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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 tfn nr:
013-10 34 82 eller skicka e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org
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Ordföranden har ordet

L

öven ramlar av träden och vi inväntar nu den första snön. Under hösten har vi haft flera olika aktiviteter
i de olika lokalföreningarna.

Anmälningarna till vinterns astmaskola
för barn och ungdomar i ålder 7 – 15 år
(födda 1998 – 2006) har börjat strömma
in och vi hoppas att ni medlemmar kan
hjälpa oss att sprida information om
astmaskolorna. Vi försöker att skicka
ut information till sjukhus och vårdcentraler men tyvärr hamnar informationen ibland i skymundan i väntrummet.
Sista ansökningsdag för astmaskolan är
den 9 december.

Nytt för våren är att vi ordnar en familjekurs på Ädelfors folkhögskola i februari.
Ta chansen att följa med på en trevlig
kurs med nya vänner, nya kunskaper, god
mat och vacker natur. Genom bidrag har
vi också möjlighet att erbjuda ett kraftigt
subventionerat pris.
Hör gärna av er om idéer och tips på föreläsningar eller utflykter som föreningen
borde anordna.
Ha en bra höst och njut av alla fina färger
i naturen som snart kommer.
Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland

Pressmeddelande 2012-11-08 07:45
Det finns idag cirka 4000 kända ämnen som kan ge allergi efter kontakt med huden.
Färger som används för att färga syntetmaterial är allergiframkallande, men eftersom
symptomen oftast är ospecifika tror många att det handlar om materialet. En märkning
av kläder som ger upplysning om att allergiframkallande kemikalier använts måste till
snarast, anser Astma- och Allergiförbundet.
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Lingonkolapaj med kanelgrädde
(4-6 portioner)
Pajdeg:
1 1/2 dl vetemjöl
2 msk brun farin
50 g mjölkfritt margarin
1 msk vatten
Lingonkolan:
1 dl socker
1/2 dl farinsocker
2 dl mjölkfri grädde
3 dl lingon
Kanelgrädde:
1 dl mjölkfri vispgrädde
1/2 msk kanel
Blanda mjöl, farinsocker och margarin i
en bunke. Tillsätt vattnet och arbeta ihop
till en smidig deg.
Tryck ut degen i en smord pajform. (använd mjölkfritt margarin till detta)
Grädda 10 minuter i mitten av 200 grader
varm ugn.
Smält socker och farinsocker i kastrull till
lätt brynt färg. Var försiktig så att det inte
bränns vid. Tillsätt mjölkfri grädde och
rör tills sockret löst sig, koka försiktigt
några minuter, ska tjockna något.



Häll lingonen i en skål och slå över kolasåsen. Rör runt så det blandas. Häll lingonkolan i pajskalet. Låt svalna en stund. Ställ
gärna pajen kallt före servering.
Vispad grädde med tillsatt kanel smakar
mums till pajen!
Månadens recept produceras av Anne Axelsson
Har du frågor eller vill köpa hennes bok
så kontakta Anne direkt på:
kontakt@bakbordet.com
Mer information om hennes bok finns här:
http://www.bakbordet.com
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Inbjudningar för hela länet 2012
Julgransplundring
för stora och små
Lördagen den 19 januari 2013 kl. 14.30
är det dags för julgransplundring.
Vi träffas i Vagnhallen på Föreningshuset
Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping
för att dansa ut julen, leka och ha trevligt.
Tomten kommer på besök och det finns
lotterier.
Ta med egen kaffekorg.
För att underlätta planeringen vill vi gärna
att du/ ni anmäler hur många barn/ vuxna
som kommer på julgransplundringen.
Anmälan senast den 14 januari 2013 via
e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
eller via telefon 013 – 10 34 82
Välkomna önskar Astma- och Allergiföreningarna i Östergötland

För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet 2012

För alla
medlemmar
i Östergötland

Familjekurs på Ädelfors folkhögsko
i samverkan med Astma- och Allerg
Vi hoppas att just Du/Ni vill följa med oss
till Ädelfors folkhögskola som ligger i 8 km
öster om Vetlanda i samhället Holsbybrunn!
När:
lördag 9 februari –
söndag 10 februari
Vi åker buss kl. 07.30 den 9 februari från
Folkets Park i Linköping . Om någon vill
gå på i Mjölby, går det bra. Meddela detta
vid anmälan.
På Ädelfors folkhögskola bor vi i hotellrum som är trivsamt och praktiskt inredda
med hög komfort och med naturen inpå
knuten. Alla rum har WC/dusch, telefon,
TV och trådlöst Internet.
Ädelfors specialite är klassisk husmanskost och vegetarisk kost som bufféserveras alla dagar i veckan. Frukost serveras
varje dag 07.30-08.30. Köket använder
alltid svenskt kött och frukt och grönt
kommer från en lokal leverantör. Kökets
målsättning är att använda närproducerade råvaror.
Vad kostar det: Kostnaden är endast 690
kr! För pengarna får du bussresa till och
från Ädelfors folkhögskola, logi (hotellstandard), lunch x 2, frukost och middag.
OBS! Barn och ungdomar 0- 6år deltar
kostnadsfritt. Barn i åldern 6 – 12 år 600
kr. För ungdomar 13 år och uppåt är deltagaravgiften 690 kr per person
Program: Programmet kommer anpassas
efter antalet deltagande barn/vuxna och

det kommer finnas möjlighet att prova andra aktiviteter.
Preliminärt program
Lördag.
09.30

Ankomst till Ädelfors
Inledning och presentation

11.00

Att leva med astma allergi/Ska
pande aktivitet

12.30

Lunch

13.30

Fortsättning, Att leva med astma
allergi/Utelek förhoppningsvis i
snö

15.00

Fika

15.30

Redovisning från grupp diskus
sionerna

16.30

Slut för dagen

18.00

Buffé

19.00

Kvällsaktivitet – Bad i folkhög
skolans bassäng för de som vill

Söndag.
07.40 Frukost
08.30 Att leva med astma och allergi/
Aktivitet i gympasalen/ ute
10.00 Kaffe
10.15 Hur kan vi använda oss av so
ciala medier
12.00 Lunch
13.00 Utvärdering och summering av
kursen
14.30 Kaffe och hemfärd

Boktips från Adlibris.se

la 9 – 10 februari 2013
iföreningen i Östergötland
Låter det här intressant?
Anmäl dig med e-post till
astma-allergi.ost@fontanen.org
eller via ett vykort till Astma- och Allergiföreningen, Västra Vägen 32, 582 28
Linköping före 14 januari 2013
Sätt in deltagaravgiften på Astma- och
Allergiförningen i Östergötlands bankgiro 275 – 7979 och ange ditt namn samtidigt som du anmäler dig via e-post eller
vykort.
Ange namn, adress och eventuell födoämnesallergi i anmälan.
Har du några frågor till oss får du gärna
höra av dig till kansliet på telefon 013 –
10 34 82 eller via e-post till astma-allergi.
ost@fontanen.org

Att äta tillsammans –
en kokbok när allergi är med i bilden
Av Julia Konradsson & BrittMarie Konradsson, Brittas böcker 2010
Vi har sammanställt recept på mycket,
från klassiker som Janssons Frestelse och
köttbullar till egna påhittade paj- och bullrecept. Alla som är glutenintoleranta och/
eller nötallergiker samt äggallergiker kan
tillaga alla rätter som finns i boken utan
att behöva byta ut någon ingrediens. Om
man är laktosintolerant är det lätt att byta
ut mjölkprodukterna mot någon laktosfri
variant och är man mjölkproteinallergiker
så kan man använda sig av helt mjölkfria
produkter.

OBS! Begränsat antal platser!
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Information från lokalföreningarna
Linköping
Kallelse till årsmöte
Astma- och Allergiföreningens årsmöte äger rum torsdagen den 14
februari 2013
Kl. 18.30. Plats: Rum 371, Fontänen Västra vägen 32 Linköping, ingång via ”lilla
entrén” Föreningen bjuder på kaffe/the och smörgås. Handlingar till årsmötet kommer
att finnas tillgängliga på föreningens kansli två veckor före årsmötet.
Anmälan via telefon 013-10 04 10 eller via e-post astma-allergi@fontanen.org
senast 10 februari 2013. Förslag till dagordning finns bifogat! Alla medlemmar
är hjärtligt välkomna att deltaga på årsmötet och ta del av verksamheten

Förslag till dagordning
1.

Öppnande av mötet

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Fastställande av dagordning

4.

Årsmötets behöriga utlysande

5.

Val av
a) ordförande för mötet,
b) sekreterare för mötet,
c) rösträknare,
d) protokolljusterare

13. Val av ordförande och studieorganisatör
14. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
15. Val av revisorer och ersättare
16. Val av ombud och ersättare till länsföreningens årsmöte
17. Nominering av ledamöter till länsföreningens styrelse

6.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning: 2012

18. Nominering av ledamöter till Fontänens styrelse

7.

Revisorernas berättelse

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

19. Nominering av ev. ledamöter till
HSO- Linköpings styrelse

9.

Behandling av motioner

20. Fastställande av antal ledamöter i
valberedningen

10. Fastställande av verksamhetsplan och
budget för kommande verksamhetsår

21. Val av valberedning

11. Fastställande av medlemsavgift

23. Bingospel

12. Fastställande av antal ledamöter och
ersättare i styrelsen

24. Övriga ärenden



22. Ersättningar till styrelsen

25. Avslutning
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Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tfn. 013-10 04 10			
E-post: astma-allergi@fontanen.org
www.astmaoallergiforbundet.se/linkoping
Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Norrköping
Adventsfika 2 december
Smaka den första lussebullen. Drick den första glöggen.
Lyssna till ljuvlig sång på CD, och mingla med andra medlemmar!
Vi diskuterar gärna om vad ni har för önskemål inför kommande år och förändringar som kanske behöver göras.
Någon överraskning lovas, tag med ett glatt humör å kom!!!!
Var? Samlingssalen på Sandbyhov. När? Kl 13:00-15:00
Anmälan görs (glöm ej uppge eventuell matallergi) senast den 27 november
till Annelie 011-343100 eller Rulle 0706-204066.

Inbjudan till informationskväll på Norrköpings
Trafikskola med temat: Vi i trafiken.
Ta chansen att ställa frågor och diskutera allt som du undrar över. Gällande
både gående/cykel/moped/bil eller högre
behörigheter.
Torsdagen den 17 januari kl 18:00-20:30

Anmälan görs även här så vi kan förbereda en enklare fika som vi bjuder på.
Ring Annelie 011-343100 eller Rulle 0706-204066
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Information från lokalföreningarna
Kallelse till Årsmöte i Norrköping
Boka redan nu in
tisdagen den 26 februari 2013
klockan 18.00-19.30
Plats: Föreningslokalen Sandbyhovsgatan.
Anmälan till Annelie Wigh 011-34 31 00
eller Rulle 0706-20 40 66.
Vi tar tacksamt emot flera som är intresserade att jobba i styrelsen.
Du behövs med idéer och åsikter.
Ninna Almén, Annelie och Rolf Wigh

Tyvärr fick vi ställa in resan till Tom Tits i Södertälje på grund av för få anmälningar.
Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 15 NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40
E-post: aafnkp@yahoo.se

Åtvidaberg
Astma- och Allergiföreningen i Åtvidaberg
Ängslyckevägen 3, 597 43 ÅTVIDABERG
Tel. 013-13 88 74
www.astmaoallergiforbundet.se/atvidaberg
10
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Påminnelse skidresa Romme Alpin 2013
Västra Östergötland
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Information från lokalföreningarna
Västra Östergötland
Medlemsmötet med information från saltrummet som var planerat till den 30 oktober
2012 blev inställt och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.
Monica Jernér

Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
Onsdagen den 27 februari 2013
Klockan 19.00
Plats: Föreningens egen lokal på adress
Vagngatan 1, Motala (gamla tandläkarmottagningen).
Anmälan senast 25 februari 2013 till Monica
på tel. 0143-500 19 eller via
mail monicajr@spray.se

Håll utkik på vår hemsida och i Allergibladet där vi utlyser aktiviteterna. Vi ser
gärna att våra medlemmar kommer med förslag på vad vi kan göra för aktiviteter.
Astma- och Allergiföreningen i Västra Östergötland
Kassör. Monica Jernér
c/o Monica Jernér, Västra Älgsjö Lunnarp, 596 91 SKÄNINGE
Tel. 0143-500 19

mobil 070-593 73 09

monicajr@spray.se
www.astmaoallergiforbundet.se/vastra-ostergotland

12
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Information från
Unga Allergiker Östergötland
Information
Vi är en lokalförening som bestämt oss för
att ta nya tag, efter en tid när vi inte varit
fullt så aktiva. Nu har vi lagt upp nya mål
och kommer att göra så mycket vi bara
kan! Vi har bland annat ordnat en skidresa
till Romme då vi hade en sorts ”nystart”
för såväl gamla som för nya medlemmar.
Vi är en förening som vill inrikta oss på
astmatikers och allergikers behov och förmågor, vi har därför som ett slagord att vi
ska göra vårt bästa för ert välbefinnande.
Vi vill gärna att andra unga utan allergier
eller som inte har astma också ska få ta
del av våra events, eftersom dessa kan få
inse hur besvärligt det ibland kan vara att
vara astmatiker/allergiker.

Information om aktiviteter och liknande
skall ske genom postutskick, nyheter på
Unga Allergikers hemsida och via Östergötlands Facebook-sida.
Ni är så välkomna till oss i UA Östergötland!
Hälsningar UA Östergötland
ua.ost@hotmail.com

Titta in på vår hemsida!
http://ungaallergiker.se/
lokalt-forening/1
Unga Allergikers riksförbund hittar du på www.
ungaallergiker.se
Vi finns på Facebook.
Sök oss på Unga Allergiker Östergötland
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Information från Handikappföreningarna Öster
Handikappföreningarna i Östergötland inbj
Torsdag 10 januari
Kurs i bokföring grund med dator,
Träff 1
Tid: 18.00-21.00
Plats: Datasalen, Fontänen, Linköping
Torsdag 24 januari
Kurs i bokföring grund med dator,
Träff 2
Tid: 18.00-21.00
Plats: Datasalen, Fontänen, Linköping
Lördag och söndag 26-27 januari
Lär känna varandras handikapp
Plats: Missmyra, Risten Resurscenter,
Åtvidaberg
Torsdag 7 februari
Kurs i bokföring grund med dator,
Träff 3
Tid: 18.00-21.00
Plats: Datasalen, Fontänen, Linköping
Torsdag 14 februari
Vardagsnytta av och med befintlig
teknik.		
Samarbete med ABF och Stadsbiblioteket
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

14

Onsdag 13 mars
Aktuell forskning
Samarbete med Funkis gruppen
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Onsdag 17 april
Arbetsmarknad
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Lördag 25 maj
Funktionärsutbildning
Ordförande, kassör, sekreterare,
revisor, valberedning
Tid: 09.30-15.00
Plars: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Lördag och Söndag 7-8 september
Lär känna varandras handikapp
Plats: Missmyra, Ristens Resurscenter,
Åtvidaberg
Torsdag 12 september
Fungera Mera Mässan
Tid: 10.00-16.00
Plats: Fontänen, Linköping
Arrangör: Handikappföreningarna och
Föreningshuset Fontänen
AllergiBLADET 2012:4

götland
uder till följande Kurser och Temakvällar 2013
Onsdag 18 september
Tema ej klart
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

Onsdag 16 oktober
Besök museum / natur
Tid och plats ej klart

Lördag 28 september
Skrivardag
Tid: 09.30-15.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

Torsdag 14 november
Tema ej klart
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

*

*

*

Föranmälan är obligatoriskt och det är viktigt du vid anmälan
anger behov av särskild kost.
Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Handikappföreningarna
Östergötlands hemsida, www.hso-ostergotland.org
Du kan också kontakta, Handikappföreningarna Östergötland
tel: 013-12 30 60
e-post info@hso-ostergotland.org

AllergiBLADET 2012:4
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Boktips till barn och ungdomar om astma och allergi

Astma och allergi
Elsas hemlighet
av Eva Eriksson, AWG, 1998
Barnbok, börja läsa
Elsa tar hand om en ensam övergiven
katt. Alla i familjen är så glada åt katten
som spinner så det sprakar, men Elsas
pappa börjar nysa så förskräckligt. Till
slut förstår alla att han är allergisk mot
katter. Att göra sig av med ett älskat
husdjur är förfärligt sorgligt.
En barkbåt till Eddie
av Viveca Sundvall, Rabén & Sjögren,
1992
Kapitelbok
Anders och Eddie ska vara hundvakter
åt stora snälla lurviga Valentino, Valle
kallad. Valles husse Axel har blivit pappa och han vill vara med fru och barn
på sjukhuset. Eddie tar med Valle till
bäcken, där han kan nosa på spännande
rötter och löv. Eddie börjar nysa mer
och mer och en kväll får han svårt att
andas och måste åka till sjukhus. Där
får han veta att det är Valle som gör honom sjuk.
Ida och tårtan: att inte tåla gluten
Svenska Celiakiförbundet och Gothia
Förlag, 2010
Barnbok med bilder

Ida är 5 år och går på dagis. Hennes bästa
kompis heter Stina. När Stina fyller år och
ska ha kalas tänker hon särskilt på Ida och
ber sin mamma göra födelsedagstårtan
utan gluten, så att Ida också kan äta.
Ronny & Julia får en hund
av Måns Gahrton, Bonnier Carlsen, 2004
Bilderbok
Ronny har tjatat i åratal om att få ett eget
djur, och så en dag står han där: Hamlet,
hans egen lilla hund. Det är precis så roligt och mysigt som han alltid trott. Men
varför blir han så snuvig när han är med
Hamlet? Doktorn säger att det är hunden
han blir allergisk och sjuk av.
Lisen tappar andan
av Frida Lindgren Karlsson,
Kikkuli förlag, 2010
Boken handlar om en flicka som insjuknar akut med astma på grund av pälsdjursallergi. Läsaren får följa Lisen när hon
behandlas akut och när hon utreds för sin
allergi inom sjukvården. Boken beskriver
också hur det är att leva med sjukdomen
och hur det påverkar livet.
Frida säger själv att hon tycker boken är
viktig eftersom astma och allergi har ökat
i samhället särskilt bland barn. Den kan
bredda kunskapen och förståelsen hos

barnens kompisar, deras föräldrar och andra vuxna i skola och fritid om hur det är
att leva med astma och allergi. Boken är
bra att läsa högt för både barn och föräldrar som lider av diagnosen astma och allergi, eller för de som känner någon i sin
omgivning som har sjukdomen.

av Thomas Bergman, Unga allergiker,
2004 Bilderbok

Lite äldre böcker som du
hittar på biblioteket eller
antikvariatet

Toppens hemliga liv

Isa – en smart tjej med astma och
allergi

Nu är Isa 16 år och mår lite bättre trots sin
allergi. Emellanåt kan hon till och med
passa hunden Robin, en omöjlighet för
några år sedan.

av Inger Nan, Rabén & Sjögren, 1981

Toppen har ett hemligt liv. Hon måste ha
det nu när det är så besvärligt med Dadde
Isabell en vanlig tjej med astma och al- Toppens lillebror. Han är allergisk och tål
lergi
ju ingenting av allt det som Toppen tycker
av Thomas Bergman, Unga allergiker,
är så roligt - hundar och katter och hästar.
1994
Faktabilderbok
Isabell är 6 år och har aldrig ätit hambur- En fin dag för Johan
gare eller glass, inte ens vanliga bullar
klarar hon av och nötter kan vara helt livsfarliga. Hon måste hålla sig inomhus med
stängda fönster under pollentiden, och gå
till doktorn då och då för undersökning
och behandling. Men hon kan ändå leka
med kompisar och leva friluftsliv.
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av Inger och Lasse Sandberg, Rabén &
Sjögren, 1981
Johan är allergisk och har det som värst
på våren. Frökens vikarie förstår först inte
hur han har det, men får sedan kasta ut
påskriset och bära ut sin hundvalp från
klassrummet. När det regnar mår Johan
bättre.
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Du kan påverka framtidens funktionshinderspolitik
Handisam har haft i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till frivilligt
uppföljningssystem av funktionshinderspolitiken för kommuner och landsting.
Förslaget bygger på att Handisam i samverkan med berörda aktörer, som statliga
myndigheter och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), årligen redovisar
nyckeltal på hur kommuner och landsting
verkar för ökad delaktighet. Systemet ska
ha en tydlig koppling till FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
För att komplettera den offentliga statistiken ska Handisam använda sig av en
undersökningspanel. Syftet är att få bättre

och djupare förståelse för om de insatser
som görs ger någon effekt för individen
i vardagen. Det handlar bland annat om
att identifiera vilka hinder i samhället som
motverkar full delaktighet för personer
med funktionsnedsättning. Här kan du gå
med i panelen http://www.epostservice.
com/go/166766/40602254/816922/0/
41751B74FE1C/7/www.hi.se%2fitfragan
och på detta sätt vara med och påverka
den framtida funktionshinderpolitiken.
Rapporten till regeringen kan laddas
ner från länken; Handisams hemsida
www.handisam.se/Publikationer-ochpress/Rapporter/Kommunernas-arbete/
Uppfoljning-som-paskyndar/

Rätt svar till tävlingen Författarinna
i Allergibladet nr 3/2012: Ljuva toner
Vi fick in 28 svar denna gång
Vinnare är:
Anna- Maria Cannervik, Linköping		
Annica Johansson, Norrköping		
Grattis ni får en vinst med posten!

Kerstin Nordén, Linköping
Emrik Linde Björkman, Linköping

Ringa in orden i ordnätet bredvid.
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 ordnätet bildar ett lösenord.
X D S M R E
Skicka in lösenordet senast 31 januari 2013 till:
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
eller med e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!
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Tävling – Där hemma på vår gård, där står en gammal ford…
”Där hemma på vår gård, där står en gammal ford…”
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Amerikanare Back
Bildörr Block
Amerikanare Back
Bildörr
Chevrolet
Chrysler Cruising Cylindrar
Chevrolet
Chrysler
Cruising
Elvis
Ford
Grill
Elvis
Ford Glida Glida
Jeans
Jerka
Kofångare
Jeans
Jerka KamaxelKamaxel
Mack
Meka
Muller
Mack
Meka Motor Motor

Bogsera
Cadillac
Cheva
Block
Bogsera
Cadillac
Domkraft
Drev
Edsel
Cylindrar
Domkraft
Drev
Huv
Hästkrafter
Impala
Grill
Huv
Hästkrafter
Krom
Kupe
Kylare
Kofångare
Krom
Kupe
Mustang
Navkapsel
Muller
Mustang Oldsmobil
Navkapsel
Olja
PoleraRadio Radio
Raggarbrud Ragge
Raggarrunda
Olja
Polera
Raggarbrud Raggarrunda
RockRagge
Ronny
Ruta
Sexa
Skinnväst
Skivspelare
Ronny
Ruta
Sexa
Skinnväst Skivspelare Skärm
SpakSkärm
Sprit
StereoSvets Svets
Teddy
Topplock Vevaxel
Tärning
Sprit
Stereo
Teddy
Topplock
Tärning
WunderbaumÖl

Wunderbaum Öl

Che
Edse
Imp
Kyla
Olds
Rock
Spak
Veva

Ringaindessaordirutnätetovan.Debokstäversombliröverirutnätetbildarlösenord.
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Ordenkanståfrittellerbildasvågrätt,lodrätt,diagonalt,baklängesellerhakaivarandrame
bokstäver.Debokstäversombliröverirutnätetbildarettlösenord.

God Jul och
Gott Nytt År

önskar vi alla
medlemmar och
tackar för ett fint 2012
Styrelserna i Astma- och
Allergiföreningarna i
Linköping, Norrköping,
Västra Östergötland och Åtvidaberg
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