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För några veckor sedan började skolan
för tiotusentals barn och unga i Sverige. Många är förväntansfulla och glada
inför höstens arbete, andra vet att de
snart kommer att dras med kliande
ögon, luftvägsproblem och huvudvärk
på grund av skolans inomhusmiljö.
Att dålig inomhusmiljö kan orsaka
hälsoproblem har visats i många studier.
Men det är inte bara välbefinnandet som
påverkas av dålig inomhusmiljö. Barns
kognitiva utveckling kan hämmas av innerstadsluftens ultrafina partiklar. Dansk
forskning visar dessutom att bristande
luftkvalitet och för hög inomhustemperatur kan resultera i att elevprestationerna
kan bli så mycket som 30 procent lägre
än de skulle kunna vara.
Efter en varm sommar har vi nu fått lite
svalare väder och höstens verksamhet är
igång. Det är fortfarande härligt utomhus
och under hösten finns flera möjligheter
att prova på friluftsliv tillsammans med
FRALLA, det gemensamma projektet
som Astma- och Allergiförbundet driver
tillsammans med Friluftsfrämjandet som
jobbar med allergisäkra friluftsaktiviteter.
Vill du kunna betala dina räkningar
digitalt? Den 24 september startar en utbildning som erbjuds av Studieförbundet

Kansliet

På Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar Sara Hjalmarsson som
ombudsman. Om du har några frågor, behöver material eller hjälp med annat
som rör astma och allergi är du välkommen att kontakta Sara.
Du kan kontakta oss på telefon: 013-10 34 82
eller skicka e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org
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Vuxenskolan och ABF Östergötland som
kommer 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.
Vill du resa erbjuder Astma- och Allergiföreningen i Linköping en resa till Stockholm. Längtar du efter skidåkning kan du
följa med Västra Östergötlands Astmaoch Allergiförening till Branäs i början
av 2019. Du hittar mer information de
aktiviteter som erbjuds i Östergötland
under hösten i detta Allergiblad.
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
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Ombudsmannen har ordet

Innehåll
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Framsidans bild
Framsidans bild
Ren Rangifer tarandus

Prova på plogging med hinderbana

Utbredning: vilda renar finns över norra
halvklotets tundraområden i Nordamerika,
Europa och Asien

Foto: Bernt Kazmierski

Kroppslängd: 180 cm
Mankhöjd: 100 cm
Vikt: 110 kilo (hane), 70 kilo (hona)
Livslängd: 15-20 år
Föda: renlav, bärris

Kännetecken
Av alla hjortdjur är det bara renen som
både honan och hanen har horn. Hanens
horn är däremot dubbelt så stora som
honans. Hornen fälls därefter varje år och
nya växer därefter fram, fällningen äger
vanligtvis rum mellan december-januari
för tjurarna och under våren för honorna.
En dräktig hona fäller hornen direkt efter
kalvens födelse. Renen är utvecklad för
ett arktiskt klimat. Den är liten och har
korta ben, dess öron är små och svansen
kort och platt. Tack vare det tappar inte
renen kroppsvärme i onödan. Pälsen är
även den anpassad för det kalla klimatet
genom att pälsstråna låser sig fast i
varandra tätt emot kroppen. Längst in mot
skinnet lämnas ett litet luftskick som isolerar bra mot kyla. Renens täta päls gör att
vatten rinner av den så bra att den knappt
blir våt efter den simmat. Vid djup snö kan
renen spreta ut med klövarna för att på så
sätt lättare röra sig framåt över snön.
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Miljömedvetna barn och unga! Välkomna till Vidingsjö friluftsområde, Linköping, fredagen den
28 september. Detta blir en fredagseftermiddag med härligt skogshäng. Vi plockar skräp
samtidigt som vi utmanar oss i en spännande hinderbana. Vi tänder också en eld och lagar något enklare tilltugg tillsammans. Aktiviteten vänder sig till barn och unga från 7 år med astma
eller allergi.

Föda

Plats

Den viktigaste födan för renen är lavar.
Under vintertiden kan renen sparka fram
markväxande lavar under snön samt äta
trädens hänglavar. Sommartid äter renen
även gräs, örter, löv och svampar.

Fortplantning och parning
Parningen äger vanligtvis rum under september-oktober. Honan föder därefter en
kalv efter åtta månaders dräktighet under
maj-juni. Kalven stannar sedan hos honan
och diar från henne fram till septemberoktober.
Källa: https://bilderochfakta.se/djur
/hjortdjur/ren
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Samling kl. 16:30 på parkeringen vid Vidingsjö friluftsområde, Linköping. Åker du kollektivt?
Vi hämtar gärna upp dig vid Linköping resecentrum.

Dag, tid

Fredagen den 28 september, kl. 16.30–19.00.

Klädsel

Klä dig efter väder. Gärna lediga och oömma kläder och sköna skor.

Fika

Vi kommer att laga allergivänligt tilltugg.

Kostnad

Projektet FRALLA – allergisäkra friluftsaktiviteter bjuder på aktiviteten.

Kontakt

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

Anmälan

Anmälan sker till Åsa senast den 21 september. Ange allergier, specialkost eller övriga behov
som ledarna bör ha kännedom om. Ange även om du vill bli hämtad vid Linköping resecentrum.

Arrrangör

Aktiviteten är ett arrangemang av FRALLA – allergisäkra friluftsaktiviteter.

FRALLA – allergisäkra friluftsaktiviteter är en gemensam satsning av
Astma och Allergiförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet, med stöd från
Postkodlotteriet. Syftet är att bryta utanförskap, minska oro och stärka livskvalitet för barn och ungdomar som har astma, allergi eller annan överkänslighet.
FRALLA utvecklar fortbildningsmaterial till frilufslivets ledare och koncept för
dagläger för barn och unga med astma och allergi. Mer information hittar du
på webben astmaoallergiforbundet.se/fralla-friluftsliv-for-alla,
friluftsframjandet.se/fralla och facebook @friluftslivforalla.
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Eric Tornblad

Prova på friluftsliv med
allergivänligt fika

Lär dig mer om allergivänlig friluftsmat
Att laga god och bra mat som alla kan äta, stor som liten, kan vara en utmaning. Att också

tillbringar vi en eftermiddag i natursköna Skogssjöområdet med härligt skogshäng och en
kortare promenad. Vi kommer att testa på friluftslivet och att laga ett allergivänligt enklare
tilltugg. Vi provar att tälja och upptäcker vad naturen har att erbjuda. Aktiviteten vänder sig till
barn och unga från 7 år med astma eller allergi.

laga mat utomhus kräver sitt. I oktober finns två olika utbildningstillfällen för dig som vill lära
dig mer om allergivänlig friluftsmat. Eric Tornblad – som bland annat skrivit böckerna
Friluftskokboken, Torka mat, Fjällmat och Eldmat – berättar mer om allergivänlig mat och vad
man ska tänka på gällande råvaror, metoder för matlagning, med mera. De skräddarsydda
recept på friluftsmat som han kommer att presentera är allergivänliga och dessutom anpassade
även för friluftslivets yngre hjältar.

Plats

Samling kl. 16.30 vid parkeringsplatsen Skogssjöområdets naturreservat i Mjölby.

Plats

Isaberg Mountain Resort, Hestra, Småland.

Åker du kollektivt? Vi hämtar gärna upp dig vid Mjölby station.

Workshop1
90 min

Lördag 13 oktober, kl. 10.30–12.00. Grundläggande genomgång och
tillagning av ett recept. Även om utbildningen är ganska kort så får deltagarna
bra introduktion i ämnet. Kursmaterial i form av enklare häfte med recept och
information ingår.

Workshop2
180 min

Lördag 13 oktober, kl. 13.00–16.00. Grundläggande genomgång och
tillagning av tre olika recept. Kursmaterial i form av enklare häfte med recept och
information ingår.

Välkommen till Mjölby och Skogssjöområdet. Onsdagen den 3 oktober

Dag, tid

Onsdag 3 oktober, kl. 16.30 – 19.00.

Klädsel

Klä dig efter väder.

Fika

Vi bjuder på allergivänlig fika.

Kostnad

Projektet FRALLA – allergisäkra friluftsaktiviteter bjuder på aktiviteten.

Kontakt

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

Klädsel

Workshop och matlagning sker utomhus = kläder efter väder.

Anmälan

Anmälan sker till Åsa senast den 27 september. Ange allergier, specialkost eller övriga

Kostnad

Projektet FRALLA – allergisäkra friluftsaktiviteter bjuder på aktiviteten.

behov som ledarna bör ha kännedom om.

Anmälan

Åsa Jonsson, e-post: asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se, tel: 073–984 29 48.
Anmälan sker tilll Åsa senast den 1 oktober. Uppge om du själv har kostallergier eller
annat som behövs tas hänsyn till. Det är ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller.

Arrangör

Aktiviteten är ett arrangemang av Fralla – allergisäkra friluftsaktiviteter.

FRALLA – friluftsliv för alla är en gemensam satsning av Astma och
Allergiförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet, med stöd från
Postkodlotteriet. Syftet är att bryta utanförskap, minska oro och stärka
livskvalitet för barn och ungdomar som har astma, allergi eller annan
överkänslighet.

FRALLA – friluftsliv för alla är en gemensam satsning av Astma och Allergiförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet, med stöd från Postkodlotteriet.
Syftet är att bryta utanförskap, minska oro och stärka livskvalitet för barn och
ungdomar som har astma, allergi eller annan överkänslighet.
FRALLA utvecklar fortbildningsmaterial till friluftslivets 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.

FRALLA utvecklar fortbildningsmaterial till friluftslivets 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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Workshop & matlagning
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Vi kommer ha fokus på MediYoga som är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, u
obalanser. MediYoga är mycket enkel och kan därför utföras av alla. Det finns yogaö
tekniker som passar för alla och som efter yogahelgen enkelt kan utföras på egen h

Yogahelg 15-18 november 2018

Inbjudningar för hela länet

Yogahelgen kommer innehålla yogapass & meditationer, tips och råd kring hälsa sa

Välkommen till en helg i yogans tecken på Södergården Åre med dess vackra
omgivningarna. Varje deltagare erbjuds även ett kompendium med yogaövningar a
fjällvärld runt knuten.

instruktörer.

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.

Kostnad
3990: -

Yogahelgen kommer innehålla yogapass & meditationer, tips och råd kring hälsa samt utflykt i de vackra
omgivningarna. Varje deltagare erbjuds även ett kompendium med yogaövningar av legitimerade MediYoga
I priset ingår:
instruktörer.

Boende i tre nätter med del i dubbelrum
Helpension
(frukost, lunch, middag)
3990:
Sängkläder, hygienprodukter (doftfritt schampo, balsam, tvål och hudkräm)
I priset ingår:
Fullständigt
program
med yogapass, meditationer och utflykt
Boende
i tre nätter med
del i dubbelrum
Helpension (frukost, lunch, middag)
Kompendium med yogaövningar
Kostnad

Följ med Astma- och Allergiföreningen i Linköping på en
dagsresa till Stockholm.
Vi åker med Stångåbuss
lördag 24 november 2018
Bussen kommer att starta i Linköping,
vid Fjärrbussterminalen ca 06.30 och
stannar sedan vid Fjärrbussterminalen i
Norrköping för att hämta upp resenärer
ca 07.10. Därefter åker vi direkt upp till
Stockholm. Vi kommer att vara framme
ca 09.30 och blir då avsläppta i centrala
Stockholm. Återresa från Stockholm ca
17.00
Du väljer själv vad du vill göra under
dagen och du ansvarar själv för dina aktiviteter och transporter inom Stockholm
under dagen.
• Kanske vill du besöka en
julmarknad?
• Besöka ett museum?
• Gå i affärer?
• Träffa en vän?
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Kostnad: Gratis för medlemmar. Alla
som följer med på resan måste ha betalat
medlemsavgift.
Är du inte medlem blir du det här
http://astmaoallergiforbundet.se
/engagera-dig/bli-medlem/registrera/
Medlemskapet kostar 250 kr/år för
huvudmedlem och 50 kr/år per familjemedlem.

Sängkläder, hygienprodukter (doftfritt schampo, balsam, tvål och hudkräm)
Fullständigt program med yogapass, meditationer och utflykt
Kompendium med yogaövningar

Anmälan

Anmäl dig till Eva Björklund på Södergården Åre via sodergarden@astmaoallergifor
Anmälan

Anmäl
dig–till
Eva Björklund
på Södergården
Åre via sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
eller
070
662
40 53. Senaste
anmälningsdag
och betalning 15 oktober
070 – 662 40 53. Senaste anmälningsdag och betalning 15 oktober 2018

2018

Anmälan senast 1 november 2018
via formuläret på vår hemsida,
www.astmaoallergi.se/aktiviteter
/stockholmsresa-37327838
Vid frågor ring, Sara Hjalmarsson, Ombudsman, Astma- och Allergiföreningen i
Östergötland på telefon 013- 10 34 82

VIKTIG!
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet

Vill du kunna betala dina räkningar digitalt?

Västra Östergötland

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.
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Utbildningen är kostnadsfri och består av tre tillfällen med möjlighet till förlängning med
som mest två tillfällen. Utbildningen i Norrköping riktar sig främst till dig med en
intellektuell funktionsnedsättning samt personer med kognitiva svårigheter, på grund av
förvärvad hjärnskada (som till exempel stroke, skallskada eller tumör). Andra personer
med funktionsnedsättning kan dock bli aktuella. Utbildningen i Linköping riktar sig till
personer med andra 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.

Vi i Västra Östergötlands Astma- och allergiförening kommer att göra en skidresa till
Branäs den 31 januari–3 februari 2019.

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

OBS!!!!liftkortet ingår i priset
• 0 - 7 år 900 :• 8 -15 år 1800 :• 162300 :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)
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Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Funktionsrätt Östergötland, ABF
Östergötland 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:

Medlemskap i Astma- och allergiföreningen är obligatoriskt för att kunna följa med
på resan. Resan fylls på med principen
först till kvarn.
Anmälan görs till Monica på
070-593 73 09 eller via mail på
monicajr.mj@gmail.com,
senast 23/12–2018 vill vi ha din anmälan
som är bindande. Inbetalning med 500 :- /
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.

Norrköping, Studieförbundet Vuxenskolan: therese.karlsson@sv.se, 013-31 40 70
Linköping, ABF Östergötland: annki.nilsson@abf.se, 013-24 25 29
Om du har egen, tag gärna med dator, mobiltelefon eller surfplatta. I annat fall så
kommer utrustning att tillhandahållas av utbildaren.
Lokal och startdatum
Linköping, ABF Östergötland: Badhusgatan 8, 24/9 kl. 17-19.30
Norrköping, Studieförbundet Vuxenskolan: Pronovahuset, 24/9 kl. 17.00-19.15.
Den person som hjälper dig med din ekonomi är välkommen att följa med, till
exempel god man, anhörig eller personal.
För på bästa sätt kunna förbereda utbildningen vill vi att du svarar på följande
frågor i samband med din anmälan:
Hur ser din tidigare datorvana ut? Vad använder du din dator, mobiltelefon eller
surfplatta till idag?
I vilken bank är du kund?
Svar senast:
ABF Östergötland: 20/8
Studieförbundet Vuxenskolan: 20/8

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

Inbjudan

Betyg och Nationella prov 20 september 2018

Brukarstödcenter

Denna kväll vänder sig till dig som är förälder eller elev i grundskolan.
Vilka anpassningar och möjligheter finns
för att kunna göra de nationella proven
utifrån olika funktionshinder.

Vilsen i samhället? Vi kan hjälpa dig!

Vad gäller vid betyg, exempelvis idrott
där det inte alltid går att utföra alla moment.
Katla Kindestam Nilsson, Specialpedagog och Lotta Andersson, Logoped, från
Linköpings kommun informerar och
svarar på frågor.
Datum: torsdag 20 september
Klockan: 18.00–20.00
Plats: Bergkvist rum,

Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
Kostnad: Ingen

Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli, telefon 013-12 30 60
eller mejla till
karin@funktionsratt-ostergotland.se
Välkommen.

Kan lycka tillverkas?
Kan man skapa ett glatt immunförsvar?
Optimist eller realist – vad mår vi bäst av?
Finns det glada bakterier?
Cathrine Tibbling är en väl anlitad föreläsare som under 20 års tid spridit kunskap
om glädjens betydelse för vår hälsa,
relationer och attityder.
Kom till en föreläsning som bollar positiv
forskning i ett energiskt tempo och med
en stor portion humor.
12

Vad kan Brukarstödcenter
hjälpa till med?
• Ansökningar av olika slag
• Överklagningar

Humor och hälsa 7 november 2018
Föreläsningen Humor och hälsa, är till för
alla som vill veta mer om glädjens betydelse för vår hälsa.

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.

• Rehabilitering - rehabiliteringsinsatser

Datum: onsdag 7 november
Klockan: 18.00 - 20.00
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset

Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
Kostnad: Ingen

• 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

Sista dag för anmälan är tisdag 30/10

• Bostadsanpassning

Anmäler dig gör du genom att ringa till
vårt kansli, telefon 013-12 30 60
eller mejla till
karin@funktionsratt-ostergotland.se

• Hjälp med att fylla i blanketter

Välkommen
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Inbjudan
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR
• 20 september – Nationella prov om
digitalisering anpassning
kl 18:00–20:00 Plats Vagnhallen,
Föreningshuset Fontänen, Linköping
• 10 oktober – Temakväll Återhämtning
vid psykisk ohälsa kl 18:00–20:00
Plats Aulan, Thapperska skolan,
Norrköping Temakvällen är i samverkan med Funktionsrätt Norrköping

• 7 november – Temakväll Humor och
hälsa kl. 18.00–20.00
Vagnhallen Föreningshuset Fontäen
Föreläsare Cathrine Tibbling
Kan lycka tillverkas? Kan man skapa
ett glatt immunförsvar?
Häng med på en föreläsning som
bollar positiv forskning i ett energiskt
tempo och med en stor portion humor.

Stötta Astma- och
Allergiföreningen i Linköping

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

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

Spela bingo och stötta Astma- och
Allergiföreningen i Linköping
Bli medlem på idrottensbingo.se
Du får 50 kr i välkomstbonus!

Nu ﬁnns Astma- och
Allergiföreningen i
Östergötland på Facebook

1.
2.
3.

Följ oss gärna
www.facebook.com/astmaoallergiost/

4.

Kom igång i fyra enkla steg:
Skapa ett konto på idrottensbingo.se, få
50 kr direkt att spela för.
Ange föreningskoden A28.
Sätt in 100 kr och få ytterligare 100 kr att
spela för.
Spela bingo och håll tummarna för vinst!
Du måste vara minst 18 år för att spela.

Gilla oss och få den senaste informationen
om vad som händer i föreningen

14
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Kontakta lokalföreningarna

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiföreningen i Linköping
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

E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
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

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

AllergiBLADET 2018:3

Allergivänligt pysseltips till förskola, skola och fritidshem.
Leklera som man gör själv innehåller ofta
vetemjöl som kan ställa till problem
för barn med veteproteinallergi eller
glutenintolerans. Hos bloggaren Mat- Sara
www.matsara.se finns följande tips på
allergivänlig leklera

Ätbar leklera
Ursprunget till receptet är faktiskt denna
dumplingdeg men jag har valt att modifiera en aning.
Fördelen med denna deg är att den
1. är enkel att göra
2. är snabb att göra
3. är enkel att hantera
4. är glutenfri
5. är ätbar
AllergiBLADET 2018:3

6. och att man faktiskt därför kan koka
pasta av den
Du behöver:
• 3dl klibbrismjöl ELLER annan stärkelse/stärkelserikt mjöl (ex. majsstärkelse,
potatismjöl eller tapioka för er som tål)
• 3dl fint rismjöl ELLER annat mjöl
(ex. majsmjöl) – OBS! om du tar grovt
mjöl kanske du behöver ändra proportionerna mot stärkelsen ovan, d.v.s
minska mjölmängd och öka stärkelsemängd
• 2–3msk olja (ex. raps)
• knappt 2dl KOKHETT vatten (jag tar
direkt från vattenkokaren) + ev. aningens mer (varierar på mjölsorterna)
• karamellfärg/livsmedelsfärg/naturliga
17
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färgämnen så som kakao, blåbärspulver, lingonpulver m.m. (du kan också
använda kokhet rödbetsjuice istället
för vatten i receptet o.s.v.)
• salt är HELT valfritt (i sådana fall ca
1tsk)
Gör så här:
1. Mät upp dom torra ingredienserna i
en värmetålig skål (jag använder en
porslinsskål)
2. Koka upp vattnet
3. Blanda vattnet med oljan
4. Rör ner vätskan i mjölet lite i taget
och rör runt nu med REDSKAP
(BRÄNN DIG INTE!)
5. Det kommer verka lite torrt i början,
jag vet det men rör runt bara med
bestämda rörelser, tryck degen mot
kanterna, vänd, tryck igen o.s.v.
6. När du känner att det kallnat så pass
att du faktiskt kan röra i mjölet med
händerna DÅ ska du passa på att
börja knåda
Knåda knåda knåda... Du märker
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efter ett tag om du möjligen behöver
något mer vatten. I sådana fall ta
bara lite lite, någon tesked åt gången
(men bränn dig inte)
7. Degen ska bli väldigt smidig och
lättarbetad (DET GÅR)
8. Det är en fördel med att låta degen vara lite för torr OM man ska
använda karamellfärg för att färga
den (eftersom att detta tillsätter mer
vätska)
9. Om degen istället blir för våt, tillsätt
lite mer klibbrismjöl
10. Klar att använda!
11. Se dock till att förvara degen inplastad om den inte används för den
torkar!
12. OM ni ska göra pasta av den koka
då bara max 2minuter i saltat vatten
(precis som pasta) -jag föredrar att
skippa saltet i degen och hellre salta
vattnet. När pastan flyter upp är den
klar.”

Har du frågor kring doftöverkänslighet, eksem eller graviditet och allergisjukdom?
På AllergiSmart kan du ställa frågor till olika experter på astma, allergi och annan överkänslighet. Tre kommande teman på expertchatt är:

Doftöverkänslighet/SHR,
29 augusti kl 20.00–21.00. Chatta med
Eva Millqvist - professor och överläkare
lungmedicin.
Barn och eksem,
12 september kl 20.00–21.00. Chatta med
Anna Bernholm - allergisjuksköterska
och allergikonsulent.

Du hittar kommande och tidigare chattar
här www.allergismart.se/chatt
Om du inte kan delta vid själva chattillfället går det bra att maila din fråga i
förväg till
allergismart@astmaoallergiforbundet.se,
frågan besvaras i mån av tid.

Graviditet och allergisjukdom,
26 september kl 20.00–21.00. Chatta med
Pär Gyllfors – specialist allergologi.
För att kunna chatta behöver du ha skapat
en profil, det gör du här
www.allergismart.se/skapa-proﬁl

Källa: https://matsara.se

AllergiBLADET 2018:3

AllergiBLADET 2018:3

19

Fralla

Astma- och Allergiförbundet

För dig som vet vad du inte vill äta
Vill du anordna en allergivänlig friluftsaktivitet? Nu finns
det möjlighet att ansöka om en check!
Vill din lokalförening vara med och bidra
till att fler barn och unga utifrån sina olika
förutsättningar, vågar vara ute i naturen
och ta del av ett aktivt och hälsosamt
friluftsliv på egna villkor?
Nu finns möjlighet att ansöka om ett
ekonomiskt stöd – FRALLA-checken –
för verksamhet och aktiviteter riktade till
barn och unga med astma och allergi i
Östergötland och Jönköpings län.

• Verksamheten/aktiviteten ska genomföras någon gång under perioden
1 september 2018–1 maj 2019.
Kontakta:
Projektledare hos
Astma och Allergiförbundet
Åsa Jonsson
asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se
073-984 29 48

Recept på läcker mat från all världens
kök finns numera tillgängliga bara några
knapptryck bort på din dator, surfplatta
eller mobil. Många andra receptsidor
har möjlighet till viss allergianpassning,
vanligt är till exempel att du kan välja
att kryssa i att du vill undvika laktos och
gluten.
Unik receptbank på allergia.se
Recepten på allergia.se är redan från
början anpassade efter de vanligaste
allergierna. Nu presenteras dessutom en
unik sökfunktion där du kan välja bort
vilken ingrediens du vill. Är du allergisk
mot selleri, vitlök eller soja? Skriv in det
i rutan för vad du vill undvika så får du
endast upp recept utan dessa råvaror.
Du kan också välja att inkludera något livsmedel du gärna vill ha med i din maträtt.

FRALLA
Checken
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Har du svårt att hitta recept som passar
familjens matallergier? Eller ska du bjuda
en matallergiker på middag? Här kommer
räddningen – Astma- och Allergiförbundets
medlemstidning Allergia presenterar en
unik receptbank.
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Du kan söka direkt på vad du vill laga
eller baka – eller bläddra i kategorierna
Lagat, Bakat, Sött, Smått & Gott och bli
inspirerad.
– Vi tror att det här en efterlängtad funktion som kommer att underlätta mycket
för personer med matallergi. Här kan
man få fram recept helt utifrån sina egna
önskemål, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Att leva med allergi eller överkänslighet
mot mat kan vara riskfyllt, betungande
och tidsödande. Att få hjälp med idéer till
dagens middag när den egna inspirationen tryter är då värdefullt.
Receptbanken finns på allergia.se/recept
I Sverige uppger hela 20 procent av
befolkningen att de är överkänsliga för
något livsmedel. På Astma- och Allergiförbundets webbsida hittar du mer fakta
om matallergi,
www.astmaoallergiforbundet.se
/information-rad/matallergi/
Källa: Astma- och Allergiförbundet
21

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet
”Ge ﬂer skolbarn chansen
att må bra”
Bra miljö i skolan gör barnen piggare och
friskare och förbättrar dessutom deras skolresultat. Nu behöver det statliga stödet för
upprustning av skollokaler förlängas, så att ﬂer barn kan må bra i vardagen.

Förening för dig med atopisk eksem
Nu startar en förening som är efterlängtad
av många – föreningen Atopikerna. Syftet
är att skapa ett forum för personer med
atopiskt eksem. Den är inte knuten till
någon geografisk plats utan kan hysa
med-lemmar från hela landet.
För patienter och närstående kommer
föreningen att bygga upp plattformar för
kunskap och erfarenhetsutbyte via hemsida,
Facebook och Instagram.

Genom att bilda en förening hoppas man
också få en starkare röst som kan påverka
vården och forskningen.
Under hösten kommer föreningen att anordna tre frukostseminarier i Stockholm,
med olika teman. Föreningen har som mål
att sprida delar av föreläsningarna via sina
digitala kanaler så att de kan nå fler.
Du hittar mer information på
www.atopikerna.se

I dagarna börjar skolan för tiotusentals
barn och unga i Sverige. Många är förväntansfulla och glada inför höstens
arbete, andra vet att de snart kommer att
dras med kliande ögon, luftvägsproblem
och huvudvärk på grund av skolans
inom-husmiljö.
Att dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsoproblem har visats i många studier. Men
det är inte bara välbefinnandet som
påverkas av dålig inomhusmiljö. Barns
kognitiva utveckling kan hämmas av innerstadsluftens ultrafina partiklar. Dansk
forskning visar dessutom att bristande
luftkvalitet och för hög inomhustemperatur kan resultera i att elevprestationerna
kan bli så mycket som 30 procent lägre
än de skulle kunna vara.
För att förbättra situationen införde
regeringen den så kallade skolmiljarden,
som inneburit att kommunerna har kunnat
söka pengar hos Boverket för upprustning
av skollokaler. Stödet fanns 2016–2018,
men upphörde den 1 april i år.
-Många kommuner hann aldrig söka några medel och många visste inte ens om att
stödet fanns, säger Maritha Sedvallson,
ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

partierna hur de ställer sig till en förlängning av stödet. Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
är för en förlängning. Miljöpartiet har
ännu inte tagit ställning. Samtliga allianspartier säger nej, trots att en majoritet
av allianspartierna på kommunal nivå är
positivt inställda till fortsatt stöd enligt
undersökningen från 2017.
-Skillnaden är värd att beakta eftersom
det ju är kommunerna som handskas
med skolfrågorna i vardagen och vet
vilka behov som finns. Vi är bekymrade
över att stödet har upphört och tycker att
riksdagspartierna borde lyssna mer på de
kommunpolitiker som känner till skolans villkor på lokal nivå, säger Maritha
Sedvallson.
För mer information om inomhusmiljön
i skolor, var god kontakta: Marie-Louise
Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070-020 94 98
Källor:
Läkartidningen 30-32/2017
Wargocki P, Wyon DP, Providing better
thermal and air quality conditions in school
classrooms would be costeffective, Building
and Environment (2012),
http://dx.doi.org/10.1016
/j.buildenv.2012.10.007

Inför valet har förbundet frågat riksdags22
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Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om mat
Ett nytt nationellt kunskapscentrum ska
ge bättre livskvalitet för människor med
matallergi och överkänslighet för mat. Men
det ska också främja forskning på området
och stärka Sveriges konkurrenskraft inom
livsmedelsindustrin.

Den 7 juni gick startskottet för projektet
Bra mat för alla som blir grunden för
kunskapscentret. Då träffas en referensgrupp bestående av en rad aktörer som
på något sätt arbetar med mat och allergi/
överkänslighet på Karolinska Institutet i
Stockholm. I gruppen finns representanter
för vård, forskning, intresseorganisationer, livsmedelsbranschen, skolan med
flera.
- Bra mat för alla är ett unikt tvärprofessionellt projekt som bland annat ska fånga
upp frågor som annars lätt faller mellan
stolarna. Samordningen inom området
matöverkänslighet fungerar nämligen inte
mellan olika sektorer i samhället i dag,
säger Maritha Sedvallson, ordförande för
Astma- och Allergiförbundet.
Vardagen påverkas
Omkring 20 procent av befolkningen i
24

Sverige har någon form av allergi eller
överkänslighet mot mat.
-Antalet ökar i landet och i övriga världen, vilket gör matöverkänslighet till en
viktig folkhälsofråga. Att inte tåla viss
mat kan påverka hela ens vardag och bli
en betydande men dold funktionsnedsättning, säger Sofia Knáz, projektledare för
Bra mat för alla och leg. dietist.
Hon framhåller också att personer med
matallergi och annan överkänslighet för
mat samt föräldrar till barn med matöverkänslighet kommer att bli viktiga
medaktörer i kunskapscentret.
-De kommer att bjudas in att delta i
utvecklingsarbetet för att bidra med sina
erfarenheter, säger hon.
Bra mat för alla kommer att driva flera
projekt på områdena forskning, innovation
och kunskapsöverföring. Projektet finansieras av Arvsfonden och är ett samarbete
mellan Centrum för Allergiforskning på
Karolinska Institutet, Livsmedelsföretagen och Astma- och Allergiförbundet,
som är huvudansvarigt för projektet.
Källa: Astma- och Allergiförbundet
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En oroväckande stor andel av astma- och KOL-patienter
röker
Ny statistik visar att andelen KOL-patienter
som röker är 36 procent. Motsvarande siffra
för astmatiker är 15 procent. Det visar data
baserade på nästan 160 000 enskilda patienter i kvalitetsregistret Luftvägsregistret.

Det vetenskapliga stödet för att det
medför stora hälsofördelar att sluta röka
är stort. Rökstopp är också en central del
i behandlingen av flertalet sjukdomar,
däribland astma och KOL. Genom att
sluta röka kan man vända förloppet av
att ytterligare försämra hälsan och istället
förbättra sin livskvalitet. Studier har dock
visat att många personer med astma eller
KOL inte slutar röka. De erbjuds inte
heller alltid stöd från sjukvården.
Luftvägsregistrets årsrapport för 2017
visar att andelen patienter som fortfarande röker måste minska ytterligare.
36 procent av KOL-patienter röker fortfarande, motsvarande siffra för astmapatienter är 15 procent. Det kan jämföras
med andelen dagligrökare bland den övriga befolkningen som är cirka 9 procent
AllergiBLADET 2018:3

och andelen personer som röker någon
gång ibland som är 20 procent, enligt
Folkhälsomyndigheten.
Stöd och hjälp för att sluta röka är central
i vården av både astma- och KOL-patienter och en av de enskilt viktigaste
åtgärderna för att få kontroll på sin
sjukdom. Trots det har 30 procent av
specialutbildade astma/KOL-sjuksköterskor inte tillgång till utbildad personal
för rökavvänjning vid sin enhet enligt en
enkätundersökning under ASTA-dagarna
2018.
– En av de enskilt viktigaste uppgifterna
för sjukvården är att stärka, stötta och
hjälpa dessa patienter att sluta röka. Det
är av största vikt att även dessa grupper
har tillgång till det övriga samhället och
där spelar även andras rökning en stor
roll. Dessutom visar undersökningar att
rökfria offentliga miljöer ökar möjligheten för rökare, med eller utan astma och
KOL, att klara av att sluta röka, säger
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Maritha Sedvallson, ordförande för
Astma- och Allergiförbundet.
– Det viktigaste vi kan göra är att långsiktigt bidra till att minska invånarnas
rökvanor och rökrelaterade sjukdomar.
Det skulle minska både lidande för den
enskilde patienten och minska omfattande
kostnader för sjukvården. Därför måste
vi vidareutveckla det pågående tobaksförebyggande arbetet och ge gratis tillgång
till tobaksavvänjning och till de effektiva
läkemedel som finns, säger Inger Ros,
förbundsordförande för Riksförbundet
HjärtLung.
Tobaksrökning orsakar omkring 12 000
dödsfall per år i Sverige och varje år
insjuknar 100 000 personer i Sverige i
rökrelaterade sjukdomar.
Om Luftvägsregistret
Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper verksamheter på
alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvår-

den att följa sina insatser för astma- och
KOL-patienter. Registret kan användas i
såväl det verksamhetsnära förbättringsarbetet, som i mötet med patienten. Luftvägsregistrets årsrapport för 2017
– https://registercentrum.
blob.core.windows.net/
lvr/r/LVR_2017_-rsrapport
-rkxiuaFYnf.pdf
Om ASTA
ASTA som är en specialistsektion för
astma-, allergi- och KOL sjuksköterskor. En stor förening med idag ca 600
medlemmar som verkar inom en rad olika
arbetsområden och specialiteter t.ex. barn
lung-allergi, vuxen lung-allergi, ÖNH
och primärvård, samt arbetar som allergikonsulenter. Föreningen är en sektion
inom Svensk sjuksköterskeförening,
www.swenurse.se

Astma- och Allergiföreningen
i Norrköping

Bad
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.
Första gången för höstterminen är
fredag 6 september 2018.
Tvagning FÖRE bad, DOFTFRITT och
ingen förtäring är det som gäller.
Varmt välkomna önskar badvärdarna

Öppettider ledsagning

Källa: Astma- och Allergiförbundet

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

Tjänsten är kostnadsfri
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Kalendarium hela länet 2018

Information från distriktet

September
20 Temakväll – Nationella prov om digitalisering anpassning, Funktionsrätt
Östergötland
28 FRALLA – Plogging, Linköping
Oktober
10 Temakväll – Återhämtning vid psykisk ohälsa, Funktionsrätt Östergötland,
Thapperska skolan, Norrköping
13 Workshop – Allergivänlig friluftsmat
November

Kongress 17-19 maj 2019

5 Styrelsemöte Linköping

Astma- och Allergiförbundet håller kongress om mindre än 9 månader - 17–19
maj 2019.
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Vid kongressen beslutas
om vilken inriktning förbundet ska ha
på verksamheten de kommande tre åren.
Det väljs också en styrelse med uppdrag
att leda organisationen fram till nästa
kongress.

5–11 Parfymfria veckan
7 Temakväll – Humor och hälsa
12 Styrelsemöte Länsföreningen
24 Stockholmsresa Linköping
19–25 Tobaksfria veckan

Motioner
Läns/region- och lokalföreningar samt
enskilda medlemmar har möjlighet att
skicka in förslag till kongressen.
Motion ska ha inkommit första vardagen
efter 1 januari kongressåret.
För att underlätta hanteringen av motioner har förbundet tagit fram en mall ni
kan använda. Ni finner mallen här

Hållpunkter inför kongress
31 december 2018 – Sista dag för motioner
2019
15 januari – Besked till läns/regionföreningarna om ombudsfördelning
1 februari – Sista dag för nomineringar
5 februari – Besked om kongressavgift
till läns/regionföreningarna
1 mars – Sidan för anmälan till
kongressen uppe
31 mars – Utskick av kongresshandlingar
17–19 maj – Kongress på Scandic Infra
City,Upplands Väsby
28
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Skicka motionerna till
motioner@astmaoallergiforbundet.se
eller
Astma- och Allergiförbundet
Kongressmotion
Box 170 69
104 62 Stockholm
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Tävling – ”Jag har en plan”

30

Tävling – ”Jag har en plan”
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Action
Beundrare
Drama
Gage
Hollywood
Karriär
Komiker
Ljudeffekter
Motspelare
Projektor
Ridå
Sciencefiction
Stjärna
Talang
USA

Agent
Bio
Drömfabriken
Glamour
Intrig
Klappa
Kontrakt
Manus
Omtagning
Recensioner
Romantik
Scripta
Studio
Teve
Video

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 4 november 2018 till,
Rätt svar Allergibladet nr 2/ 2018–
”Huvud, axlar, knä och tå”
Rätt svar: Anatomi
Vi fick in 4 svar denna gång!
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Aktör
Cineast
Fans
Guldbagge
Kalkon
Klippning
Kortfilm
Maskinist
Oscarsgala
Regissör
Rysare
Skådespelare
Stuntman
Thriller

Animation
Disney
Festivaler
Hjälte
Kameror
Komedi
Kyssar
Matine
Producent
Repliker
Scenskola
Statister
Succé
Trailer

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
Matts Järgården, Kisa
Ragne Uhrberg, Henån
Gudrun Ekström, 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!

Produktion: Fontänen, Linköping • sept 2018 • Upplaga: 850 ex
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