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Äntligen har värmen kommit och det
innebär att det ständigt tittar upp nya
plantor i rabatten. Pollensäsongen kom
också på en gång och jag är förundrad
över hur snabbt naturen kan skicka
form från vintervitt till prunkande
grönt.
Vi har haft en spännande vår med många
aktuella frågor. I början av februari fanns
vi tillsammans med projektet FRALLA –
Friluftsliv för alla med som utställare på
mässan ”Fungera mera” som hade fokus
på tillgänglighet. Det var kul att möta
både människor med allergi, skolungdomar och yrkesverksamma inom tillgänglighetsområdet på samma mässa.
I mitten av april var det dags för länsföreningens årsmöte och inspirationsdag.
Förutom sedvanliga mötesförhandlingar
bjöds vi på en intressant föreläsning av
Maritha Sedvallson, ordförande i Astmaoch Allergiförbundet som tillsammans
med Ronny Mattson, pressekreterare och
organisationsinformatör åkt till Östergötland denna dag. Deltagarna fick också
möta de båda projektledarna i FRALLA,
Åsa Jonsson, Astma- och Allergiförbundet och Louise Hammerin, Friluftsfrämjandet som berättade om projektet.
I början av mars fick de medlemmar som
ville möjlighet att prova på utförsåkning
på Ombergliden tillsammans med projektet och liknande aktiviteter kommer att
erbjudas under året på flera olika ställen i
Östergötland och Småland.
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I detta nummer tipsar vi bland annat om
en ungdomsvandring i Vallaskogen och
möjlighet att prova på att cykla på bana i
Rimforsa.
Jag är engagerad i en ny arbetsgrupp på
Astma- och Allergiförbundet som heter
”Framtidens medlemskap” där vi bland
annat ska jobba med att får fler medlemmar att stanna kvar inom Astma- och
Allergiförbundet. I samband med att vi
flyttade ut från vårt kansli på Fontänen
för att få renoverat hittade jag en gammal
bok i gömmorna som handlade om Astma- och Allergiförbundet på 1980- talet.
Rubriken var ”Vi måste bli fler för att bli
färre” en devis som stämmer även idag.
Vi behöver bli fler medlemmar för att
ständigt kunna finnas med och skapa ett
samhälle som inkluderar människor med
allergiska sjukdomar. Det finns stora möjligheter i att skapa förutsättningar för att
alla ska kunna delta i förskolan/skolan, i
arbetslivet och i samhället i stort utan att
få symtom från sin allergi.
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Inbjudningar för hela länet

Framsidans bild

Astma- och allergiskola ÄDELFORS

Framsidans bild

för Östergötlands barn och ungdomar med astma
i åldrarna 7–12 år (födda 2006–2011)

Blåsippa (Anemone hepatica syn.
Hepatica nobilis), eller ”blåviringen”, finns
i södra och mellersta Skandinavien och i
södra Finland. Den växer på torr skogsmark, mest i lövskogar och i granblandskogar. På dessa växtplatser visar sig
inga blommor så tidigt på våren som
blåsippan. Redan under snösmältningen
börjar den öppna sina varmt mörkblå (någon gång violettröda, sällan vita) kalkar.

Efter blomningen är stängeln böjd mot
jorden, och småfrukterna (nötterna) blir

Foto: Bernt Kazmierski

Den underjordiska, något snett ställda
pelarstammen bär i sin spets vid eller
strax ovanför jordytan en stor, övervintrande knopp, som i sin nedre del består
av breda, tunt hinnaktiga, gråvita eller
rödlätta fjäll (lågblad) och högre upp några
späda anlag till vanliga örtblad. I bladvinklarna av såväl lågbladen som örtbladen
sitter blomknoppar. I blomknopparna
ligger alla blomdelarna färdiga redan på
hösten och blomman kan slå ut genom
att bara sträcka ut dem och ge dem den
slutliga färgen. Färgen är rödblå, skär eller
vit. Bladanlagen utvecklas långsammare. Tidigt på våren finns vanligen också
fjolårets blad ännu kvar, men de dör under
försommaren, när de nya bladen blivit
fullvuxna.

Nu är det dags att söka till astma- och allergiskola i Ädelfors 13–15 september 2018

därför liggande i moderväxtens närhet.
De sprids ibland genom myror (en myrmekofil växt).
Blåsippan är fridlyst i vissa delar av
Sverige. Man får inte plocka blåsippor i
Hallands, Skåne, Stockholms, Västerbottens och delar av Västra Götalands län.

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
Välkommen med din ansökan!



Ansökan till ”Astmaskola Ädelfors”

Medicinsk användning

Barnets namn ______________________________ Personnr ____________________

Inom folkmedicinen har blåsippan haft
utvärtes användning för att påskynda
sårläkning. Detta användningsområde är
numera dock huvudsakligen av kulturhistoriskt intresse.
Källa: Wikipedia

Medföljande förälder ____________________________________ Röker:

ja,

nej

Adress _______________________________________________________________
Postnummer _______________ Ort: _______________________________________
Telefon, även riktnummer ________________________________________________
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
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Studiebesök – Möjligheternas Bostad
Studiebesök med buss
Möjligheternas Bostad Motala
Funktionsrätt Östergötland bjuder in till
studiebesök
Möjligheternas bostad i Motala.
Nu får du möjlighet att titta på och ställa
frågor om smarta lösningar
och produkter.
Möjligheternas bostad är en fullt möblerad och inredd lägenhet, fylld med smarta
lösningar och ny teknik.
Mycket av det som visas är bra för alla,
men nödvändigt för vissa.
Vi reser med gemensam buss, ifrån Föreningshuset Fontänen, Linköping
Bussen har lift och kan ta med rullstol.
Vid anmälan måste du tala om ifall du
behöver hiss upp på bussen,
medför rullstol, elrullstol, eller önskar
särskild kost.

Datum: torsdag 31 maj
Klockan: 9.00–13.00
Plats:
Möjligheternas bostad
Motala
Förtäring Fika
Kostnad: Ingen
Antalet deltagare är begränsat
till 15 personer.
Sista dag för anmälan är fredag 18 maj
Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli, telefon 013-12 30 60
eller mejla till
karin@funktionsratt-ostergotland.se

Välkommen.

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
tel. 013-12 30 60,
e-post info@funktionsratt-ostergotland.org

Reservation för förändringar
Föranmälan är obligatoriskt och det är viktigt du vid anmälan anger behov av särskild
kost.
8

Nu finns Astma- och
Allergiföreningen i
Östergötland på Facebook
Följ oss gärna
www.facebook.com/astmaoallergiost/

Gilla oss och få den senaste informationen
om vad som händer i föreningen
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Inbjudningar för hela länet

För alla
medlemmar
i Östergötland

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
Där kommer vi att se
”Jorden runt på 80 minuter”

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

Pris: 200:-/ person
•
•
•
•

10
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I denna utflykt ingår:
Bussresa t.o.r
Teaterbiljett
Lunch, Kyckling med sås, ugnsgrillade
potatisklyftor samt måltidsdryck, bröd,
smör, sallad, kaffe och liten kaka.

AllergiBLADET 2018:2

Påstigning sker:
• Skänninge: kl. 10.00 parkeringen
bakom pendeltågstationen.
• Motala: kl. 10.30 simhallsparkeringen
Glöm ej meddela ev. allergier
vid anmälan.
Har ni några frågor så hör av er.
Anmälan sker senast 1 september till
Monica på 070-593 73 09 eller på
monicajr.mj@gmail.com
11

För alla
medlemmar
i Östergötland

Information från lokalföreningarna

Inbjudningar för hela länet

Västra Östergötland

Intresserad att följa
med till Branäs 2019
Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergiförening kommer att göra en skidresa till
Branäs 2019.

Vi kommer att åka buss. Det kommer
att finnas möjlighet att gå på bussen i
Skänninge (Parkeringen bakom pendeltågsstationen) och i Motala (simhallsparkeringen)

OBS!!!!

liftkortet ingår i priset

• 0 - 7 år

!

• 8 -15 år

!

• 16-

!

I priset kommer ingå:

•
•
•
•
•
•

Bussresa tur och retur
2 middagar (fre. och lör.)
2 menyer på Burger King
Korv i backen (3 dagar)
Boende 3 nätter
Liftkort 3- dagars alt. spårkort till
längdspår.
• Skidskola för nybörjare över 5 år
och som ej tidigare deltagit.
I Branäs går det att hyra skidor. Därför
vill vi i anmälan veta om ni är intresserade av skidhyra. (Då behöver vi veta
längd, vikt, skostorlek, hjälm och svårighetsgrad)
12

Medlemskap i Astma- och allergiföreningen är obligatoriskt för att kunna följa
med på resan. Resan fylls på med principen först till kvarn.
Anmälan som är bindande görs till
Monica på 070-593 73 09 eller via mail
till: monicajr.mj@gmail.com
Inbetalning ! kr/ deltagare sker till
föreningens bg 5974-5950
(glöm ej skriva namn).
Där skall det framgå: Antal deltagare, namn, personnummer, adress och
mailadress, telefonnummer till samtliga
samt om ni vill ha liftkort och om någon
ska hyra skidor och även om någon ska
deltaga i skidskola.
OBS!!! Glöm ej meddela ev. matallergi.

Resan kommer endast gå av stapeln
om vi har minst 20 anmälda.

!

Meddelas senare!

AllergiBLADET 2018:2

Branäsresan 2018
Den 1 februari åkte Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening med buss
(Hjalmarssons buss, från Virserum) iväg
till Branäs, med ett gäng som såg fram
emot snö och skidbackar. Ett gäng på
närmare 30 personer reste iväg och tillbringade en långweekend i Branäs. Där
var det god snötillgång och många fina
backar. De personer som var nybörjare
hade möjlighet att gå i skidskola.
Alla var nöjda (enligt utvärderingen som
gjordes) med resan som startade på tordags kvällen med avfärd mot Branäs, på
vägen stannade vi och åt på Burger King,
innan vi fortsatte resan upp till Branäs.
Där bodde vi i lägenheter, varje familj
hade sitt sovrum och man delade badrum
och kök.
Varje dag samlades vi mitt på dagen för
att grilla korv. På kvällen samlades vi
AllergiBLADET 2018:2

gemensamt och åt hemlagad mat som var
anpassad efter alla resenärers matallergier.
Vi hade också frågesport om allergi, där
vinnaren fick medalj.
När hemresedagen kom så grillade vi
korv mitt på dagen och på vägen hem
stannade vi på
Burger King och åt,
innan resan fortsatte
hemåt, med ett gäng
glada skidåkare som
redan längtade till
nästa års resa.
Vi vill rikta ett stort
tack till våra sponsorer och bidragsgivare.
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Foto: Sara Hjalmarsson

Sara Hjalmarsson, Maritha
Sedvallson, foto Rolf Wigh

Funka för livet 8–9 februari 2018

Astma och Allergiföreningen i Östergötland

Funka för livet var en mässa och mötesplats för personer med funktionsnedsättning, anhöriga samt professionen inom
området. Syftet med mässan var att visa
tjänster och produkter som kan underlätta
eller förgylla vardagen för personer med

funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i
branschen. Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland delade monter med Fralla friluftsliv för alla.

Monica Jernér, Maritha Sedvallson, Lena Bengtsson
foto Sara Hjalmarsson

Swisha 100 kr till 123 494 6059
Skriv ditt namn, adress och postnummer i meddelandefältet
Vill du ta med fler i hushållet som medlemmar Swisha 50 kr per person och skriv ditt
namn samt deras namn i meddelandefältet
Du kan också bli medlem via hemsidan www.astmaoallergiforbundet.se

Årsmöte och inspirationsdag – 14 april 2018
I mitten av april var det dags för årsmöVästra Östergötlands Astma- och Allergite och inspirationsdag en solig lördag
förening och Astma- och Allergiföreningpå Föreningshuset Fontänen. Förutom
en i Östergötland som alla firar 50 år som
sedvanliga mötesförhandlingar bjöds vi
förening under 2018.
på en intressant föreläsning av Maritha
Länsförenings nyvalda styrelse
Sedvallson, ordförande i Astma- och
består av följande personer,
Allergiförbundet som tillsammans med
Ronny Mattson, pressekreterare och orga- Björn Pettersson, ordförande
Lena Bengtsson, kassör
nisationsinformatör åkt till Östergötland
Susanne Littecke, ledamot
denna dag. Deltagarna fick också möta
Rolf Wigh, ledamot
de båda projektledarna i FRALLA, Åsa
Monica Jernér, ledamot
Jonsson, Astma- och Allergiförbundet
Magnus Jernér, ledamot
och Louise Hammerin, Friluftsfrämjandet
Annelie Wigh, ledamot
som berättade om projektet.
Marjot Rautio, ersättare
Maritha Sedvallson delade också ut fina
Text: Sara Hjalmarsson
diplom till Astma- och Allergiföreningen
i Linköping,
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FRALLA - friluftsliv för alla

FRALLA - friluftsliv för alla
Plogging
28 september – Linköping

Vandra med oss – upptäck Vallaskogen i Linköping
22 Maj kl. 14:30–17:30

Samling vid Fontänen, Västra Vägen 32
i Linköping kl. 15:00

Vandringen är för dig som är
ungdom, 12 år och uppåt.

Äventyrscykling i uppbyggd skogsbana
16 Juni – Rimforsa

10:00 Fika och introduktion
vid lägerelden
10:30–12:00 Cykling
12:00–13:00 Lunch över öppen eld
13:00–14:45 Cykling
14:45 Avslutning
Det finns ledare och funktionärer på plats.
Aktiviteten vänder sig till barn och unga
med familjer, från cirka 7 år och uppåt.
I samarbete med Friluftsfrämjandet
Kinda

Du hittar Kinda Bikepark mellan förskolan Björkliden och vattentornet i Rimforsa. Leta rätt på Friluftsfrämjandets skylt
och följ stigen in till banan. I parken finns
en teknikbana med flera slingor med olika svårighetsgrad. Alla slingor utgår från
en gemensam startpunkt och slutpunkt
vilket gör det enkelt att växla mellan
olika slingor.
Alla typer av cyklar fungerar att köra
med i parken. Vill du låna cykel, ange det
i din anmälan.
Anmälan till Åsa senast den 3 juni, ange
allergier, special kost eller övriga behov
som ledarna bör ha kännedom om.

Äventyrsvandring??
v. 33 Augusti – Mullsjö/Jönköping

Kl. 10:00–16:00
KFUMs Stora Skogsgården, är vackert
och trivsamt belägen i Simonstorp, 2 mil
från Norrköping.
Vi kommer att paddla kanot och kajak,
laga allergivänlig mat utomhus. Etc.
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Alla aktiviteter är för barn och/eller unga
med astma eller allergi.
All anmälan sker till Åsa.
Alla aktiviteter är kostnadsfria
genom Fralla.
Projektledare hos Astma och Allergiförbundet är Åsa Jonsson.
e-post:
asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se
tel. 073-984 29 48

Öppettider ledsagning

Månd–fred 8.00–15.00*

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

Paddling
26 augusti – Norrköping

Kl. 16:30–19:00 i Vidingsjö
		Motionscentrum
Tillsammans plockar vi skräp samtidigt
som vi provar olika hinderbanor?
Vi gör naturen fin, kanske hittar vi något
fynd och har vi har superkul?
Gemensam grillning där vi bjuder på
allergivänliga pinnbröd? (eller annat som
kanske LA kan ordna) vid brasan?

Aktiviteten vänder sig till som är 7 år eller äldre, 7–9 år behöver ha med ansvarig
vuxen, 10 år och äldre välkomna utan
vuxen.
Anmälan till Åsa, ange allergier, special
kost eller övriga behov som ledarna bör
ha kännedom om.

AllergiBLADET 2018:2

Info@ledsagarservice.nu
Här hittar du oss på webben:
www.ledsagarservice.nu

Tjänsten är kostnadsfri

AllergiBLADET 2018:2
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Kalendarium hela länet 2018

Kontakta lokalföreningarna
Astma- och Allergiföreningen i Linköping

1 maj Astmadagen
3 maj FRALLA- Astmahoppet Motala
24–27 maj Akvarellkurs Södergården

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

14 maj Styrelsemöte Länsföreningen
19–20 maj Föreningskonferens, Astma- och Allergiförbundet
22 maj FRALLA – Vandra med oss upptäck Vallaskogen
31 maj Studiebesök Möjligheternas bostad, Funktionsrätt Östergötland

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

31 maj Tobakfria dagen

Bankgiro för gåvor: 5757-8981

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

16 juni FRALLA – Äventyrscykling Rimforsa
13 aug Styrelsemöte Linköping

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping

26 aug FRALLA – Paddling Norrköping
3 sept Styrelsemöte Länsföreningen
12 sept Temakväll - Nationella prov om digitalisering anpassning,
Funktionsrätt Östergötland
13–15 sept Astmaskola Ädelfors
15 sept Matallergidagen
15 sept Teaterresa Västra Östergötland
28 sept FRALLA – Plogging, Linköping
10 okt Föreläsning med Linköpings Universitet, Funktionsrätt Östergötland
5 nov Styrelsemöte Linköping

Kontakta oss:
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping,
Husdel E, Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping
Plusgiro: 86 33 76 - 0

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

5–11 nov Parfymfria veckan
12 nov Styrelsemöte Länsföreningen
19–25 nov Tobaksfria veckan

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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Information från lokalföreningarna		

Brukarstödcenter
Brukarstödcenter
Vilsen i samhället? Vi kan hjälpa dig!

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:

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

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!

• Vårdbidrag, handikappersättning
• LSS-ärenden
• Hjälpmedel
• Rådfrågning

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

Du måste vara minst 18 år för att spela.
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Nyheter från Astma- och Allergiförbundet
Valfråga 2018
Astma- och Allergiförbundets valfråga 2018
handlar om att förbättra skolans fysiska
arbetsmiljö, i huvudsak genom ett effektivare
statligt stöd för upprustning av skollokaler
(skolmiljarden). Skolmiljarden är bra men
satsningen behöver förlängas/utökas och
ha fokus på bättre inomhusmiljö. Kravet på
medfinansiering från kommunerna behöver
minska för att renoveringarna ska komma
igång på riktigt.

Bättre skolmiljö

Ny expertchatt på AllergiSmart
AllergiSmart är en webbtjänst för den
som vill bli mer allergismart i vardagen.
För närvarande har vi följande experter
inbokade:
• Andrea Mikkelsen, leg. dietist och
forskare, om kost, 8 maj kl 20–21.
• Magnus Wickman, allergolog och forskare, om allergi och överkänslighet,
22 maj kl 20–21.
• Marie-Louise Luther, ombudsman, om
innemiljö, 25 maj kl 11.30–12.30.
Fler experter tillkommer.
För uppdateringar besök
www.allergismart.se

Har du inte möjlighet att vara online vid
själva chattillfället går det bra att maila din
fråga samt vem du önskar svar ifrån till
allergismart@astmaoallergiforbundet.se
(tas med i mån av plats).
Chattarna går att läsa i efterhand på
AllergiSmart.
Du behöver ha skapat en profil och vara
inloggad för att kunna ställa frågor.
Det gör du här, www.allergismart.se/
På AllergiSmart kan du även utbyta
erfarenheter, gå en kurs, läsa spännande
artiklar och kolla på filmer.

Kampanjdatum för 2018
Astmadagen - 1 maj

Parfymfria veckan - vecka 45

Föreningskonferens - 19–20 maj

Tobaksfria veckan - vecka 47

Tobaksfria dagen - 31 maj
Matallergidagen - 15 september
(och hela vecka 37)

22

AllergiBLADET 2018:2

Om brister i skolans miljö som exempelvis
undermålig ventilation och fuktskador åtgärdas, förbättras både prestationer och
hälsa. Bättre hälsa märks särskilt hos elever
med astma och allergi. Enligt forskning ökar
elevers prestationer vid
bättre luftkvalitet.
Arbetsmiljöverkets
tillsynsrapport för
skolor 2017 visar stora
brister i skolors fysiska
arbetsmiljö, bland annat
när det gäller luftkvalitet och ventilation.
När Arbetsmiljöverket
inspekterade 2200
skolor i landet 2013-2016 ställdes 450 krav
på ventilation/luftkvalitet i skolor och totalt
1000 krav på fysisk arbetsmiljö.
En tidigare undersökning på uppdrag av bl
a Boverket visar att många skolor (ca 40
procent) har fuktskador som kan påverka
inomhusluften negativt. Bara 40 procent av
skolorna hade godkänd obligatorisk ventilationskontroll.
Statligt stöd för upprustning av skollokaler
som kan sökas hos Boverket mellan 201518 är inte så känt. Det är idag svårt och
tidsödande att söka och kräver en stor del
medfinansiering från dem som äger skolloAllergiBLADET 2018:2

kalerna (75 procent). Boverket inledde sin
marknadsföring av stödet först våren 2017.
Det har bidragit till att få kommuner sökt
stödet trots att behoven av renovering av
skollokaler är stora.

Vad vill Astma- och Allergiförbundet?
Våra förslag för en bättre skolmiljö:
• Det statliga stödet för upprustning av
skollokaler för god inomhusmiljö behöver finnas kvar även efter 2018.
• Informationen om stödet behöver förbättras och ansökan behöver förenklas.
• Resurserna för handläggning av stödet på
Boverket behöver utökas.
• Medfinansieringen
från kommuner eller
privata aktörer vid ansökan om stöd behöver
minska.
• Systemet för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) behöver
förbättras, bl a behöver
regelverket ses över
och tillsynen skärpas.
• Tydligare och enhetliga regler om att
ventilationssystem i skollokaler inte får
stängas av helt (i Byggregler, Miljöbalken och Arbetsmiljölagen). Till att börja
med bör detta gälla nyare ventilationssystem där flödena kan justeras.

Mer information
Informationsblad ”6-punktsprogram för en
bättre skolmiljö”,
www.astmaoallergiforbundet.se
/wp-content/uploads/2017/07
/infoblad_b--ttre_skolmilj--.pdf
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ledande experter inom svensk hälso- och
sjukvård arbetat fram förslag som kan förbättra vården för personer med långvariga
sjukdomar. Vi vill genom att överlämna
vår rapport bidra med förbättringsförslag
förslag på sex områden:

”Vård av personer med
långvarig sjukdom måste
förbättras”
I ett land med en växande och åldrande befolkning är en bättre vård av personer med
långvariga sjukdomar ett måste, skriver
Samverkan för en bättre vård av långvariga
sjukdomar.

Publicerad: 2018-03-27 Skriven av: Inger
Ros, Lise Lidbäck, Lotta Håkansson,
Maritha Sedvallson, Thomas Magnusson
och Anders Ekholm
Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som
förs fram här är upphovsmannens egna.
I dag lämnar vi över rapporten Vägen till
världsklass – så får vi en bättre vård för
personer med långvariga sjukdomar till
regeringens utredare Anna Nergårdh som
leder arbetet med att ställa om och modernisera vården. De förslag som kommer
att presenteras i utredningen kommer
med största sannolikhet att påverka dem
vi arbetar för, de som lever med en eller
flera långvariga sjukdomar.
Bakom rapporten står sex patientorganisationer. Vi representerar 123 000 medlemmar i runt 500 lokalföreningar. Vi
lever med sjukdomar som löpande kräver
kontakter med såväl primärvård som specialistvård och akutvård. Det handlar om
personer med hjärt-/kärlsjukdomar, astma,
allergi, diabetes, reumatiska sjukdomar
och olika neurologiska diagnoser.
När svenska politiker beskriver sjukvården låter det ofta som att Sverige är
ett föredöme. Sverige har till måttliga
kostnader en vård i världsklass brukar det
heta. Oavsett politisk färg är uttalanden i
24

• Gå från en strukturbaserad till en
personcentrerad vård
• Patienten ska inkluderas i vården
och ska ha rätt till en sammanhållen
hälsoplan
• Skapa och genomför patientutbildningar
• Utveckla vårdens struktur för en förbättrad uppföljning
• Utveckla digitala verktyg och harmoniserad lagstiftning
stil med detta vanliga när vi hör svenska
politiker beskriva svensk sjukvård. Beroende på vilken vårdpolitisk fråga som är
aktuell för dagen brukar det sedan komma
ett tillägg: Det fortfarande finns vissa
utmaningar.
De senaste åren har utmaningarna kanske
lyfts fram lite mer men i grunden finns
det fortfarande en bild av att ”det mesta”
fungerar väl.
“Sverige har inga dåliga resultat men det
är knappast att betrakta som världsklass.”
Vår rapport visar att det är en bild som
det finns anledning att modifiera. Med
hjälp av data från OECD och den omfattande undersökningen som International
Health Policy Survey har genomfört, har
vi jämfört den svenska hälso- och sjukvården med andra länders. Sverige har
inga dåliga resultat men det är knappast
att betrakta som världsklass. RapporAllergiBLADET 2018:2

ten visar på goda resultat för överlevnad
vid livshotande tillstånd men för behandling i primärvården och för patientupplevelser är resultaten sämre. Den visar
på stora brister i information delaktighet,
kontinuitet och samordning. I jämförelse
med andra länder har läkare och patienter,
liksom vi, en mer negativ bild av läget i
hälso- och sjukvården.
Det som oroar oss mer än något annat är
att det berör vården av personer med långvarig sjukdom, som är väl representerade
i våra organisationer. Just dessa områden
är centrala för de stora utmaningar som
svensk sjukvård står inför. Bristerna finns
inte på marginalen, de berör själva kärnan
i vården.
I ett land med en växande och åldrande
befolkning är en bättre vård av personer
med långvariga sjukdomar ett måste. Vi
har därför tillsammans med ett 40-tal
AllergiBLADET 2018:2

• Skapa en modell för interprofessionellt
teamarbete
Vi har stora förväntningar på Anna
Nergårdhs utredningsarbete och hoppas
att det ska leda till förslag som pekar i
rätt riktning för våra grupper. Men det
kommer inte att räcka med goda förslag
på departementets bord. Det är i landstingen som förslagen ska genomföras.
Det kräver att det finns en medvetenhet
om problemen i vården av personer med
långvariga sjukdomar både bland beslutsfattare men även inom professionen. Det
är i grunden inte några oöverstigliga reformer som krävs men det måste finna en
vilja att skapa förutsättningar som leder
till konstruktiva lösningar och innovation.
Källa: Dagens medicin
Debatt
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Tillgängligskola.nu
Hur gör vi skolan tillgänglig för alla?
Eleverna vet!

Skolan ska vara tillgänglig för alla – trots
det upplever många elever med astma, allergi, celiaki och intolerans att de ofta blir
diskriminerade i skolan. Under tre års tid
har Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet arbetat med projektet
Tillgängligskola.nu för att förändra detta.
Målet med Tillgängligskola.nu är att göra
skolan mer säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Elever med dessa diagnoser har ofta
högre sjukfrånvaro än andra elever och de
kan ha svårt att delta under lektioner såsom idrott och hemkunskap. De upplever
dessutom ofta att det finns en bristande
förståelse i skolan när de till exempel inte

kan följa med på studiebesök eller får
vara utan fika på skolavslutningen.
Under projektets gång har Unga Allergiker och SCUF kartlagt vad elever med
astma, allergi, celiaki och intolerans
behöver för att må bra i skolan. Projektet har nu resulterat i ett metodmaterial
och en hemsida, www.tillgängligskola.
nu, som kan användas tillsammans med
elever för att förbättra skolmiljön.

Astma- och Allergiförbundet
Bättre lag behövs för bättre luft DEBATT 28. februari 2018
Den tekniska utvecklingen har gått kraftigt
framåt, men lagstiftningen för OVK är i
princip oförändrad och behöver moderniseras, skriver debattörerna. Den tekniska
utvecklingen har gått kraftigt framåt, men
lagstiftningen för OVK är i princip oförändrad och behöver moderniseras, skriver
debattörerna. (Foto: Svensk Ventilation,
Installatörsföretagen, Astma och Allergiförbundet)

DEBATT. Debattörerna uppmanar
bostadsminister Peter Eriksson till att modernisera lagstiftningen om den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).
Av: Britta Permats, vd Svensk Ventilation,
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Maritha Sedvallson, ordförande Astmaoch Allergiförbundet och Ola Månsson,
vd Installatörsföretagen
Vi tillbringar upp till 90 procent av all tid
inomhus, i hemmet och på arbetsplatser.
Dålig inomhusluft är vanligt förekommande och orsakar huvudvärk, trötthet
och försämrade prestationer. För personer
med allergi och astma påverkas även
hälsotillståndet negativt.
Allt mer akuta problem

Den obligatoriska ventilationskontrollen
(OVK) ska säkerställa ett gott inomhusklimat i bostäder och lokaler, men fungerar
AllergiBLADET 2018:2

Foto: Pixabay

inte som avsett. Vi uppmanar bostadsminister Peter Eriksson att nu ta krafttag för
att stävja en ohållbar situation. Ett första
steg är att modernisera lagstiftningen.
Lagen om obligatorisk ventilationskontroll har funnits i Sverige sedan 1991 och
syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Trots lagens intentioner
har tillsynen av lokaler och flerbostadshus
under många år varit bristfällig.
Varken kommuner eller fastighetsägare
har levt upp till lagkraven och konsekvenserna har varit få. Problemen blir än mer
akuta nu när många klassrum, till följd av
ökade elevkullar, är underdimensionerade
och trångboddheten i flerbostadshus ökar
i bostadsbristens spår. Dessa förändringar
belastar ventilationen på ett sätt som den
AllergiBLADET 2018:2

inte är avsedd för och elever, skolpersonal
och boende betalar i form av försämrad
arbets- och boendemiljö.
Utvecklingen kräver modernisering

Vi undertecknare har under många år
uppmärksammat hur illa det är ställt med
inomhusluften i skollokaler och bostäder
och hur tillsynen brister. I en ny studie
som forskningsinstitutet Research Institute of Sweden (RISE) har tagit fram, på
uppdrag av Energimyndigheten, bekräftas
bilden.
Det finns tydliga brister i hur lagen är
utformad och en godkänd OVK är trots
dess uttalade syfte inte någon garanti för
att innemiljön är tillfredsställande.
Den tekniska utvecklingen har gått
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kraftigt framåt, men lagstiftningen för
OVK är i princip oförändrad och behöver
moderniseras för att god inomhusluft ska
säkerställas. Tre förslag i RISE:s rapport
är särskilt prioriterade:
Innemiljön och brukande av lokalen
behöver inkluderas bättre i OVK:n. En
godkänd OVK är med nuvarande lagstiftning inte någon garanti för att innemiljön
är tillfredsställande. Det beror på att
kontrollen fokuserar på de krav som gällde
när fastighetens ventilationssystem togs i
drift och inte vad fastigheten idag faktiskt
används till.
Exempel på detta är skolor där fler elever
vistas i klassrummen än vad de är anpassade för. En översyn av gällande lagstiftning behövs också för tydliga och enhetliga regler när det gäller avstängning
av ventilation för energihushållning i
skollokaler – ett minsta grundflöde bör
alltid finnas.
En avgift för handläggning av OVK-ärenden behöver införas. I dagsläget får inte
kommunerna ta ut en avgift för tillsynen,

vilket har betytt att ärenden har prioriterats ned och att uppföljningen av OVK:n
från kommunen ofta är otillräcklig.
En enhetlig avgift i landet skulle förbättra
tillsynen och skapa incitament för att kraven på godkänd/utförd OVK efterlevs.
Ett enhetligt elektroniskt protokoll för
OVK. I dag finns inget nationellt system
för OVK-protokoll, utan varje kommun
ansvarar för sina. Ett enhetligt elektroniskt system skulle skapa enkelhet, likhet
över landet och större tydlighet. Dessutom skulle såväl nationell tillsyn som
statistiksammanställning för myndigheter
och forskare underlättas.
Effekterna av en dålig inomhusluft på hälsan är väldokumenterade. Trovärdigheten
i en OVK undermineras när den inte
fungerar som avsett och därför behöver
regelverket moderniseras. Boende, personal och elever förtjänar en bra inomhusluft och fastighetsägare, kommuner och
kontrollanter behöver förutsättningar att
möjliggöra det.
debatt@altinget.se

Swisha 100 kr till 123 494 6059
Skriv ditt namn, adress och postnummer i meddelandefältet
Vill du ta med fler i hushållet som medlemmar Swisha 50 kr per person och skriv ditt
namn samt deras namn i meddelandefältet
Du kan också bli medlem via hemsidan www.astmaoallergiforbundet.se
28
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Inför rökfria
uteserveringar nu!
Det är dags att införa rökfritt på uteserveringar. Människor vill andas frisk luft på restauranger, både inne och ute. Restaurangpersonal välkomnade rökfritt på krogen, när
lagändringen kom för 13 år sedan. Innan
beslutet förekom heta debatter där oroliga
debattörer förutsåg krogdöd och arbetslöshet, men det blev precis tvärtom.
Regeringen har nu presenterat en proposition med flera tobaksförebyggande
förslag, bland annat om rökfritt på uteserveringar. Vi har goda förhoppningar på
att riksdagen ser vikten av förslagen för
minskad tobaksanvändning och därmed
skador.

AllergiBLADET 2018:2

Lagstiftning behövs

– frivillighet fungerar inte.
Världshälsoorganisationen (WHO) bekräftar
att ”det saknas gränsvärden där tobaksrök
blir ofarlig. Miljötobaksrök är en luftförorening som orsakar allvarliga sjukdomar
hos både barn och vuxna. Att införa 100
procent rökfria miljöer är det enda effektiva sättet att skydda befolkningen mot
hälsofarliga effekter av passiv rökning”.
Den internationella Tobakskonventionen,
som Sverige skrivit under, rekommenderar nolltolerans. Erfarenheter från andra
länder visar att rökfria miljöer medfört
minskad rökning och ökat skydd mot
passiv rökning.
Rökfria uteserveringar ger hälsovinster
och är dessutom en arbetsmiljöfråga. Det
svenska rökförbudet på restauranger (inomhus) 2005 fick snabbt positiva effekter
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Barn, unga och känsliga personer behöver särskilt skydd mot passiv rökning.
Tobaksrök kan förvärra barns astma och
orsaka allergi, ge försämrad lungfunktion,
luftvägsinfektioner (lunginflammation,
bronkit) och öroninflammation. Barn kan
även få skador som ökar risken för att
som vuxen drabbas av flera sjukdomar
Barn kan sällan själva bestämma var de
ska vistas. Rökfria offentliga utomhusmiljöer kan även stödja dem som vill sluta
röka. Många med astma och allergisjukdom får symtom av passiv rökning och
har därför svårt att vistas i miljöer där
andra röker. Tillgänglighet är en rättighet
enligt FN-konventionen för personer med
funktionsnedsättning.


på personalens hälsa. En svensk studie
visade: redan efter fyra månader minskade luftvägssymtom kraftigt och på ett år
halverades luftvägs- och slemhinnesymptom som fanns innan rökförbudet. Enligt
en svensk pilotstudie från 2010 utsattes
fem av sex anställda på uteserveringar
i Stockholm för nikotin på, eller över,
nivån som i flera studier bedömts hälsofarlig. De som idag jobbar i restaurangbranschen kan inte välja en rökfri miljö
utan får acceptera passiv rökning under
sin arbetsdag. Att införa rökfria uteserveringar innebär därför även att ta ansvar
för restaurangpersonalens arbetsmiljö.
Förslaget säkerställer inte bara att perso-

nalen skyddas utan även att ingen
annan ofrivilligt utsätts för passiv rökning
på dessa platser. Tobaksrök når även i
30

utomhusmiljö mycket hälsoskadliga
nivåer beroende på koncentration av
farliga partiklar och hur lång tid man
utsätts. Forskning vid Stanforduniversitetet i Kalifornien visar att medan någon
röker på en uteservering utsätts personer i
närheten ofta för minst lika mycket farlig
tobaksrök som om folk röker inne. Flera
länder som infört rökfritt inomhus har
därför även börjat införa rökfritt i vissa
utemiljöer.
Det är idag väl erkänt att tobaksrökning ökar risken för bland annat cancer,
hjärt-kärlsjukdom, diabetes samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen
som astma och KOL. Att utsättas för
passiv rökning utomhus innebär samma
typ av hälsorisker, fast på lägre nivå.
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En majoritet av befolkningen vill ha rökfritt
i de utemiljöer som föreslås. En nationell
opinionsundersökning av Demoskop på
uppdrag av Cancerfonden januari 2018
visar att 85 procent av befolkningen är för
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rökfritt på de allmänna platser regeringen
föreslår inklusive uteserveringar. Riksdagens mål att ingen skulle utsättas för
påtvingad rök från 2014 har långt ifrån
uppnåtts. Nu se vi fram emot att riksdagen säkerställer fler rökfria miljöer genom
att rösta för regeringens proposition om
rökfritt i vissa offentliga utemiljöer och
på uteserveringar.
Det här är en opinionstext publicerad i
Dagens Samhälle 18 mars 2018. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/
skribenterna för.

Per Persson
avtalssekreterare Hotell- och Restaurangfacket
Ulrika Årehed Kågström
generalsekreterare Cancerfonden
Maritha Sedvallson
ordförande Astma- och Allergiförbundet
Sofia Olsson
ordförande Unga Allergiker
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Patienter

Ojämlik vård inom allergivaccination
Årets pollensäsong är här och fler än tre
miljoner invånare riskerar att få symtom på
grund av sin pollenallergi. En del av dem
får inte tillräcklig lindring av receptfria
allergiläkemedel och kan därför behöva
allergivaccination för att slippa symptomen.
Behandlingen erbjuds dock i mycket olika
omfattning i landet och inget landsting
klarar av att tillgodose behovet.

Läkemedelsbolaget ALK gör sedan 2010
mätningar vartannat år i januari månad av
hur många som just då genomgår allergivaccination. Den senaste rapporten kom i
januari 2018.
Allergivaccination utförs med injektioner
eller tabletter, har en behandlingsperiod
på tre år och är idag den enda behandling
som långsiktigt innebär att patienten i
stort sett blir symptomfri. Ändå tillhandhålls behandlingen i för liten utsträckning
i samtliga av landets landsting.
Inget län uppfyller behovet

Det beräknade behovet för allergivaccination är 200 personer per 10 000 invånare
per år, enligt SFFA (Svenska Föreningen
för Allergologi) och riksgenomsnittet
för patienter i landets alla landsting var i
januari 2018 cirka 17,5 patienter per 10
000 invånare, enligt ALK. Alltså en bra
bit under det beräknade behovet.
Det landsting i landet där flest behandlats
med allergivaccination är Halland med 48
patienter medan Norr- och Västerbotten
endast behandlat 9 patienter vardera.
– Samtliga landsting ligger långt under
det beräknade behovet, vilket gör att
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många med allergi får lida i onödan. Att
möjligheten till allergivaccination är så
olika stämmer illa med målet för hälsooch sjukvårdslagen: ”En god hälsa och
vård på lika villkor för hela befolkningen”, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Forskningsframsteg ökar behandlingsmöjligheten

En viss ökning av behandlade patienter
har skett de senaste åren. Anledningen till
detta beror framförallt på att introduktionen av tabletter gjort det möjligt för fler
patienter att genomgå behandling.
– Forskningsframstegen inom allergivaccination i kombination med spridning av
fler allergologer skulle kunna innebära
en mer jämlik vård för individen, säger
förbundsordförande Maritha Sedvallson.
Vad ser Astma- och Allergiförbundet som
avgörande för en jämlik vård?
• Att fler allergologer utbildas i tillräcklig
omfattning som motsvarar det beräknade
behovet.
• Att få en jämn geografisk spridning av
allergologer för att öka tillgängligheten
för patienterna.
• Att nya behandlingsmetoder används
och att kunskapen om dessa sprids inom
sjukvården.
AllergiBLADET 2018:2

Siffror för respektive landsting per 10 000 invånare i januari månad 2018.
Källa: ALK
Fakta pollenallergi

- Ungefär 30 procent av befolkningen har
pollenallergi.
- De vanligaste allergiframkallande
pollensorterna i Sverige kommer från
lövträd, främst björk, al och hassel, samt
gräs och gråbo.
Tips inför pollensäsongen
- Träna inomhus, undvik utomhusträning
under pollensäsongen.
- Tvätta håret på kvällen innan du går och
lägger dig.
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- Vädra inte i sovrummet innan du går
och lägger dig.
- Följ pollenprognoserna, för att vara
uppdaterad om aktuell pollenhalt.
www.pollenrapporten.se/prognoser
.4.5dae555f13d5eaab600134.html
- Mer information och allmänna råd om
pollenallergi
www.astmaoallergiforbundet.se
/information-rad/pollenallergi/
Källa: Astma- och Allergiförbundet
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Ankel
Bihåla
Blåsa
Dentin
Epidermis
Gulsäck
Hymen
Iris
Lem
Lårbenshals
Midja
Navel
Panna
Skinn
Thorax
Trakea
Visdomstand
Öron

Armar
Bindehinna
Bräss
Disk
Femur
Hals
Höft
Kapillär
Lever
Länd
Mitokondrie
Nerv
Regnbågshinna
Skulderblad
Tinninglob
Tunga
Vrist

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 19 april 2018 till,
Rätt svar Allergibladet nr1/ 2018–
”Jag målar och målar med…”
Rätt svar: Matisse
Vi fick in 12 svar denna gång!
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Artär
Binjure
Buk
Emalj
Fot
Hemisfär
Ictus
Knoge
Lob
Mage
Mun
Njure
Sena
Städ
Tolvfingertarm
Urinblåsa
Ögonbryn

Benmärg
Blindtarm
Bukspottkörtel
Enzym
Gomspene
Hormon
Imago
Led
Lunga
Mellangärde
Nacke
Näsa
Skelett
Svalg Tapp
Tonsill
Ven
Ögonfrans

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
Gunilla Öhnell, Norrköping
Britt Appelgren, Norrköping
Eva Numminen, Linköping
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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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