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Pollenplågan är här

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.
Snart är det vår och sommar och vi vistas
allt mer utomhus. Vi är många som ser
fram emot att slippa utsättas för passiv
rökning i olika offentliga utemiljöer.
Många tvingas flytta på sig när de väntar
på buss eller tåg för att slippa undan
andras rök, och ännu värre är det för dem
som omgående får allvarliga symtom av
passiv rökning.
Astma- och Allergiförbundet vill se att en
informationssatsning prioriteras även till
dem som ansvarar för de offentliga utemiljöerna och till allmänheten så vi kan få en
tobakslag som fungerar i praktiken.
I Sverige har 800 000 personer astma, och
trots att astma är en av våra vanligaste
folksjukdomar har inte alla tillgång till
den vård de behöver, vilket ger en sämre
hälsa som följd. Inför den internationella
astmadagen den 7 maj, gör Astma- och
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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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Allergiförbundet tillsammans med Unga
Allergiker en insamling av gamla astmainhalatorer för att uppmärksamma behovet
av en jämlik astmavård. Inhalatorerna
kommer att lämnas över till politiker på
astmadagen tillsammans med krav på
förbättringsåtgärder.
Den 17–19 maj är det dags för Kongress
i Astma- och Allergiförbundet. Det är
många spännande förslag som ska diskuteras och Östergötland är väl representerat
med 6 ombud från olika delar av länet.
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Layout: Peter Fischier • Produktion: Fontänen maj 2019
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Framsidans bild

Framsidans bild
Under häckningstiden utgörs dock en
viktig del av animalisk föda, som maskar,
sniglar, insekter, grodor, ormar, ödlor, fisk
och gnagare.

Framsidans bild
– Trana och Orre
Trana

Tranan har ett högljutt nasalt och skorrande trumpetande läte.
Utbredning och systematik
Tranan häckar i ett område som sträcker sig från Skandinavien och Östeuropa
österut till norra Kina och östra Ryssland.
Nästan alla populationer är flyttfåglar och
de övervintrar på ett antal isolerade platser,
Iberiska halvön, i nordvästra Afrika, i ett
område i Sudan och Etiopien, Mellanöstern, Pakistan, Indien, Kina och på några
platser i Sydostasien. Den har vid ett fåtal
tillfällen observerats i Nordamerika.
I Sverige häckar den mer eller mindre
sparsamt i hela landet utom i fjällen – dock
mer sällan utefter sydkusten och kring Göteborgstrakten. Den anländer i mars-april
och flyttar i september-oktober. Tusentals
tranor ses varje år vid Hornborgasjön som
är en arena för tranornas parningsdans.
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Orrtuppen är mellan 49 och 58 cm och
väger omkring 1 100–1 250 g. Vingspannet är runt 75 - 80 cm. Hönan blir 40–45
cm och väger omkring 750–1 100 g, där
ligger vingspannet på 65–70 cm. Könens
fjäderdräkter skiljer sig nästan helt åt och
hanen är betydligt större än honan.

Flertalet av paren drar sedan vidare norrut
till sina häckningsområden.
Fåglar som häckar i södra Sverige övervintrar i regel i sydvästra Spanien.
Vid häckningstid utför tranorna en spektakulär parningsdans på vissa utvalda
arenor. Efter detta flyttar merparten norrut
till häckningsplatsen som inte sällan ligger i
öde trakter. Boet placeras direkt på marken
och består av en bale med mossa och
kvistar. Honan lägger i vanligaste fall två
ägg, endast sällsynt ett eller tre, vilka ruvas
i 27 - 31 dygn. Efter att äggen har kläckts
tar båda föräldrar hand om ungarna i 65
- 70 dygn tills de kan flyga. Under häckningsperioden är tranan mycket vaksam
och lättskrämd. Tranan lägger bara en kull
om året.
Tranan är allätare. Vegetarisk föda dominerar, särskilt utanför häckningstiden.
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Tuppen är i stort sett helsvart med blålila,
eller blåvioletta fjädrar på halsen och
bröstet samt ett par röda ögonbryn. Den
karaktäristiska kluvna stjärten är lyrformad
med en vit undersida. Den har även två
vita band och en vit fläck på vingen.
Hönan är brunspräcklig, är något mörkare
på ovansidan och ljusare (större inslag av
vitt) på buken och nedåt mot extremiteterna. Stjärten är dessutom relativt kort.
Ungen är på ovansidan tecknad med svarta och rostgula tvärband, svartspräcklig på
ving- och stjärtpennor och ljusare undertill.
Orrens spel är starkt, bubblande och något
duvlikt.
Orren häckar i hela Sverige, förutom på
Öland, från Skåne till långt upp i Lappland. Majoriteten av de svenska orrarna
återfinns i Norrland då beståndet i landets
södra delar minskat sedan 1970-talet.
Den häckar i skogsmark, på hedar samt
på mossar. I Lappland kan den ses på
fjällsluttningarna upp i björkregionen.
Den trivs bäst i trakter där björk- och barrskog omväxlar med hagar, ängar, mossar
och bergig mark. Den finns också i enbusksnår och på ljunghedar. Den kan även
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Orre

En vuxen trana är ungefär 115–130 cm
lång, har ett vingspann på 200–230 cm och
väger 4–6 kg. Hanen är generellt något
större än honan. Dess fjäderdräkt är huvudsakligen grå. Kinder, nacke och hals är
svarta, huvudets sidor bakom ögonen och
på överhalsen vitaktiga. På hjässan har
den en fjäderlös röd vårtaktig hudfläck som
tranan varierar i färgintensitet och storlek
med hjälp av sin kraftiga nackmuskel.
Vingpennorna är svarta. De inre förlängda
armpennorna har upplösta, krusiga fan,
vilka bildar en krusig stjärtliknade fjäderbuske. Tranans egentliga stjärt är istället
ganska kort.

häcka i skärgården om det där finns hedvegetation och yngre björkskog. Vintertid
bäddar orren ibland ned sig i snön för att
skydda sig mot stark köld och hård vind.
Där tillbringar den större delen av dagen,
mellan födosöken. Efter dess uppflog kan
man ofta se ett blottat hålrum i snön.
Orrens föda består av knoppar, späda
blad, säd och frön samt bär. Blåbärsskott
är en viktig del av dieten under våren. Den
äter även insekter, larver och maskar, särskilt ungarna får insekter att äta. På vintern
utgör björkknopp den huvudsakliga födan.
Hönan lägger i ett enkelt rede på marken
vanligen 6–8, undantagsvis ända upp
till 16, ägg, som till färgen är gulaktiga
med små bruna fläckar och punkter. Efter
omkring tre veckors ruvning kläcks kycklingarna, som redan från början är ganska
försigkomna och kan följa modern och
under hennes ledning söka föda.
På samma sätt som för alla djur som lever
i typisk polygami, tar hanen ingen del i
vården av ungarna.
Källa: Wikipedia
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Inbjudan

TEMAKVÄLLAR 2019
• Temakväll: Funktionshinder Hbtq
11 september
kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
• Temakväll: Bra bakterier
9 oktober
kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping

• Temakväll: Servicehundar
6 november
kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen,
Västra vägen 32, 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 tel 013-12 30 60,
e-post info@funktionsratt-ostergotland.org

Aktiv Fritiddagen i Östergötland 22 maj
Nu följer vi upp förra årets ”Cykel- och scooterdag” med en dag full av möjlighet
att prova på olika fritidshjälpmedel.

Öppettider ledsagning

Månd–fred 8.00–15.00*

Öppettider bokning

Ledsagarservice
US Linköping
Garnisonvägen 10
587 50 Linköping

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

Vi återupprepar förra årets succé!
”Aktiv Fritiddagen” – en dag där det
ﬁnns möjlighet att prova hjälpmedel
som normalt inte tillhandahålls av
offentliga medel.
Det kommer ﬁnnas möjlighet att prova
olika hjälpmedel.
• Mayday Aid visar parcyklar och tandemcyklar
• Invacare visar handcyklar
• Hjälpmedelsbutiken Plaza visar rollatorer, elscootrar, trehjuliga cyklar och
elrullstolar.
Under dagen kommer man få och man kan
också se på motorcyklar som är anpassade
för olika funktionshinder

Det finns möjlighet att köpa elscootrar,
cyklar och rollatorer på plats. Olika betalningslösningar finns. (Vanliga betalkort
och även faktura alt. avbetalningsplan i
samarbete med Klarna).
PRO och Hörselskadades förening
kommer att vara med och berätta om sin
verksamhet.
Under dagen bjuder vi på kaffe, dricka och
korv!
Boka in den 22 maj 2019 kl 11:00–18:00.
Platsen är
Sodexo Hjälpmedelsservice Östergötland
Vimarkagatan 9, 582 54 LINKÖPING
Dagen genomförs i ett samarbete mellan
Sodexo och Funktionsrätt Östergötland

VÄLKOMNA!
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Inbjudningar för hela länet
Välkommen till yogaretreat

För alla
medlemmar
i Östergötland

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

Denna retreat passar både nybörjare och de med erfarenhet. Fokus ligger på yoga och medveten
närvaro. Med inspiration från viryayoga, stresshantering och mindfulness guidar Susanne
Attskog varsamt in oss i våra kroppar och vi centreras och stärks i kropp och sinne. Vi yogar på
Spiragården (500m från Södergården) och tillbringar vår fritid på Södergården.

Yogaretreat 6–9 juni 2019

Jippi nu är det dax!

Sista anmälningsdag 23/5

Mer information
För mer information om pris och upplägg kontakta Lisa Tangen, 070-642 65 85.

Vi åker lördagen den 15 juni från parkeringen vid himmelstalundsbadet med
buss till Göteborg för att fira att skolan
slutat och sommaren är här! Bussen avgår
kl 07:00 från parkeringen och hemresan
beräknas ske kl 21:00 ev upphämtning
Linköping rondellen/parkeringen mellan
Ikea och Pizza Hut. Bussen släpper av och
hämtar upp utanför Liseberg men var och
en gör upp dagen som det passar. Som tidigare år kommer bussen att göra ett stopp
för att vi skall kunna äta en medhavd
matsäck/frukost för de som inte har hunnit
med detta ännu. Var vi stannar bestämmer
vår glada chaufför.

Varmt välkomna önskar Eva Björklund, Lisa Tangen och Susanne Attskog!

OBS! Absolut ingen förtäring i bussen och
det är inte tillåtet att äta ägg, nötter eller
mandel.
Priserna för resan är:
• Vuxen 200:• ungdom 7-19 år 75:• barn 0-6 år 50:Platserna är begränsade så det är först till
kvarn som gäller!
För anmälan ring Susanne 0731-53 83 39

Vi i styrelsen önskar alla en underbar vår!
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Teater resa

Inbjudningar för hela länet

För alla

medlemmar
Inbjudningar
för31
hela
länet2019
Lördagen den
augusti
i Östergötland

Där kommer vi att se

Teater resa

”Godbitar från film & TV”

den 31 augusti
2019 även de som är mest
resan kommer att vara Lördagen
helt doftfri
för att
Där kommer vi att se
allergiska ska kunna följa med oss, till Hallingebergsteatern uta
Gamleby i Småland

”Godbitar från ﬁPåstigning
lm & TV”
sker:

Skänninge: kl. 10,00

parke
bakom
pendeltågstationen
• Påstigning sker:
Motala:
kl.parkeringen
10,30 simhallspa
Skänninge:
kl. 10.00
bakom pendeltågstationen
• Motala: kl. 10.30 simhallsparkeringen

Foto: Johannes Poignant

#sovaute

250 :-/ person
Pris: Pris:
250 :-/ person
I dennaI utfl
ykt ingår:
denna
utflykt ingår:
• Bussresa
t.o.r
•
Bussresa t.o.r
• Teaterbiljett
•
Teaterbiljett
• Lunch, Kyckling med sås,
•
Lunch,
Kyckling
ugnsgrillade
potatisklyftor
samt mål-med sås
tidsdryck,
bröd, smör, sallad,
kaffe och
ugnsgrillade
potatisklyftor
sa
litenmåltidsdryck,
kaka.
bröd, smör, sal
Glöm ej meddela ev. allergier vid
kaffe och liten kaka.
anmälan.
Glöm ej meddela ev. allergier
Har ni några frågor så hör av er.
anmälan.

Upptäck äventyret. Sov ute i juni. Vi erbjuder familjer med barn 0–12 år att
delta i en övernattning ihop med oss. En mysig äventyrsvandring och en stunds
gemensam allergivänlig matlagning ingår. Kanske vill du sova i tält, vindskydd
eller rentav under bar himmel? Ladda ner Sova ute-guiden och planera
äventyret: friluftsframjandet.se/sovaute
Plats

Ågelsjön, Norrköping.

Dag, tid

Lördagen den 8 juni kl. 16.00 till söndagen den 9 juni kl 08.30.

Packning

Tips på kläder och saker att packa finns på webben: friluftsframjandet.se/sovaute

Lunch/fika Vi lagar gemensam allergivänlig middag samt frukost.
Kostnad

Projektet FRALLA – friluftsliv för alla bjuder på aktiviteten.

Kontakt

Åsa Jonsson, e-post: asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se, tel: 073-984 29 48.
Anmälan senast den 2 juni. Ange allergier, specialkost eller övriga behov som
ledarna bör ha kännedom om. Ange om du har eget tält eller om du vill låna.

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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Anmälan sker senast 22 augusti till
Monica på 070-593 73 09 eller på
Har ni några frågor
monicajr.mj@gmail.com

så hör av

Anmälan sker senast 22 a
till Monica på 070-593 73 09
monicajr.mj@gmail.com
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.
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet
Akvarellkurs 10–13 oktober 2019
Vill du måla akvarell? Lära dig nya tekniker?
Kursen genomförs på Södergården Åre (Astma- och Allergiförbundets medlemsgård i
Undersåker, Jämtland) och det är Västjämtland astma- och allergiförening som är arrangör i
samarbete med Åredalens folkhögskola.
Vi kommer måla varje dag fram till ca 16.30 - 17.00. Vi börjar torsdagen den 10/10 kl. 13.00 målar
hela fredagen och lördag och på söndag den 13/10 avslutar vi kl. 12.00
Sista anmälningsdag är den 26/9
Intresset för denna kurs är stor och platserna är få så tveka inte att skicka in din

Foto: Henry Stahre

intresseanmälan.
Kontakta Eva Björklund på Södergården Åre för anmälan och mer information,
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se, 070-662 40 53

Västra Östergötlands Astma- och
Allergiförenings höstutﬂykt
går till Tåkern där vi...
Söndagen den 22 september,
ska deltaga i skäggmesens dag.
Vi samlas på parkeringen vid Naturrum,
Tåkern kl. 10.45, där har vi möjlighet att
deltaga i en guidning mellan kl. 11–12.
(Finns även fler aktiviteter från kl.8–14
denna dag.)
Där kommer vi även att inta våra medhavda fikakorgar och föreningen kommer
tända grillen och grilla korv,detta till en
kostnad av 40:-/ person, då får man 2 korvar
med bröd (även senap och ketchup) och
två festisar.

12

Vi hoppas vi får en fin dag och att ni är
många som anmäler er till detta.
Anmälan görs senast 18 september till:
Monica på
070-593 73 09 eller via mail
monicajr.mj@gmail.com
Om samåkning önskas meddela detta vid
anmälan.
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Information från lokalföreningarna

Kalendarium hela länet 2019
Maj
6–12 Astmaveckan
7 Astmadagen
9 Allergibladet nr 2/2019
13 Styrelsemöte – länsföreningen
17–19 Kongress – Astma- och Allergiförbundet
22 Aktiv Fritiddagen – Prova på hjälpmedel
24 Badet – i Norrköping slutar
31 Tobaksfria – dagen 31 – offentliga miljöer
Juni
6–9 yogaretreat – Södergården Åre
15 Liseberg – Bussresa – Jippi nu är det dax!

Stötta Astma- och
Allergiföreningen i Linköping

8–9 FRALLA – # Sova Ute - Upptäck äventyret
Augusti
26 Styrelsemöte – Astma- och Allergiföreningen i Linköping

Spela bingo och stötta Astma- och
Allergiföreningen i Linköping
Bli medlem på idrottensbingo.se

31 Teater resa - Hallingeberg – ”Godbitar från ﬁlm & TV”
September
6 Badet – i Norrköping startar för terminen

Du får 50 kr i välkomstbonus!

11 Temakväll – Funktionsrätt Östergötland: Funktionshinder Hbtq kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping
22 Höstutﬂykt – Tåkern - Skäggmesens dag
Matallergidagen
16 Styrelsemöte – länsföreningen
Oktober
9 Temakväll – Funktionsrätt Östergötland: Bra bakterier kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping
10–13 Akvarellkurs – Södergården Åre
November
4–10 Parfymfriaveckan
• 6 Temakväll – Funktionsrätt Östergötland: Servicehundar kl. 18:00–20:00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping
11 Styrelsemöte – länsföreningen
14 Styrelsemöte – Astma- och Allergiföreningen i Linköping
18–24 Tobaksfriaveckan

Du måste vara minst 18 år för att spela.

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Badet! Slutar 24 maj
Men återkommer som vanligt
fredagar f.o.m. 6 september
kl:17:00–17:45 och 17:45–18:00

2020
Februari
5–7 Toleranskonferens
14

Kom igång i fyra enkla steg:
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!
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Information från Länsföreningen

Kontakta lokalföreningarna
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

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

Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping

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

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:
monicajr.mj@gmail.com
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Vi samlar in gamla astmainhalatorer
för en jämlik vård
I Sverige har 800 000 personer astma,
och trots att astma är en av våra vanligaste folksjukdomar har inte alla tillgång
till den vård de behöver, vilket ger en
sämre hälsa som följd. Inför den internationella astmadagen den 7 maj, gör
Astma- och Allergiförbundet tillsammans
med Unga Allergiker en insamling av
gamla astmainhalatorer för att uppmärksamma behovet av en jämlik astmavård.
Inhalatorerna kommer att lämnas över
till politiker på astmadagen tillsammans
med krav på förbättringsåtgärder.
År 2018 genomförde Socialstyrelsen en
utvärdering av vården vid astma och KOL
med utgångspunkt i de nationella riktlinjer
som kom år 2015. Utvärderingen visar
på stora brister, exempelvis får
mindre än hälften av astma- och
KOL-patienterna en skriftlig
behandlingsplan i primärvården. Det finns även en stor
underdiagnostik av astma.
Bristerna i vården leder till att
många personer med astma inte
får en så effektiv
behandling som de skulle
behöva för att må bra. Inför den
internationella astmadagen
genomför Astma- och Allergiförbundet tillsammans med
Unga Allergiker en kampanj
där vi samlar in gamla astmainhalatorer. Dessa kommer att

överlämnas till politiker på astmadagen
tillsammans med krav på förbättringsåtgärder. Astma- och Allergiförbundet
och Unga Allergikers krav är att alla med
astma ska ha tillgång till en jämlik vård
– med rätt diagnos, tillgång till patientutbildning och bättre uppföljning.
- Efter att ha tagit del av Socialstyrelsens
utvärdering av de nationella riktlinjerna
ser vi att det finns en rad åtgärder kvar
som både landsting, regioner och kommuner behöver göra. För att visualisera
hur många som berörs och hur omfattande
medicinering som pågår dagligen genomför vi nu denna insamling, säger Maritha
Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

500 astmainhalatorer överlämnas till Lena
Hallengren
På astmadagen den 7 maj överlämnar
Astma- och Allergiförbundet och Unga
Allergiker 500 astmainhalatorer till Lena
Hallengren
Imorgon den 7 maj på internationella astmadagen lämnar Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker över 500 gamla
astmainhalatorer till socialminister
Lena Hallengren för att uppmärksamma
behovet av en jämlik astmavård och med
krav på förbättringsåtgärder. 800 000 personer i Sverige lever med astma men deras
möjligheter till vård skiljer sig stort åt.
– Trots att astma är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar har inte alla tillgång
till den vård de behöver, vilket ger en

sämre hälsa som följd. Alla med astma,
oavsett bostadsort, ska ha tillgång till en
jämlik vård – med rätt diagnos, tillgång till
patientutbildning och bättre uppföljning
säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.
År 2018 genomförde Socialstyrelsen en
utvärdering av astmavården utifrån de
nationella riktlinjerna. Utvärderingen
visar stora brister, där mindre än hälften
av astma- och KOL-patienterna får en
skriftlig behandlingsplan i primärvården.
Det finns även en stor underdiagnostik
av astma. Bristerna i vården leder till att
många personer med astma inte får en så
effektiv behandling som de skulle behöva
för att må bra.
Inför den internationella
astmadagen har Astma- och
Allergiförbundet och Unga
Allergiker samlat in gamla
astmainhalatorer från alltifrån
förskolebarn till pensionärer för
att uppmärksamma behovet av
en jämlik vård. På astmadagen
lämnas inhalatorerna över till
socialminister
Lena Hallengren, tillsammans
med krav på förbättringsåtgärder för vården.

Internationella Astmadagen infaller den 7 maj
18
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Babyns hud – port för matallergen

Dags att informera om rökfria utemiljöer

Ett barn utvecklar allergi mot födoämnen innan den första smakportionen.
Små barn utvecklar allergi mot födoämnen redan innan den första smakportionen introduceras och kan därför drabbas
av allvarliga allergiska reaktioner när de
för första gången äter ett högallergent
livsmedel som mjölk, ägg eller jordnötter.
Födoämnesallergen finns överallt i vår
omgivning och det är naturligt att barnets
hud kommer i kontakt med dessa, till
exempel när föräldrar kramar sitt barn.
Forskarnas förklaring är att matallergi kan
utvecklas genom huden om hudbarriären
är skadad till exempel vid eksem.
- Det är med tacksamhet man konstaterar
att forskningen på matallergiområdet går
framåt. Matallergi hos barn medför myck20

et oro och ofta stora begränsningar. Hittar
man förhållningssätt som underlättar för
berörda familjer, och kanske till och med
förhindrar utveckling av allvarlig allergi,
är så mycket vunnet. Atopiska eksem hos
barn har inte fått den uppmärksamhet som
behövs men kanske denna forskning kan
lyfta intresset för diagnosgruppen framåt,
säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.
- Kanske vårt nationella matallergicentrum Bra mat för alla kan leda till att vi
åtminstone i Sverige ser på matallergi och
behandling, förebyggande insatser samt
toleransutveckling på samma sätt både
inom politik, forskning, profession och
patientorganisation, fortsätter Maritha
Sedvallson.
AllergiBLADET 2019:2

1 juli i år ska skärpningen av tobakslagen träda i kraft
Snart är det vår och sommar och vi
vistas allt mer utomhus. Vi är många
som ser fram emot att slippa utsättas för
passiv rökning i olika offentliga utemiljöer. Många tvingas flytta på sig när de
väntar på buss eller tåg för att slippa
undan andras rök, och ännu värre är det
för dem som omgående får allvarliga
symtom av passiv rökning.
- Vi vill se att en informationssatsning
prioriteras även till dem som ansvarar
för de offentliga utemiljöerna och till
allmänheten så vi kan få en tobakslag
som fungerar i praktiken, säger Maritha
Sedvallson, förbundsordförande Astmaoch
De som inte tål tobaksrök måste ofta undvika uteserveringar, flytta sig på perronger
AllergiBLADET 2019:2

och hålla andan för att passera genom
entréer. Det är mycket viktigt att se till
att vi har ett samhälle som är tillgängligt
för alla och där barn och unga skyddas
mot passiv rökning. Många med astma
eller annan överkänslighet blir sjuka och
begränsas i offentliga utemiljöer när de
ofrivilligt utsätts för andras tobaksrök. En
stor undersökning visar att 4 av 10 vuxna
med astma rapporterar besvär i miljöer där
folk röker.
Från och med den 1 juli i år ska skärpningen av tobakslagen träda i kraft. Det
innebär att rökförbud kommer omfatta
uteserveringar, perronger och hållplatser
i kollektivtrafiken, lekplatser, entréer till
byggnader där tobakslagen gäller samt
idrottsplatser och arenor utomhus.  
21
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Det är ett betydelsefullt steg för att nå
målet om ett rökfritt Sverige 2025.
Den skärpta tobakslagen medför att samhället bli mer tillgängligt för personer med
allergi eller överkänslighet. De som inte
tål tobaksrök och som tidigare haft svårt
att vistas i vissa utemiljöer kommer kunna
delta i samhället på samma villkor som
andra. Det kommer ge bättre livskvalitet
och hälsa för alla, särskilt för dem som
blir direkt sjuka av tobaksröken. Förbudet
innebär också att serveringspersonal får en
rökfri arbetsmiljö och att barn och unga
skyddas. Både beslutsfattare och allmänhet kan bidra till att den skärpta tobakslagen fungerar. För att underlätta att lagen
följs behövs information både till allmänhet och andra bl.a. tillsynsmyndigheter,
ägare till uteserveringar, ansvariga för
hållplatser i kollektivtrafik och lek- och
idrottsplatser.
För ett lyckat genomförande behöver
regeringen ge resurser till att informera
om lagändringen, exempelvis till Folkhälsomyndigheten. De behöver i sin
tur informera tillsynsmyndigheter, som
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kommuner och länsstyrelser, samt andra
berörda och allmänheten. Men Folkhälsomyndigheten har hittills bara utlovat
att informera tillsynsmyndigheter – inte
resten. Alla samhällsmedborgare kan rapportera till ansvariga och även anmäla till
tillsynsmyndigheter om lagen inte följs.
Organisationer i civilsamhället kan bidra
genom information och opinionsbildning
utifrån sina förutsättningar. Det behövs
en informationssatsning för att lagen ska
följas och för att tydliggöra och kommunicera vad som kommer att gälla och varför
lagändringen görs. Information, kunskap
och förståelse minskar också behovet av
tillsyn.
Ett gott exempel på när detta fungerat
väl är beslutet om rökfritt på serveringar
2005. Den lagändringen förbereddes i
god tid av Folkhälsoinstitutet i samverkan
med organisationer från civilsamhället.
Ett dåligt exempel när det inte fungerat
var lagändringen om rökfritt på skolgårdar
som infördes i tobakslagen 1994. Flera
undersökningar visar att tobakslagen fortfarande inte följs.
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Nytt projekt för
jämställdhet
”Man eller människa” - Nytt jämställdhetsprojekt inom Astma- och Allergiförbundet
Astma- och Allergiförbundet arbetar för
första gången någonsin, med ett jämställdhetsprojekt. Ett projekt med syftet att
kartlägga normer som synliggör och problematiserar attityder och föreställningar
kring mäns engagemang för sina barns
allergisjukdomar.
Projektet ”Jämställdhetsprojektet”, som
pågår under 2019 och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten, ska även undersöka vårdpersonalens syn på maskulinitet
- kopplat till förväntningar på vårdnadshavare för barn med allergisjukdomar.
- Det är intressant att se om och i så fall
hur, det påverkar vårdpersonalens bemötande och inkludering av vårdnadshavare,
säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.
Projektets mål är att identifiera behov
och vilka möjligheter eller hinder som
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finns för att göra män som vårdnadshavare engagerade i sina barns astma- och
allergisjukdomar, samt bredda synen på
vad engagemang är. Kartläggningen ska
ligga till grund för en strategi för jämställt
engagemang för vårdnadshavare med barn
med kroniska sjukdomar och jämställt
bemötande av vårdpersonal. Idag har
Astma- och Allergiförbundet ca 17 000
medlemmar, där 25% är vuxna män.
Projektets målgrupp är personal inom
vård, skola, omsorg samt ideellt engagerade inom Astma- och allergiförbundet.
Projektbidraget är på 1,4 miljoner kronor
och gäller under 2019.
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Ny policy - överenskommelse om assistanshundar

Många klädbutiker
tillåter sällskapsdjur
Astma- och Allergiförbundets medlemstidning Allergia har nyligen gjort en
undersökning till ett antal rikstäckande
klädkedjor om pälsdjur tillåts i deras
butiker. Undersökningen visar att endast
tre klädkedjor av 14 har en policy att inte
tillåta sällskapsdjur i butikerna, nämligen Lindex, MQ och Gina Tricot. Det
stora flertalet butiker har ingen policy
om djur i sin butik, men följer regler för
gallerior.
De klädkedjor som följer regler för
gallerior är; HM, Kapp Ahl, Joy, Indiska,
Cubus, JC, Brothers, Carlings, Dressman,
Intersport.
Många klädkedjor hänvisar alltså till
bestämmelser för galle¬rior som butikerna
ofta ligger i. Förbundets medlemstidning
Allergia har frågat ett tiotal större köpcentrum/gal-lerior i landet om deras inställning och det är fram¬för allt i Stockholm
som en del gallerior är uttalat positiva till
att hundägare tar med sina hundar in.
Klädkedjorna har även tillfrågats om de
har tagit fram en policy om djur i butikerna och ifall de upplyser kunderna genom
information eller skyltning. Av alla 14
klädkedjor som deltagit i undersökningen
är det bara två kedjor – MQ och Gina
Tricot – som svarar att de har skyltar
eller dekaler som upplyser om företagets
hundpolicy. Undantag finns för ledar-,
signal och assistanshundar. Två klädkedjor
tillåter hund - Stadium och Åhléns - och
en butik har inte svarat ; ZARA.
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En anledning till att undersökningen
utförts är att medlemmar med pälsdjursallergi berättat att hundar allt oftare verkar
tillåtas i klädbutiker. Konsekvensen blir då
att tillgängligheten i samhället begränsas
för dem som inte tål pälsdjur.
- Vi hoppas undersökningen ska leda till
att fler klädkedjor blir uppmärksammade
på att göra sina butiker tillgängliga för
kunder med pälsdjursallergi, säger Maritha Sedvallson ordförande i Astma- och
Allergiförbundet. Dessutom bör de som
inte väljer att hålla sina butiker tillgängliga avisera detta vid butikens entré,
fortsätter hon.
Allergi mot pälsdjur är en av våra vanligaste allergisjukdomar. Mellan 15 och
20 procent av Sveriges vuxna befolkning
beräknas ha pälsdjursallergi, det motsvarar
ca 1,5 till 2 miljoner invånare. Vissa får
hälsobesvär av direkt kontakt med pälsdjur medan andra reagerar även indirekt,
exempelvis när pälsdjur tidigare vistats i
lokalen och lämnat allergiframkallande
ämnen efter sig.

Förbundet har tillsammans med organisationen Social- och Servicehundsförbundet tagit fram policydokument
med en överenskommelse om hur eventuella konflikter mellan assistanshunds-ekipage och personer med pälsdjursallergi bör hanteras.
Syftet med policyn är att skilja det mindre
antal assistanshundar som används som
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning från den stora mängden
sällskapsdjur som tas med i olika miljöer i
samhället. Svenska Brukshundklubben har
fått regeringens uppdrag via Myndigheten
för delaktighet att kvalitetssäkra assistanshund-ekipage och assistanshund-instruktörer.
Det finns en särskild motsvarande överenskommelse med Brukshundsklubben
som kommer läggas in i webshoppen
inom kort.

antaget av Astm
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Pollenplågan är här!
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 av hur många som
just då genomgår allergivaccination.
Den senaste rapporten kom i januari 2018.
Data från ALK och från Socialstyrelsen
visar på att andelen patienter som får denna behandling ligger på en låg nivå. Allergi-vaccination utförs med injektioner eller
tabletter och har en behandlingsperiod på
26

tre år. Det är idag den enda behandling
som långsiktigt innebär att patienten i stort
sett blir symptomfri. Ändå finns behandlingen i för liten utsträckning i samtliga av
landets landsting.
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 per 10 000 medan Norr- och
Västerbotten endast behandlat 9 patienter
vardera. Samtliga landsting ligger långt
under det beräknade behovet, vilket gör
AllergiBLADET 2019:2

att 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”, bristen på allergologer på vuxensidan
kan vara den begränsande faktorn.
När Socialstyrelsen undersökte andelen
allergologer i varje landsting så låg snittet
på 0,9 per 100 000 invånare, men vissa
landsting saknade helt allergologer på
vuxensidan. Jämförelsevis så ligger snittet
i Europa på ca 1 per 50 000 invånare.
– Situationen är katastrofal; mottagningar
läggs ned eller hotas med nedläggning.
Dessutom kommer en stor andel av
allergologerna att gå i pension inom några
år. Det behövs en nationell övergripande
samhällsstrategi för allergivården, kvitto
finns på att en sån satsning fungerar då
den gjort positiv skillnad i Finland, säger
Maritha Sedvallson, ordförande Astmaoch Allergiförbundet.
Tidigare skedde en viss ökning av patienter som fick behandling, men dessvärre
har den avstannat, detta trots introduktion
av tabletter istället för sprutor, vilket gjort
det möjligt för fler patienter att genomgå
behandling, då den tidigare krävde sjukhusbesök en gång i veckan under lång tid.
– Forskningsframstegen inom allergivaccination i kombination med spridning av
fler allergologer skulle kunna innebära en
mer jämlik vård för individen, säger Jonas
Binnmyr, fondsekreterare Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.
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Siffror för respektive landsting per
10 000 invånare i januari månad 2018:
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland/
Härjedalen
Gävleborg
Dalarna
Uppsala
Värmland
Västmanland
Stockholm
Sörmland
Örebro
Västra Götaland
Östergötland
Jönköping
Halland
Kronoberg
Gotland
Kalmar
Blekinge
Skåne

9 patienter
9 patienter
12 patienter
10 patienter
14 patienter
20 patienter
18 patienter
24 patienter
10 patienter
18 patienter
11 patienter,
14 patienter
15 patienter
14 patienter
13 patienter
48 patiente
17 patienter
35 patienter
21 patienter
18 patienter
21 patienter

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:
Undvik utomhusträning under pollensäsongen, Tvätta håret på kvällen innan du
går och lägger dig, vädra inte i sovrummet
innan du ska sova.
Länk till mer information och allmänna
råd om pollenallergi
www.astmaoallergiforbundet.se
/information-rad/pollenallergi/
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Brukarstödcenter
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
• Bilstöd och anpassningar

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!

• Bostadsanpassning
• Hjälp med att fylla i blanketter
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Ny kunskap om matallergier direkt på webben
Läs det senaste från forskare
om matallergier
Nu har vi gjort det enklare att kunna ta
del av ny kunskap och fakta direkt från
forskare inom matallergi.
På nutritionsfakta.se hittar du artiklar
skrivna av forskare som belyser matallergier ur ett brett perspektiv. Bland annat
livskvalitet, näringsstatus och kostnader
som är förenade med matallergier, liksom
mer medicinska synvinklar, som diagnostik och korsreaktioner. Artiklarna är
framtagna inom projektet Bra mat för alla
i samarbete med Swedish Nutrition
Foundation.
Bra mat för alla drivs av Astma- och
Allergiförbundet i samarbete med Centrum
för Allergiforskning och Livsmedelsföretagen. Syftet med projektet är att starta ett
nationellt kunskapscentrum för matallergi
och matöverkänslighet där alla samhällets
AllergiBLADET 2019:2

sektorer är med. Som en första stor kunskapssatsning har ett tiotal artiklar tagits
fram i samarbete med forskare på området
och publicerats i papperstidningen Nordisk
Nutrition i oktober 2018. Samtidigt hölls
då en konferens tillsammans med Swedish
Nutrition Foundation.
– Det finns ett stort behov av att få faktabaserad kunskap om matöverkänslighet
inom flera olika fält i samhället, det här
är ett sätt att nå nya målgrupper med ny
kunskap på området matallergi, säger
projektledare Sofia Knáz.
Du hittar artiklarna på
www.nutritionsfakta.se
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Toleranskonferens 2020
Den 5–7 februari 2020 arrangerar Astmaoch Allergiförbundet och stiftelsen Astmaoch Allergiförbundets Forskningsfond,
tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården, en
nationell toleranskonferens med syftet att
sprida kunskap kring toleransutveckling
samt skapa intresse för allergisjukdomar
ur ett samhällsperspektiv.
Under konferenser diskuteras nya rön och
hur man kan förebygga och även slippa
allergisjukdomar. Toleranskonferensen
riktar sig till experter och vetenskapligt
aktiva, beslutsfattare och opinionsbildare
i samhället och medlemmar i Astma- och
Allergiförbundet. Med konferensen vill vi
också inspirera opinionsbildare och makt-

havare att ta initiativ till en bred nationell
satsning om att förbättra livsvillkoren för
människor med allergisjukdom.
Vi hoppas att ny kunskap ska nå ut till den
praktiska sjukvården, att beslutsfattare
i landsting och på nationell nivå ska få
kunskap om att det finns en stor potential
till förbättring gällande människor med
allergisjukdom, samt att regering och riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi
för att möta problemen med allergi
sjukdomar.
Läs mer och anmäl ditt intresse för att få
information om toleranskonferensen här
https://astmaoallergiforbundet.se/vart-arbete/toleranskonferens/

information om toleranskonferensen
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Sveriges största arbetsplats gör barn sjuka –
skolmiljön för barn är viktig
Varje dag går tiotusentals barn och unga
till Sveriges största arbetsplats för att få
utbildning. Många av dem slår sig ned
i fuktiga, mögelskadade och dammiga
lokaler.
Dessa lokaler gör dem sjuka – och där
förväntas de prestera. I Sverige har sjunkande skolresultat länge varit en aktuell
fråga som diskuterats ur många vinklar.
Sällan hamnar fokus på den fysiska
skolmiljön, trots att den underkänns i olika
utvärderingar år efter år. Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport från år 2017 visar till
exempel att det fortfarande finns stora
brister gällande luftkvalitet och ventilation
i många skolor runt om i landet.
Samtidigt som skolmiljön underkänns,
har otaliga studier som påvisar starka
samband mellan dålig inomhusmiljö och
hälsoproblem publicerats.
AllergiBLADET 2019:2

Extra mycket symptom
Brister i inomhusmiljön påverkar alla
negativt men drabbar barn och unga med
överkänslighet extra hårt. Elever med
känsliga luftvägar riskerar att utveckla
allergi och för redan allergiska elever finns
risk för förvärrade symtom. Om exempelvis städningen är dålig kan det leda
till att barn och unga med allergi mot till
exempel pollen, pälsdjur eller kvalster får
extra mycket symtom vilket ofta ger högre
frånvaro och kräver mer medicinering.
Att inte fler åtgärder har gjorts för att
förbättra barns arbetsmiljö är under all
kritik. För det är väl knappast nyheter att
fukt- och mögelskador ökar risken för
luftvägsproblem och astma eller att dålig
luft kan ge huvudvärk, trötthet och förvärrad astma? Inte heller är det en nyhet
att dammiga lokaler kan innehålla  
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allergen och allergiframkallande kemikalier som kan ge irritation och inflammation i ögon, hud och luftvägar. Det är inte
så konstigt att många barn har svårt att
koncentrera sig när det är svårt att andas,
huvudet bultar och ögonen kliar.
Skolmiljön gör barn blir sjuka
Jag tycker att det är skamligt att barn och
ungas arbetsmiljö inte tas på större allvar
och det är hög tid för förändring. Att satsa
på en förbättrad inomhusmiljö i skolan har
många potentiella positiva effekter. Utöver
en förbättrad hälsa, har danska studier
visat att det finns ett samband mellan
ökad friskluftstillförsel, sänkt temperatur i
klassrummen och förbättrade skolresultat.
Genom att förbättra luftflödena beräknas
skolprestationer kunna förbättras med
29 procent! En god inomhusmiljö ger med

andra ord stora vinster för alla, inte bara
de med astma och allergi som i dagsläget
påverkas mest av bristerna i inomhusmiljön.
Det finns självklart fler aspekter som
påverkar de sjunkande skolresultaten, men
en god idé är att börja med att se till att
skolmiljön ger dig möjligheter att prestera.
För det säger väl egentligen sig självt?
Fukt, mögelskador och damm – det är inte
direkt några framgångsfaktorer för god
hälsa och bra betyg.
Freja Anckers
Förbundsordförande Unga Allergiker

Källa:
www.folkhalsasverige.se
/astma-allergi/skolmiljon
-gor-barn-sjuka/#

Vårdnadshavares tillgång till tonåringars
e-recept begränsas
Från och med 11 april 2019 kommer
vårdnadshavare inte längre att kunna
se tonåringars e-recept på apotekens
webbplatser. Det blir därmed inte heller
möjligt för vårdnadshavaren att e-handla
tonåringens recept.
Från och med 11 april kommer vårdnadshavare (eller den som vårdnadshavaren
gett fullmakt till) inte längre kunna
e-handla sitt barns e-recept eller hålla
koll på sitt barns e-recept, om barnet är
13–17 år. För yngre barn fungerar det som
tidigare.
Det är inte heller möjligt för en tonåring
att ge fullmakt till sin vårdnadshavare för
att denne ska få tillgång till e-recepten.
En tonåring som har e-legitimation kan

däremot logga in själv och se sina e-recept.
Ändringen påverkar bara möjligheten för
vårdnadshavare att se och e-handla på
recepten, en vårdnadshavare kan alltså
fortfarande gå till ett vanligt fysiskt apotek
för att hämta ut recept till sin tonåring.
Frågor?
Det är eHälsomyndigheten som fattat
beslut om detta för att följa offentlighetsoch sekretesslagen. Ändringen rör endast
vårdnadshavare för tonåring mellan 13
och 17 år.

Allergivänliga friluftsrecept
Att äta ute är en upplevelse. Naturen och
gemenskapen är ingredienser som nästan
alltid gör att det smakar gott. Därför är det
viktigt att alla kan äta det som serveras
och känna sig trygga med tillagningen.
Med allergivänliga friluftsrecept av Eric
Tornblad hoppas vi på att fler kan få uppleva glädjen av att ha vår utomhusmiljö
som middagsbord.
Läs eller ladda ner recepten här
www.astmaoallergiforbundet.se
/wp-content/uploads/2019/04
/allergiv--nlig_utomhusmat
_A4_utskrift.pdf
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Armtag

Flytning

Simtag

Bassäng

Frisim

Sjöstjärnan

Bentag

Grunt

Sälen

Bogsering

Krabban

Vattentramp

Bröst

Längddykning

Väst

Djupt

Rygg

Dopp

Silverbojen

Droppen

Silvergrodan

Fjäril

Simning

Tävling – ”Små ﬁskar som far omkring. De hörs nästan ingenting”
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Rätt svar Allergibladet nr 1/ 2019 – ”Och så vajar hatten, och hatten vajar så”
Rätt svar: Ytlighet
Vi fick in 8 svar denna gång!
Vinnare är
Julia Svensson, Jönköping
Linda Jagneby Törnqvist, Motala
Marit Bernhardsson, Linköping

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 senast den 18 augusti 2019
via e-post
astma-allergi.ost@fontanen.org
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eller
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Glöm inte att ange namn och adress!
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Här bor du billigt, tryggt och enkelt i en ren och sund miljö.
Maj Södergårdens vänner träffas och gör ett handtag för allas
vår fina gård. Vi bjuder på arbetsfika, boende och avslutningsmiddag. Öppet för alla, 23–26 maj.
Juni In the air – be aware! Doftöverkänsligas årliga träff, 27–30
juni.
Juli och augusti Södergården har öppet hela sommaren.
Kom och upplev natur och kultur. Vandra i gröna högfjäll
och bada i fjällsjöar. Välkommen att boka!

September Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland,
31 augusti–7 september.
Astma- och Allergiföreningen i Skåne, 9–15 september.
Södergårdens vänner ställer i ordning inför vintern. Öppet
för alla, 19–22 september.
Styrelseutbildning Ovanåker Astma- och Allergiföreningen,
26–29 september.
Oktober Kom till Södergården med barnen under höstlovet. Vi har lediga rum. Välkommen!
November och december Vi har lediga rum. Välkommen!

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.

Produktion: Fontänen, Linköping • maj 2019 • Upplaga: 800 ex

Välkommen till
Södergården Åre 2019!

Foto: Eva Björklund
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