föda
Duvhökar lever av fåglar och mindre
däggdjur som hare, ekorre, större fåglar
upp till tjäderns storlek, emellanåt även
andra rovfåglar. Den lever även av as,
främst vintertid. På grund av att honan är
så pass mycket större än hanen kan hon
också slå betydligt större byten.
Källa: Wikipedia
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Häng med oss ut i backen
– prova på utförsåkning
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Framsidans bild: Duvhök

Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Snöglädje, rosiga kinder och kanske lite pirr i magen. Barn och unga med astma och

allergi som vill prova utförsåkning har nu chansen. Vi erbjuder prova-på en hel dag och platsen är
2PEHUJVOLGHQV|GHURP9DGVWHQD'HW¿QQVVNLGOHGDUHRFKIXQNWLRQlUHUSnSODWV$NWLYLWHWHQYlQGHU
sig till barn och unga, från cirka 7 år och uppåt. Välkommen!

Plats

Ombergsliden, Vadstena

Dag, tid

Söndagen den 4 mars, kl. 10.00-14.00.

Skidor
Klädsel

Ta med egen utrustning för utförsåkning. Hjälm är obligatoriskt. Om du inte har egen
utrustning så tala om det när du anmäler dig – så ordnar vi utrustning åt dig.
Klä dig för vintern – så att du håller dig varm och torr hela dagen.

Fika / lunch



9LVHUYHUDUYDUPVDIWRFKIUXNWWLOO¿NDPHQGXEHK|YHUWDPHGHJHQOXQFKPå grillplatsen
KnOOHUYLHQJULOOWlQG,DQVOXWQLQJWLOOEDFNHQ¿QQVHWWFDIp

Kostnad

3URMHNWHW)5$//$IULOXIWVOLYI|UDOODEMXGHUSnDNWLYLWHWHQ

Kontakt

Åsa Jonsson, e-post: asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se, tel: 073-984 29 48

Anmälan

$QPlODQVNHUWLOOOcVDVHQDVWGHQIHEUXDUL

FRALLA - friluftsliv för alla är en gemensam satsning av Astma och Allergiförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet, med stöd från Postkodlotteriet.
Syftet med FRALLA är att uppnå ökad kunskap om medicinska funktionsnedsättningar – som kan vara till nytta i framtida verksamhet för ett ökat deltagande i friluftsaktiviteter.
FRALLA utvecklar fortbildningsmaterial till frilufslivets ledare och koncept för
dagläger för barn och unga med astma och allergi. Mer information hittar du
på webben friluftsframjandet.se/fralla och facebook @friluftslivforalla.
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Vill du kunna betala dina
räkningar digitalt?
Välkommen till en utbildning i att kunna
betala dina räkningar digitalt. Utbildningen kommer också att handla om sådant
som digital säkerhet, olika sätt att betala
och banktjänster.
Utbildningen är kostnadsfri och består
av tre tillfällen med möjlighet till förlängning med som mest två tillfällen.
Utbildningen i Norrköping riktar sig till
dig med en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen i Linköping riktar
sig till övriga funktionsnedsättningar.
Undervisningen kommer att hållas av en
kursledare tillsammans med två assistenter. Anmälan är bindande, vid utebliven
medverkan kommer en avgift att debiteras
på 500 kr.
Länsstyrelsen Östergötland tillsammans
med Funktionsrätt Östergötland, ABF
och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder
in till en utbildning i hur man betalar
sina räkningar digitalt. Målgruppen är
ni som är medlemmar i Funktionsrätt
Östergötlands länsföreningar. Utbildningarna kommer att hållas i Norrköping och
Linköping.
Anmälan görs till:
Norrköping, Studieförbundet Vuxenskolan:
therese.karlsson@sv.se, 013-31 40 70
Linköping, ABF:
annki.nilsson@abf.se, 013-24 25 29

LEOS LEKLAND

Lokal och startdatum
• Linköping,
ABF: Badhusgatan 8,
14/3 kl. 17–19.30
• Norrköping,
Studieförbundet Vuxenskolan:
Pronovahuset, 5/3 kl. 17.00–19.15.
Den person som hjälper dig med din
Vill du kunna betala dina räkningar digitalt?
ekonomi är välkommen att följa med, till
Välkommen till en utbildning i att kunna betala dina räkningar digitalt. Utbildningen
kommer också god
att handlaman,
om sådant som
digital säkerhet,eller
olika sätt att
betala och
exempel
anhörig
personal.
banktjänster.
Utbildningen är kostnadsfri och består av tre tillfällen med möjlighet till förlängning med
För
sätt i kunna
som på
mest tvåbästa
tillfällen. Utbildningen
Norrköping riktarförbereda
sig till dig med en intellektuell
funktionsnedsättning. Utbildningen i Linköping riktar sig till övriga
funktionsnedsättningar. Undervisningen
kommer
attdu
hållas av
en kursledare tillsammans
utbildningen
vill
vi
att
svarar
på
med två assistenter. Anmälan är bindande, vid utebliven medverkan kommer en avgift
att debiteras på 500 kr.
följande
frågor i samband med din
Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Funktionsrätt Östergötland, ABF och
Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till en utbildning i hur man betalar sina räkningar
anmälan:
digitalt. Målgruppen är ni som är medlemmar i Funktionsrätt Östergötlands

Vi i Västra Östergötlands Astma och Allergiförening arrangerar ett par timmar med
ett riktigt äventyr, där lek, skoj och äventyr står högt på listan.

Vi träffas lördagen den 17 mars
utanför Prison Island och Leos lekland i Linköping
på adress Västra Svedengatan 2 C - D,
som ligger alldeles brevid varandra.

För de som eventuellt behöver skjuts, anmäl
detta vid anmälan.
I detta äventyr ingår:
x Äventyr på Prison Island eller
Leos Lekland i 2 timmar.
x Därefter äter vi något antingen inne på
Prison Island, Leos lekland alternativt
Mc Donalds eller Burger King, som bekostas av
var och en.

länsföreningar. Utbildningarna kommer att hållas i Norrköping och Linköping.

görsser
till:
1.Anmälan
Hur
din tidigare datorvana ut?
Norrköping, Studieförbundet Vuxenskolan: therese.karlsson@sv.se, 013-31 40 70

annki.nilsson@abf.se, 013-24 25 29
2.Linköping,
VadABF:använder
du din dator, mobilOm du har egen, tag gärna med dator, mobiltelefon eller surfplatta. I annat fall så
kommer utrustning att tillhandahållas av utbildaren.
telefon eller surfplatta till idag?
Lokal och startdatum
Linköping, ABF: Badhusgatan 8, 14/3 kl. 17-19.30

Studieförbundet
Vuxenskolan:
Pronovahuset,
5/3 kl. 17.00-19.15. Den
3.Norrköping,
I vilken
bank
är du
kund?
person som hjälper dig med din ekonomi är välkommen att följa med, till exempel
god man, anhörig eller personal.

Svar senast:
Hur ser din
tidigare datorvana ut? Vad använder du din dator, mobiltelefon eller
ABF:
7/3
surfplatta till idag?
I
vilken
bank
är du kund?
Studieförbundet
Vuxenskolan: 26/2

För på bästa sätt kunna förbereda utbildningen vill vi att du svarar på följande
frågor i samband med din anmälan:

VILL DU FÖLJA MED?

Anmälan senast den 10 mars till Monica på
telefonnummer 070-593 73 09 eller på
monicajr.mj@gmail.com .

Pris:
Prison Island:
barn/ungdom 8 – 15 år 100:Vuxen 16 år - 180:-

Svar senast:

Leos lekland: under 1 år gratis
1 – 2 år 50 :- och
2 – 17 år 120:http://www.facebook.com/
vastraostergotland.astmaoallergi

ABF: 7/3
Studieförbundet Vuxenskolan: 26/2

Om du har egen, tag gärna med dator,
mobiltelefon eller surfplatta. I annat fall
så kommer utrustning att tillhandahållas
av utbildaren.
6

Linköping

– lördagen den 17 mars -

Obs. Glöm inte att bära oömma kläder och
träningsskor, ni som ska till Prison Island.
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Välkommen till en helg i yogans tecken på Södergården Åre med dess vackra
fjällvärld runt knuten.

Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

Fortsättningskurs på Södergården Åre för dig som vill fördjupa dina
akvarellkunskaper.

Vi kommer ha fokus på MediYoga som är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra
obalanser. MediYoga är mycket enkel och kan därför utföras av alla. Det finns yogaövningar och yogiska
tekniker som passar för alla och som efter yogahelgen enkelt kan utföras på egen hand i vardagen.

Vi kommer måla av den vackra Jämtländska naturen men även gå in på små detaljer. Det kan vara svårt att

Yogahelgen kommer innehålla yogapass & meditationer, tips och råd kring hälsa samt utflykt i de vackra
omgivningarna. Varje deltagare erbjuds även ett kompendium med yogaövningar, en massage och
individuell rådgivning av en legitimerad fysioterapeut.

skicka ut en lista på det jag vill att ni har med er. Visst material kommer finnas till försäljning på

hitta rätt kulör, djupet i bilden samtidigt som den ska visa vem du är som målat.
Jag som håller i kursen heter Carina Hååg. Ni kommer vara 8 deltagare. När anmälan är gjord kommer jag
Södergården. Vill du se vad jag har målat finns en webb samt en Facebook-sida, båda två heter Aquasouls.
Kursen startar med lunch 24 maj och avslutas med lunch den 27 maj.
Kurskostnad är 3200: - Helpension (boende, mat, sängkläder, hygienprodukter). En mindre kostnad för
bensin till utflykt tillkommer.

3990: -

Kursen är mycket omtyckt så anmäl dig så fort du kan till Eva Björklund på Södergården Åre:

I priset ingår:
Boende i tre nätter med del i dubbelrum
Helpension (frukost, lunch, middag)
Sängkläder, hygienprodukter
Fullständigt program med yogapass, meditationer och utflykt
Kompendium med yogaövningar

sodergarden@astmaoallergiforbundet.se eller 070–662 40 53

Anmäl dig till Eva Björklund på Södergården Åre via sodergarden@astmaoallergiforbundet.se eller
070 – 662 40 53. Senaste anmälningsdag och betalning 28 mars 2018
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Inbjudningar för hela länet

Inbjudningar för hela länet

Astma- och allergiskola ÄDELFORS
för Östergötlands barn och ungdomar med astma
i åldrarna 7–12 år (födda 2006–2011)
Nu är det dags att söka till astma- och allergiskola i Ädelfors 13–15 september 2018
Vi reser med buss torsdagen den 13 september och kommer hem igen lördag kväll den
15 september 2018. Resan går till Ädelfors
folkhögskola, som ligger 8 km öster om
Vetlanda i samhället Holsbybrunn.
På Ädelfors folkhögskola kommer vi att
kunna erbjuda boende i dubbelrum. Alla rum
har dusch och wc, Tv och trådlöst internet.
Det finns tillgång till gemensamt kök men
frukost, lunch och middag serveras i restaurangen. Boendet är tillgängligt för dig med
funktionsnedsättning.
Vi vänder oss till familjer som har barn
med astma och allergi i åldrarna 7–12 år
(födda 2006–2011). Syftet med resan är att
lära barn och medföljande förälder mera om
astma och allergi, samt att tillsammans prova
på olika fysiska aktiviteter utomhus.

Detta år planerar vi för att prova guldvaskning och höghöjdsbana eller zipline.
Vi samarbetar med Allergicentrum i Linköping som kommer att leda delar av programmet.
Vi strävar efter att göra astmaskolan så
billig som möjligt. Egenavgiften är ca 750 kr/
vuxen samt 250 kr/ barn. Då ingår buss t o r,
frukost, lunch och middag, boende samt
aktiviteter.
Sista ansökningsdag:30 maj 2018. Om vi
får färre än 10 deltagande familjer kommer
resan tyvärr att behöva ställas in.
Förfrågningar kan göras på telefonnummer
013-10 34 82 eller via
e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Ansökan görs via följande formulär eller via
vår hemsida www.astmaoallergi.se

Med anledning av att föreningen fyller 50 år, så vill vi
uppmärksamma våra medlemmar på att vi kommer att fira
detta med att vi åker på en...

Teater resa

Lördagen den 15 september 2018

Som kommer att vara helt doftfri
för att även de som är mest allergiska ska kunna följa med oss,
till Hallingebergsteatern utanför
Gamleby i Småland.

Välkommen med din ansökan!



Ansökan till ”Astmaskola Ädelfors”
Barnets namn ______________________________ Personnr ____________________
Medföljande förälder ____________________________________ Röker:

ja,

För alla
medlemmar
i Östergötland

Vi kommer att åka gemensamt med buss,
Påstigning kommer vara möjlig i
• Skänninge: parkeringen bakom pendeltågstationen och
• Motala: simhallsparkeringen

nej

Adress _______________________________________________________________
Postnummer _______________ Ort: _______________________________________
Telefon, även riktnummer ________________________________________________

Pris och övrig information kommer att
komma senare under 2018.
Eventuella frågor kontakta Monica
på 070-593 73 09 eller på
monicajr.mj@gmail.com

E-post: _______________________________________________________________
Klinik där barnet behandlas _______________________________________________
Är med i Astma- och Allergiföreningen (både barn och förälder)
Vill gå med i Astma- och Allergiföreningen i _______________________________
Ansökan ska skickas senast den 30 maj 2018 till:
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland, Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
10
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Information från lokalföreningarna

Information från Funktionsrätt Östergötland

Kallelse till årsmöte

Funktionsrätt i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR
• 12 september – Nationella prov om
digitalisering anpassning
kl. 17:30–20:30
Plats Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Linköping
• 10 okt – Föreläsning med Linköpings
Universitet
kl. 17:30–20:30 Plats Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Linköping

Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Funktionsrätt Östergötlands hemsida,
www.funktionsratt-ostergotland.org
Du kan också kontakta,
Funktionsrätt Östergötland
tele 013-12 30 60,
e-post info@funktionsratt-ostergotland.org

Föreningen bjuder på kaffe/the och
smörgås
Handlingar till årsmötet kommer att
finnas tillgängliga på föreningens
kansli två veckor före årsmötet.

Reservation för förändringar
Föranmälan är obligatoriskt och det är viktigt du vid anmälan anger behov av särskild
kost.

Anmälan via telefon 013-10 3482 eller
via
e-post: astma-allergi@fontanen.org
senast 21 februari 2017.

Alla medlemmar är hjärtligt
välkomna att deltaga
på årsmötet och ta del av verksamheten.
Med vänlig hälsning
Björn Pettersson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen i Linköping

Vi söker fler ledamöter till Astma- och Allergiföreningen i
Linköpings styrelse

Nu finns Astma- och
Allergiföreningen i
Östergötland på Facebook

Astma- och Allergiföreningen i Linköpingen bildades 1968 och har under
många år jobbat med att bland annat
ordna astmaskolor i fjällmiljö.
Vi kommer nu att fortsätta utveckla vår
verksamhet med astmaskolor och söker
dig som är intresserad att engagera dig
i styrelsen. Det finns stort utrymme att
forma aktiviteter och engagemang efter
tid och intresse.
Vår planerade verksamhet,
• Föreläsningskvällar om astma och
allergi
• Studiebesök/ bussresa
• Vandring i närområdet (Tinnerö)

Följ oss gärna
www.facebook.com/astmaoallergiost/

Gilla oss och få den senaste informationen
om vad som händer i föreningen
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Astma- och Allergiföreningens årsmöte äger rum
28 februari 2018
Kl. 18.00
Plats: Fontänen, Bergqvist rum 138, Entréplan,
Västra vägen 32 Linköping, ingång via huvudentrén

AllergiBLADET 2018:1
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Omfattning: Vi har fyra styrelsemöten,
kvällstid 18.00–20.00, per år på vårt
kansli i Linköping.
Vi vill gärna ha kontakt med dig så snabbt
som möjligt

Välkommen att höra av dig till:
Björn Pettersson, ordförande,
070-212 41 74,
bjorn.pettersson@linkoping.se
Lena Bengtsson, studieorganisatör,
013-17 24 56
lena@1115.se
Sara Hjalmarsson, Ombudsman, Astmaoch Allergiföreningen i Östergötland,
013-10 34 82,
astma-allergi.ost@fontanen.org
13
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Bussresa till Stockholm
Lördagen den 25 november ordnade Astma-och Allergiföreningen i Linköping en
bussresa till Stockholm. Ett 40 tal medlemmar från länets tre lokalföreningar följde
med.
Under dagen valde varje familj själva vad
de ville göra, det fanns mycket att välja
14

mellan julmarknad på Skansen, museum,
affärer och konserter.
På eftermiddagen tändes en miljon ledljus
upp på över 40 gator, platser och torg i
Stockholm City.
På hemresan fick vi en guidad tur genom
Stockholms city av vår busschaufför
AllergiBLADET 2018:1

Roland så att de som inte haft möjlighet
tidigare fick njuta av NKs julskyltning
och Stockholms julbelysning från bussen.
En trevlig dag som gav mersmak, det är
fantastiskt att resa

ras av dofter, nötter eller rökning när man
är på resande fot.
Var ska vi resa 2018? Följer du med?

Text: Sara Hjalmarsson

tillsammans med andra som förstår att det
är viktigt att kunna andas utan att besväAllergiBLADET 2018:1
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KALLELSE till Årsmöte
Datum: tisdagen den 13 mars 2018
Tid: 18:30
Plats: Thapperska skolan, NorrköpingNorrköpingföreningen bjuder på lättare
förtäring
Vid anmälan var god uppge eventuella
matallergier
För att alla ska kunna medverka på
årsmötet: kom doftfri

Stötta Astma- och
Allergiföreningen i Linköping
Spela bingo och stötta Astma- och
Allergiföreningen i Linköping
Bli medlem på idrottensbingo.se
Du får 50 kr i välkomstbonus!
Kom igång i fyra enkla steg:

Anmälan till Annelie Wigh 070-475 48 84
eller Rulle 070-620 40 66

Välkomna önskar styrelsen

Bad

1. Skapa ett konto på idrottensbingo.se, få
50 kr direkt att spela för.
2. Ange föreningskoden A28.
3. Sätt in 100 kr och få ytterligare 100 kr att
spela för.
4. Spela bingo och håll tummarna för vinst!

Varje helgfri fredag mellan 17:00–17:45
och 17:45–18:30 har vi tillgång till varmbadet på ViN med en vattentemperatur på
ca 34 grader.

Sista gången för terminen är
fredagen 25 maj 2018.
Åsa Jonsson, projektledare i projektet
”Fralla- Friluftsliv för alla” kommer
och aktiverar oss i bassängen två gånger
under vårterminen.
Tvagning FÖRE bad, DOFTFRITT och
ingen förtäring är det som gäller.

Du måste vara minst 18 år för att spela.
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Astma- och Allergiföreningen i
Norrköping

Varmt välkomna önskar badvärdarna
Annelie och Rulle
070-475 48 84 eller 070-620 40 66
AllergiBLADET 2018:1

AllergiBLADET 2018:1

17

Information från lokalföreningarna

Kontakta lokalföreningarna

Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands Astma- och
Allergiförening

Astma- och Allergiföreningen i Linköping

Måndagen den 26 februari 2018

E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se

Klockan 19.00

Kontakta oss:
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel. 013-10 34 82 (länsföreningen)

Om du vill nå oss
via telefon kan du alltid ringa till länföreningens ombudsman Sara Hjalmarsson
på telefonnummer 013-10 34 82

Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Plats: Föreningens egen lokal på
adress Vagngatan, Motala
(gamla tandläkarmottagningen)
på Skolgårda Skola.

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Kontakta oss (Vi har flyttat till ny adress!):
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping,
Husdel E, Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping
Plusgiro: 86 33 76 - 0

Anmälan senast 22 februari till Monica
på tel. 070-593 73 09 eller
via mail monicajr.mj@gmail.com

Bindande anmälan gäller till alla våra
aktiviteter och ska göras 3 dagar innan,
blir vi inte tillräkligt många kan arrangemanget ställas in med kort varsel.

Vi som tar emot eran bokning eller om
ni har andra frågor är:
Rolf
070-620 40 66
Annelie 070-475 48 84
Ninna 073-396 65 73

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Nu finns vi på Facebook

Gilla oss och få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.
www.facebook.com/vastraostergotland.astmaoallergi
Postadress
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
c/o Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp 1
596 91 Skänninge
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Kontakt:
Tel. 070-593 73 09
E-post:
vastra.ostergotland.aa@gmail.com
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Brukarstödcenter
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Brukarstödcenter

50 år

Vilsen i samhället? Vi kan hjälpa dig!
På Brukarstödcenter kan personer med
funktionsnedsättning få råd och stöd. Det
kan gälla hjälpmedel, vårdbidrag och handikappersättning, eller bara att ha någon
att prata med.
Du som har en funktionsnedsättning eller
är drabbad av långvarig sjukdom, anhörig
och alla övriga intresserade kan vända
sig till oss för att få hjälp, service och
vägledning.
Vi vänder sig också till dig som möter
personer med funktionsnedsättning i ditt
yrke.
Vad kan Brukarstödcenter
hjälpa till med?
• Ansökningar av olika slag
• Överklagningar
• Rehabilitering - rehabiliteringsinsatser
• Vårdbidrag, handikappersättning
• LSS-ärenden
• Hjälpmedel
• Rådfrågning

Saxade ur Allergia 1968 Nr 3

Alla är välkomna
Vi har tystnadsplikt
Du kan vara anonym
Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt
Brukarstödcenter i Östergötland drivs av
Funktionsrätt Östergötland med stöd från
Region Östergötland
Brukarstödcentret ska inte ta över samhällets uppgifter, utan vara en resurs.
Varmt välkommen att kontakta oss.
Kontakt uppgifter
Brukarstödcenter i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Eller om du hellre vill ringa/skicka
e-post:
Telefon: 013-12 33 10, 013-12 30 60
E-postadress:
karin@funktionsratt-ostergotland.se
Kansliet är öppet: Måndag–Fredag,
besök efter tidsbeställning.
Välkommen!

• Bilstöd och anpassningar
• Bostadsanpassning
• Hjälp med att fylla i blanketter

20
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Vad hände 1968 – Saxade artiklar från Allergia 1968 om Norrköpingsföreningen

I Norrköping
läggs tonvikten på medlemsvården
För ett antal år sedan konfirmerades
två flickor vid namn Linnea och Vera i
Kvillinge kyrka. Föga anade de då att
deras liv skulle flyta så gott som parallellt. Att de båda skulle gifta sig och bo
kvar i Norrköping, som sett dem födas.
Och att de båda skulle drabbas av astma
och att de för att hjälpa andra i samma
belägenhet skulle komma att bilda kärnan
i Norrköpings med omnejd Astma-Allergiförening.
I dag är Linnea, som numera bär efternamnet Thor, ordförande i föreningen och
Wera med efternamnet Jonsson kassör.
Sekreteraren heter Märta Hellström och är
också en gammal god vän. Både Linnea
och Märta är med i samma villaägareförening i östra Eneby.
22

ergia 1968
Saxat ur All

Nr 5

Denna trio, som har att dra det tyngsta
lasset i denna som i alla andra föreningar,
är sålunda väl sammansvetsad och vet
vad vänskap och sammanhållning betyder. För oss alla. Och i särskilt hög grad
för människor som kommit litet vid sidan
av livet genom sitt allergiska handikapp.
Trions inställning präglar i hög grad
föreningsarbetet. Tonvikten är lagd på
medlemsvård. Alla skall känna sig hemma och omhändertagna i föreningen. Mötena skall vara trevliga kvällar, ett avbrott
i isoleringen. Och behöver man råd och
hjälp skall man lägga fram sina problem i
föreningen. I gengäld ställer medlemmarna gärna tid och krafter till förfogande för
det gemensamma arbetet!
AllergiBLADET 2018:1

Sju damer skramlade hela valdagen
med bössor. 17.900 kr. blev resultatet av
valkollekten i Norrköping, som HCK väl
senare kommer att fördela på lämpligt vis.
Damklubben är otroligt flitig och har
sytt massor av arbeten, som inbringat en
hel del pengar. Ordförande där har hela
tiden varit Linnea Forsberg. De trognaste
medarbetarna är Judith och Edith Tholander, Ottilia Aström, Agnes Jonsson, Karin
Sandin och Stina Nylund.
När föreningen 1962 beslöt att
det övergivna Folkets huset Klippan i
Lämmetorp, 2,5 mil utanför Norrköping,
skulle bli samlingspunkten under den varma årstiden högg alla i med att rusta upp
det. En del skrubbade, målade, snickrade
och röjde upp trädgården, medan andra
gick ut på tiggarstråt för att skaffa sängar,
köksutensilier och annan utrustning.
Ingen som orkar och har tid ställer
sig utanför, när det gäller att arbeta för
föreningen!
De allergisjuka samlades för första
gången den 23 april 1957. Ingeborg Rheborg hade utlyst mötet.
– Vi var 13 vid bordet den gången och
jag var rädd för att det skulle bli ett dåligt
omen, säger Linnea Thor.
Men det varslade nog inte om annat
än ett visst trögt före i portgången. Dr G.
Essen-Möller, som då hade en allergipraktik med inhalationsapparatur, utsågs
till ordförande i interimstyrelsen, hans
mottagningssköterska till vice ordförande
och Linnea Thor till kassör. Först efter
ett år konstituerades emellertid styrelsen
AllergiBLADET 2018:1

och då med Linnea som ordförande. Det
varade en kort period. Sedan har hon i
många år varit sekreterare och på nyåret
åtog hon sig på nytt att svinga Klubban i
Haga kyrksal och på Klippan.
På vintrarna sammanträder man i
Haga kyrksal, som man disponerar gratis
med kaffekokare och allt. På vårar och
höstar gör man en eller ett par utflykter i
abonnerad buss till Klippan. I år gjordes
säsongens sista utflykt dit ut för bara
några veckor sedan, söndagen den 20
oktober. På somrarna bor de medlemmar
som så önskar ett par veckor i taget på
Klippan. Mat och städning klarar de själva, njuter av närheten till naturen och gör
långa skogspromenader. Den höga rena
luften i Kolmården är så skön att dra in i
besvärade astmalungor.
Luften i Norrköping vållar däremot
de allergisjuka stora besvär. Visst lever
Norrköping i hög grad på sina många
industrier men den förorenade luft de
spyr ut är svår att leva i. Föreningen har
diskuterat detta många gånger och ämnar
i vinter besvära sig hos myndigheterna. Med litet god vilja kan fabrikernas
utsläpp ordnas så att de inte förpestar
luften. Bussarnas avgasrör förlängdes
häromåret och kröktes så att de nu har
mynningen en två meter över marknivån.
Det var ju i alla fall ett initiativ. Fast helst
ser norrköpingsborna spårvagnar på sina
gator. De är så rena.
Riskerna för yrkesallergier är stora
i Norrköpings industrier. Flera arbetar
med råämnen, som i hög grad framkallar
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yrkesallergiska eksem. Föreningen har
påtalat detta i ett flygblad. Medlemmarna
delade ut det på Good Year gummifabrik,
Tuppens bomullsväverier, yllefabriken
YFA, Fiskeby bolag, Litografiska anstalten osv.
– Vi ser det som vår plikt att upplysa
om de allergiska sjukdomarna i alla sammanhang och peka på de risker för ökning
som finns, förklarar Linnea.
– Ja, det gör vi, instämmer Wera
Jonsson, och tillägger som den om kassan
alltid vaksamma kassören:
– Vi bad socialroteln att stå för tryckningskostnaderna av flygbladen och tydligen insåg man att vi var ute i ett angeläget
ärende, för vi fick pengarna.
– Vi fick också ett par nya medlemmar, berättar Märta Hellström. Och det
tycker jag är väsentligt. Just nu har vi 98
medlemmar men fler måste det bli. Vi
måste växa oss så starka att myndigheter-
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Öppettider ledsagning

Forts. Saxat ur Allergia 1968 Nr 5

Månd–fred 8.00–15.00*
na lyssnar på vad vi har att säga. Och så
är man på nytt inne på medlemsvården.
Trion känner personligen så gott som
varje medlem och vet vilka problem han
eller hon har att kämpa med. Man vet
till och med åldern, för till anmälningsuppgifterna hör också födelseårtal. Vid
inskrivningen får den nye medlemmen
en medlemsbok med stadgarna, förtroendeläkarens, dr Tore Svanberg, adress och
uppgift om tid och plats för föreningsmötena. Var fjärde måndagskväll under vintermånaderna samlas man till diskussion,
föredrag eller allmän trivsel. Vid träffarna
på sommaren tar de gärna en svängom.
– Vad vi gör är inte så viktigt som att
medlemmarna trivs, känner sig hemma
och glömmer sin situation för en stund,
säger trion. Det tycker vi är viktigast just
nu. När vi vuxit oss starkare får vi ta itu
med andra saker.

S. M.

AllergiBLADET 2018:1

Ledsagarservice
US Linköping
Garnisonvägen 10
587 50 Linköping

Öppettider bokning

Månd–fred 8.00–14.00*
* Ledsagarservice har öppet
helgfria vardagar

010-103 66 80
Info@ledsagarservice.nu
Här hittar du oss på webben:
www.ledsagarservice.nu

Tjänsten är kostnadsfri

Köp Unga Allergikers och SCUF:s egna barnbok!
Vi är stolta över att presentera UA:s och
SCUF:s egna barnbok i pixiformat – Gå i
skolan med astma, allergi och celiaki.
I boken får du följa Gul, Grön, Röd och
Blå under en dag i skolan och läsa om
fyra vanliga situationer som kan uppstå
när en har dessa diagnoser. I slutet av
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boken finns en liten ordlista som är anpassad för små barn.
15 kr/st eller 20 st för 250 kr
Du kan beställa boken här
http://ungaallergiker.se/materialbestallning
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FRALLA - friluftsliv för alla
Med projektet FRALLA vill vi bidra till att
bryta utanförskap, minska oro och stärka
livskvalitet för barn och ungdomar som har
astma, allergi eller annan medicinsk funktionsnedsättning.
FRALLA drivs som ett projekt av Astma och
Allergiförbundet ihop med Friluftsfrämjandet, med stöd från Postkodlotteriet.
I början av januari deltog projektet
FRALLA på Friluftsfrämjandets
#ledarveckan2018 på #idrefjäll
26

Projektledarna Louise och Åsa deltog på
#ledarveckan2018 med #friluftsfrämjandet
på #idrefjall för att ragga deltagare till en
arbetsgrupp med hjälp av blåbärssoppa,
marshmallow och kalla fötter.
Projektledare hos Astma och
Allergiförbundet är Åsa Jonsson.
asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se
tel. 073-984 29 48
Foto: Åsa Jonsson
AllergiBLADET 2018:1
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Förbjud vedeldning på
känsliga platser
Elden har varit en samlingspunkt för
människor sedan urminnes tider. Men
vedeldning skapar också luftföroreningar
som kan skada människors hälsa. Fler
kommuner borde förbjuda vedeldning
på känsliga platser, menar Astma- och
Allergiförbundet.

Finansiering klar för kunskapscentrum om matallergi
Astma- och Allergiförbundet kommer att
påbörja uppbyggnaden av ett nationellt
samordnande kunskapscentrum för matallergi och matöverkänslighet under
2018–2019. Verksamheten ska drivas
som en ideell förening och syftar till att
personer med matallergi ska kunna leva
ett så normalt och symtomfritt liv som möjligt, utan rädsla för att få livshotande eller
funktionsnedsättande reaktioner.

Verksamheten får titeln ”Bra mat för alla”
och finansieras av Arvsfonden. Uppstartsfasen pågår till och med 2020.
– Vi är mycket glada för att vi får möjlighet att starta den här verksamheten,
som vi vet kommer att betyda mycket för
människor med matallergi och överkänslighet för mat. Vi är dessutom väldigt nöjda över att vi kommer att samverka med
Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen,
säger Maritha Sedvallson, ordförande för
Astma- och Allergiförbundet.
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”Bra mat för alla” ska samordna forskning, innovation och kunskapsöverföring
inom området matallergi och matöverkänslighet. Verksamheten byggs runt ett
centralt nav, som också blir en kontaktpunkt för aktörer som söker samarbeten,
information eller råd kring födoämnesöverkänslighet.
– Många med födoämnesallergier eller
annan överkänslighet för mat bär en stor
rädsla för att oavsiktligt få i sig något de
inte tål. Detta kan påverka vardagen avsevärt. Dessutom utgör födoämnesöverkänslighet en stor kostnad för samhället,
med många akutbesök och frånvaro från
skola och arbete, säger Maritha Sedvallson.
SIO-agendan Bra mat för alla:
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se
/ftp/files/1087.pdf
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Småskalig förbränning av ved och pellets
är en källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar som exempelvis fina partiklar (PM2.5), sot, dioxiner,
polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
och lättflyktiga organiska föreningar
(VOC). Det är föroreningar som kan leda
till problem i andningsvägarna och i hjärtkärlsystemet och orsaka cancer.
–Särskilt känsliga är barn och äldre samt
människor med astma, allergi och annan
överkänslighet och människor som lider
av luftrörs- och andningsbesvär, säger
Maritha Sedvallson, ordförande för
Astma- och Allergiförbundet.
Kommunen är ansvarig för att kontrollera
luftkvaliteten. Den kan påverkas genom
bygglov och förelägganden av enskilda
fastighetsägare enligt 40§ i förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (Regeringskansliets rättsdatabaser).
–Det är kommunens skyldighet att särskilt
värna om grupper i samhället som kan få
problem av dålig luft. Vi tycker att fler
kommuner borde använda möjligheten att
förbjuda vedeldning på känsliga platser,
som till exempel tättbebyggda områden
där det också finns förskolor och skolor.
Särskilt viktigt är det så klart om komAllergiBLADET 2018:1

munen har fått in anmälningar om att
människor inte mår bra av vedeldningen,
säger Maritha Sedvallson.
Elda rätt
Hon uppmuntrar fler kommuner att
använda SMHIs beräkningsverktyg SIMAIR, som visar hur vädret tillsammans
med landskapets och bebyggelsens struktur påverkar konsekvensen av vedeldning.
–Det är en god hjälp när kommunen ska
fatta beslut om stadsplanering och nybyggen, förklarar Maritha Sedvallson.
Ett annat sätt att minska luftföroreningarna är att kommunen erbjuder utbildning
till invånarna om hur man eldar rätt, genom exempelvis information på hemsidan
eller föreläsningar.
–Hur man eldar har stor betydelse för
luftkvaliteten. Energisparrådgivning kan
gärna ges samtidigt – det brukar locka
folk och hänger ihop med frågan om
miljö och hälsa. Kommunen kan också
informera om godkända och miljömärkta
pannor. Många vedpannor som säljs i
dag uppfyller de utsläppskrav som finns
i Boverkets byggregler, säger Maritha
Sedvallson.
Mer information:
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd
.se/product/8936/8936/12/953830
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Doftsättning i gallerior
förbjuds
Nu har högsta instansen Mark- och Miljödomstolen tagit ställning. Doftsättning av
inomhusluften i entréer och på toaletter
i gallerior kan enligt Miljöbalken vara en
olägenhet för personer med doftöverkänslighet, så kallad sensorisk hyperreaktivitet.
Två olika mål som rör doftsättning i Solna
Centrum och Täby Centrum har prövats.
Domstolen fastställer därmed de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämndernas
beslut om ett föreläggande att upphöra
med doftsättning i de båda galleriorna.

– Vi är mycket glada över domstolens
beslut som innebär att Miljöbalken kan
användas för att skydda personer med
doftöverkänslighet mot ofrivillig doftsättning av luften i gallerior, säger Maritha
Sedvallson, ordförande i Astma- och
Allergiförbundet.
Domstolen har använt sig av försiktighetsprincipen som ställer krav på att
vidta försiktighetsåtgärder för personer
med doftöverkänslighet i sitt domslut. I
vägledningar till Miljöbalken nämns att
hänsyn ska tas till personer som är något
känsligare än normalt vid bedömning
av olägenhet för människors hälsa. I de
båda fallen bedöms ett föreläggande att
upphöra med doftsättningen inte vara
mer ingripande än vad som krävs eller
orimligt i förhållande till kostnaderna för
fastighetsägaren.
Domarna blir vägledande och i och
med att domstolen tillämpar försiktighetsprincipen läggs bevisbördan helt på
fastighetsägaren som inte anses ha bevisat
att de försiktighetsåtgärder och begräns30

ningar som vidtagits är tillräckliga. Det
innebär enligt domstolen inte att doftsättning förbjuds generellt men att höga krav
ställs på den som vill doftsätta luften i
offentliga inomhus-miljöer framöver.
Astma- och Allergiförbundet har skrivit
yttranden till flera instanser med underlag
från bl.a. professor Eva Millquist om hur
personer med doftöverkänslighet kan
drabbas då de utsätts för doftsättning i
offentliga inomhusmiljöer. För personer
med doftöverkänslighet räcker det med
mycket låga halter av kemiska ämnen för
att de ska få symtom. Ungefär en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen
anger någon form av besvär efter att ha
kommit i kontakt med kemiska medel
och dofter. Ca sex procent har diagnosen
sensorisk hyperreaktivitet.
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Vi ser fram emot fler rökfria miljöer för barn!
Idag presenterar regeringen en lagrådsremiss om det tobaksförebyggande arbetet.
Regeringen föreslår en ny lag om tobak
och liknande produkter som omfattar
ett antal rökfria offentliga utemiljöer. I
rökförbudet föreslås att tobaksrökning,
e-cigaretter och örtprodukter för rökning
ska ingå.

- Vi är mycket glada att regeringen nu
föreslår rökfritt på vissa allmänna platser
utomhus. Det minskar risken att ofrivilligt utsättas för passiv rökning och ökar
tillgängligheten för dem som annars
riskerar bli sjuka av andras tobaksrök
eller ånga från e-cigaretter, säger Maritha
Sedvallson, ordförande i Astma- och
Allergiförbundet.
Astma- och Allergiförbundet har i flera
år arbetat för att tobakslagen även ska
omfatta vissa allmänna platser utomhus,
inte minst uteserveringar. Regeringen
föreslår rökfritt på uteserveringar, entréer
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till rökfria lokaler och andra lokaler som
allmänheten har tillträde till, perronger och
hållplatser för inrikes kollektivtrafik, lekplatser, sportanläggningar och arenor ute.
Regeringen föreslår också förbud mot
marknadsföring av tobaksvaror på försäljningsställen och att tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror införs. Däremot
finns inte ett exponeringsförbud med i
förslaget vilket innebär att tobaksvarorna
fortfarande få synas i butik.
- Vi är väldigt glada att vårt arbete för
fler rökfria miljöer har gett resultat. Det
är särskilt glädjande att så många miljöer
där barn och unga vistas berörs av förslaget. Det är synd att vissa åtgärder som
exponeringsförbud saknas, men lagrådsremissen innehåller viktiga steg på vägen
för att nå målet om ett Rökfritt Sverige
2025, säger Maritha Sedvallson.
Källa: Astma- och Allergiförbundet
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Satsningar på skolmiljön ger
resultat

Stjärnkocken Paul Svensson lagar
Sveriges mest ätbara rätt

Är det en tillfällighet att fem av landets tio
bästa skolkommuner satsar på skolornas inomhusmiljö? Eller är det så att de
kommuner som valt att förbättra barnens
skolmiljöer belönas genom bättre skolresultat?

Astma- och Allergiförbundet har gett i
uppdrag till chefskocken på Fotografiska
Paul Svensson att tillaga ”Sveriges mest
ätbara rätt”. Råvarorna är utvalda av
Astma- och Allergiförbundet i samarbete
med Andrea Mikkelsen, legitimerad dietist
och forskare. Recepten samt film kommer
finnas tillgängliga på Astma- och Allergiförbundets nya webbtjänst allergismart.
se - en plattform för att utbyta erfarenheter
och lära sig mer om allergisjukdom.

Astma- och Allergiförbundet har gått
igenom Lärarförbundets lista över landets
bästa skolkommuner 2017 och jämfört
den med branschorganisationen Svensk
Ventilations lista över de kommuner som
sökte det statliga bidraget för upprustning
av skollokaler 2015-2016. Av de kommuner som sökte medel hamnade fem
på 10-i-topplistan 2017: Piteå, Grästorp,
Varberg, Lomma och Lund.
- Naturligtvis är det många faktorer som
bidrar till en bra skola, men även om just
detta förhållande skulle vara en tillfällighet
pekar fakta från andra källor åt samma håll,
säger Maritha Sedvallson, ordförande för
Astma- och Allergiförbundet.
Forskning från Danmark visar till exempel att det finns ett samband mellan ökad
friskluftstillförsel och sänkt temperatur i
klassrummen och ökade prestationer hos
skoleleverna. Fördubbling av friskluftstillförseln från en mycket låg nivå kan ge en
förbättring av elevernas prestationer med
närmare 15 procent.
-Skulle luftflödena fördubblas ytterligare
i nivå med de som oftast projekteras vid
nybyggnad av skolor i dag, handlar det
om en förbättring av skolprestationerna
på totalt 29 procent, förklarar Maritha
Sedvallson.
Att dålig inomhusmiljö kan orsaka
hälsoproblem har visats i många studier.
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Forskning visar också att barns kognitiva
utveckling kan hämmas av innerstadsluftens ultrafina partiklar och att dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro
i förskolan.
Under 2016-2018 finns ett statligt stöd för
upprustning av skollokaler att söka hos Boverket, men trots att behoven är stora har
få kommuner gjort det. En undersökning
till kommunpolitiker på uppdrag av Astmaoch Allergiförbundet 2017 visar att stödet
är okänt för många kommuner. I dag är
bidraget dessutom svårt och tidskrävande
att söka och kräver en stor andel medfinansiering av kommunerna (75 procent).
Astma- och Allergiförbundet vill att:
• Det statliga stödet för upprustning av
skollokaler ska finnas kvar även efter
2018.
• Stödet ska utökas och även omfatta
förskolan.
• Informationen om stödet förbättras och
ansökan förenklas.
• Kravet på medfinansieringen från kommuner/huvudman minskas.
• Elevskyddsombud ges utbildning för sitt
uppdrag och vuxna barn- och elevskyddsombud ska finnas i förskolor och
skolor.

Källa: Astma- och Allergiförbundet
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- Vi tycker att alla ska kunna äta god mat
tillsammans med andra. Omkring 20 %
i Sverige har någon form av allergi eller
överkänslighet mot mat vilket kan resultera i oro, både för den som ska äta och den
som ska tillaga maten. Med ”Sveriges
mest ätbara rätt” vill vi visa på möjligheter, att se anpassningar mindre som ett
problem och mer som en kreativ utmaning i köket för att så många som möjligt
ska kunna äta god mat tillsammans, säger
Maritha Sedvallson, förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet.
Därför har chefskocken på Fotografiska
Paul Svensson fått i uppdrag att tillsammans med legitimerade dietisten och
forskaren Andrea Mikkelsen att introducera “Sveriges mest ätbara rätt” - mat som
både smakar gott och som så många som
möjligt med allergi eller överkänslighet
kan äta. Vi kallar det för inkluderande
matlagning.
Det är fyra rätter, varav en efterrätt, som
tillagats av Paul Svensson som själv är
väldigt engagerade i att laga inkluderande
mat.
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- Jag brinner för att
göra mat som alla
kan äta - men utan att
det blir för likgiltigt. Jag vill behålla
passionen, smaken,
utseendet och alla
sinnen - men ändå skapa något fantastiskt
gott, säger Paul Svensson.
Initiativet är en del i lanseringen av den
digitala tjänsten allergismart.se, där det
också kommer att finnas möjlighet att se
filmerna, diskutera de olika maträtterna
samt dela med sig av andra tips.
Kort info om Paul och Andrea:
Paul Svensson har jobbat som kock sedan
mitten av 1990-talet, och har bland annat
en femteplats i kock-VM i bagaget. Han
brinner för att laga mat för alla sinnen och
inkluderande matlagning är ett begrepp
som ligger honom varmt om hjärtat.
Andrea Mikkelsen är legitimerad dietist
och medicine doktor, specialist folkhälsa och födoämnesöverkänslighet/barn.
Andrea brinner för att skapa matglädje,
att möjliggöra för barn med
allergi och överkänslighet att kunna äta god och
näringsriktig mat som en del
av livskvaliteten.
Länk till recepten:
allergismart.se/inkluderandematlagning
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Tävling – ”Jag målar och målar med tjockt och med tunt”

26 febr Årsmöte – Västra Östergötland

M

V

M

T

D

N

A

R

B

M

E

R

O

I

N

E

T

R

E

J

H

A

W

M

28 febr Årsmöte – Linköping

D

G

C

M

O

N

E

T

A

H

K

S

4 mars Fralla – Ombergsliden

E

E

H

H

C

N

U

M

L

G

R

I

5 mars Betala räkningar digitalt – Norrköping

R

L

A

S

E

A

M

H

L

O

P

B

13 mars Årsmöte – Norrköping

N

A

G

N

O

L

J

A

F

G

A

U

14 mars Betala räkningar digitalt – Linköping

I

N

A

R

R

T

A

E

Ä

N

L

K

17 mars Leos Lekland/Prison Island

S

D

L

O

O

A

J

N

R

A

E

I

M

I

L

Z

L

L

F

O

G

V

T

L

E

S

Z

T

I

H

S

A

L

E

T

A

N

O

O

L

B

L

A

K

E

I

L

D

P

I

C

A

S

S

O

K

E

L

N

O

28 april–1 maj Yogahelg – Södergården
24–27 maj Akvarellkurs – Södergården
14 maj Styrelsemöte – Länsföreningen
3 september Styrelsemöte – Länsföreningen
13 -15 september Astmaskola – Ädelfors
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Chagall

Dali

EWK

Färg Hall

Jolin
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Liljefors

Hjertén

Hunt

15 september Teaterresa – Västra Östergötland

Maes
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Munch

Olja

12 november Styrelsemöte – Länsföreningen
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Picasso

Rembrandt

Van Gogh

Vigeland

Zorn

Forts. Stjärnkocken Paul Svensson

Kort info om AllergiSmart och Astmaoch Allergiförbundet:
AllergiSmart är till för dig som har eller
är närstående till någon som har allergisjukdom. AllergiSmart finns för att hjälpa dig att upptäcka nya möjligheter för att
kunna må så bra som möjligt. Med andra
ord – för att du ska bli mer allergismart.
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Aalto

Astma- och Allergiförbundet arbetar för
att möjliggöra ett friskare och tryggare
liv för alla med astma, allergi eller annan
överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja
forskning.
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Pozzo

Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt,
lodrätt, diagonalt, baklänges eller haka
i varandra med en eller flera bokstäver.
De bokstäver som blir över i rutnätet
bildar ett lösenord.
Skicka in lösenordet senast
den 15 april 2018 till,
Rätt svar Allergibladet nr 4/2017 –
”Jag vill ha blommig falukorv”
Rätt svar: Fläsk
Vi fick in 20 svar denna gång!
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Rafael

Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
eller via e-post
astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!
Vinnare är
Olivia Oberpichler, Mjölby
Birgitta Eriksson, Linköping
Britt Höglund, Norrköping

35

Här bor du billigt, tryggt och enkelt i en ren och sund miljö.
Januari: Halva Södergården är avstängd p.g.a. badrumsrenovering. 400-korridoren är öppen.

Juni: 28 juni–3 juli, In the air – be aware, Nätverksträff för
doft- och kemikalieöverkänsliga.

Februari: Astma- och Allergiföreningen Skellefteå 1–5 februari.
Tomas Lundhs vänner, 8 rum 10–17 februari.
Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm, 17–24 februari.
Astma- och Allergiföreningen på Gotland, 24 februari–3 mars.

Juli och augusti Södergården har öppet hela sommaren,
välkommen att boka!

Mars: Astma- och Allergiföreningen mellannorrland, 3–9 mars.
Astma- och Allergiföreningen i Borås, 10–17 mars.
LM Gymnasium, 19–24 mars.
Astma- och Allergiföreningen i Luleå, 30 mars–6 april.
April: Medicinsk Yoga, öppet för alla, 28 april–1 maj.
Maj: Södergårdens vänner, öppet för alla, 17–20 maj.
Akvarellkurs, fortsättningskurs för den lite mer erfarne
24–27 maj. Kontakta Eva på Södergården så får du veta mer.

September Astma- och Allergiföreningen i Västra Götalandnordost, 2–9 september.
Södergårdens vänner 20–23 september, alla som vill jobba
för vår medlemsgård är välkommen.
Oktober Akvarellkurs 4–7 oktober. Kontakta Eva på Södergården så får du veta mer.
November Det finns lediga rum.
December Vi har stängt över jul men öppet till nyår.

Ring till Eva på Södergården för mer information 070-662 40 53
Fjällfararvägen 2, 837 96 Undersåker • sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
www.astmaoallergiforbundet.se/sodergarden
Vi finns även på Facebook, gruppen heter Södergården Åre.

Alla medlemmar är välkomna att boka boende utanför dessa arrangemang. Du kan komma som enskild, familj, förening eller annan grupp.

Foto: Eva Björklund

Välkommen till
Södergården Åre 2018!
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