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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

V
våren.

intern försvann snabbt i Östergötland och troligen kommer vi känna av pollenallergin tidigt under

Efter många timmars förberedelsearbete
och sökande av ekonomiska bidrag kunde
vi även i år anordna en astmaskola i Idre
för barn och ungdomar från Östergötland.
I Idre fanns det gott om snö och frisk luft
som vi kunde njuta av under veckan.
Detta nummer av Allergibladet är fyllt
av olika aktiviteter som anordnas under
våren och sommaren. Utbudet är varierat och du hittar allt från minigolf, Astrid
Lindgrens Värld, Liseberg, Naturrum till
kanotutflykt och allsång.

Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland

Omslagsfågel

Lavskrika (Perisoreus infaustus)
är en kråkfågel som förekommer i lavklädd barrskog från Norge till östra Sibirien, och är en utpräglad stannfågel inom
sitt utbredningsområde. Lavskrikan är en
liten kråkfågel, den minsta i västra palearktis. Den känns igen på sin gråbruna
yviga fjäderdräkt, och på sin klart roströda färg på vingteckningarna, stjärten,
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och övergumpen. Lavskrikan är känd för
att vara mycket orädd, och söker sig ofta
till människor i skogen för födosök. Den
har också spelat en viktig roll i folklore.
Lavskrikan är Norrbottens landskapsdjur.
(Wikipedia.se)
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Inbjudningar för hela länet 2014
Vandring i Tinnerö - 27 april
För alla medlemmar i Östergötland
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
anordnar: Kultur och historisk vandring i eklandskap tillsammans med
guide. Temat för vandringen är Rosenkällasjön och sedan avslutas turen vid
Tinnerö gård.
Var: Tinnerö
När: Söndagen den 27 april
Plats: Samling vid Rödbergets
parkeringsplats kl. 10.00
Tid: ca 2 timmar
Pris per
person: 25 kr som betalas kontant
Ta med egen fikakorg och sköna skor!

Faktaruta:
Rosenkällasjön

Rosenkällasjön är en återskapad sjö
efter utdikning på 1800-talet för att
utvinna mer åkermark. På hösten
2003 fylldes den åter med vatten och
fick vara kvar några månader innan
fördämningen brast i början på 2004
men har efter reparationer av fördämningen blivit en attraktiv fågelsjö med
många fågelarter.
Källa: linkoping.se
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Rödberget
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Vårutflykt - Naturum söndagen den 11 maj
Foto: Henry Stahre

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening håller vårutflykt där alla i länet är
välkomna att deltaga.
Vi samlas på parkeringen vid Naturum,
Tåkern kl. 11.00, där vi intar våra medhavda fikakorgar.
Där kommer vi se oss omkring bland
fågeltornen och fåglarna.

Vi hoppas vi får en fin dag och att ni är
många som anmäler er till detta.
Anmälan görs senast 9 maj till:
Monica på 070-593 73 09 eller
mail monicajr@spray.se
Om samåkning önskas meddela detta vid
anmälan.

www.alltompollen.se
Det är skönt med lite sol och värme efter månader av mörker och kyla och visst
är vårblommorna vackra att beskåda, men med våren följer också allt pollen.
Nu har vi samlat all viktig info om pollenallergi på en ny webbplats:
www.alltompollen.se
AllergiBLADET 2014:2
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Inbjudningar för hela länet 2014

Bussresa till Astrid Lindgrens värld
i Vimmerby 24 maj 2014
Astrid Lindgrens Värld är en sagolik plats för både stora och små. Alla som har
vuxit upp med berättelserna om Pippi, Emil och Astrid Lindgrens andra figurer kan
känna igen sig i parkens miljöer.
Här finns gott om tillfällen att dras med
in i äventyren. Astrid Lindgrens Värld
är Sveriges största utomhusteater med
många scener där vi dagligen spelar specialskrivna scener som alla är baserade på
Astrid Lindgrens berättelser.
Dagen då vi besöker Astrid Lindgrens
värld är det försäsong och denna period
kan du träffa Pippi Långstrump och hennes vänner, Emil i Lönneberga och hans
familj samt Rasmus som går på luffen tillsammans med Paradis-Oskar varje dag i
parken. Dagsprogrammet innehåller flera
olika scener ur böckerna som spelas upp
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i respektive miljöer. På vår Lilla Scen leder fröken Prysselius sommarens Allsång
tillsammans med konstaplarna Kling och
Klang och dessutom spelas föreställning
Nils Karlsson Pyssling varje dag.
Sånt som är bra att veta om du är allergisk. Det finns flera restauranger i parken
och du kan i förväg kolla upp vilken
meny de har och vad maten innehåller på
www.alv.se/mat-dryck/allergiinformation
Du kan läsa mer om Astrid Lindgrens
värld på www.alv.se
AllergiBLADET 2014:2

För alla
medlemmar
i Östergötland

Foton: www.alv.se

Kostnaden för bussresa inkl entré till
Astrid Lindgrens värld är för medlemmar
i Astma- och Allergiföreningen: 200 kr
per person/vuxna 75 kr per barn (under
18 år). Ej medlem kan följa med i mån av
plats, men till en högre kostnad, 350 kr
per person för icke medlem (gäller både
barn och vuxen) Bli gärna medlem!
Anmälan
1. Anmälan via hemsidan
www.astmaoallergi.se – Fyll i formuläret för Astrid Lindgrens värld
2. Skicka vykort till vårt kansli,
Astma- och Allergiföreningen i
Linköping
Att: Astrid Lindgrens Värld
Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-post adress: astma-allergi@fontanen.org
I anmälan ska du ange namn och
ålder på de som ska följa med samt
telefonnummer om vi behöver nå er.
AllergiBLADET 2014:2

Vi åker kl. 08.30 från Stångåbuss, Garnisonsområdet A1 i Linköping där det
finns möjlighet till bilparkering och
beräknas vara hemma i Linköping kl.
18.30. Möjlighet till påstigning finns på
busshållplats ”Gamla Linköping” vid
Cupolen. Meddela var du vill kliva på i
din anmälan.

3.

Betala in avgiften för resan
till vårt bankgiro

Vi ser gärna att du sätter in pengarna så
snart som möjligt, dock senast, 1 maj 2014
Du kan betala via Bankgiro nr 5757-8981
Ange namn så att vi kan se vem som har
betalat. Bindande anmälan gäller när avgiften för resan finns insatt på vårt konto.
Givetvis undviks all parfym och parfymerade produkter såsom deodorant, frisyrgelé eller dylikt. Det är också förbjudet
att äta jordnötter och nötter under resan.

Välkomna med er anmälan snarast!
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Inbjudningar för hela länet 2014

Kanotutflykt lördag 16 augusti 2014
Vi i Västra Östergötlands Astma- & Allergiförening arrangerar
en kanotutflykt för hela Östergötlands län.
Vi kommer att samlas kl. 9.30 vid
Lundbybadet för att paddla på Svartån
i Mjölby. Efter halva sträckan grillar vi
korv och möjlighet att bada ges.
Antal deltagare är max 30 st, men vi kan
ha med oss ytterligare 15 barn under 8 år.
Obs! Glöm inte att ta med extra kläder
ifall man blir blöt samt meddela om
eventuella matallergi!
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Medlemmar i Västra Östergötland åker
med för 20kr/medlem, övriga medlemmar i länet betalar 50 kr/medlem.
Anmälan vill vi ha senast den 9 augusti
och är först till kvarn och sker till
Monica på 070-593 73 09 eller via mail
monicajr@spray.se
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Familjestödsdagar på Södergården

För alla
medlemmar
i Östergötland

Astma- och Allergiförbundet startar i år
en ny verksamhet för familjer med svår
allergisjukdom.
Familjestödsdagarna vänder sig till hela
familjen och ger en unik möjlighet att
möta andra familjer i samma situation för
att utbyta kunskap och erfarenheter under
en långhelg på Astma- och Allergiför-

bundets allergianpassade anläggning
Södergården, utanför Åre i Jämtland.
Programmet har utarbetats i samarbete med Ågrenska stiftelsen som har lång
erfarenhet av liknande familjevistelser.
Ungefär sju familjer per helg kommer att
erbjudas plats på Södergården och det är
viktigt att alla i familjen deltar.

Hur man ansöker
Nu i höst den 18-21 september vänder vi
oss till familjer med barn som har svår
födoämnesallergi med astma i åldern
6-11 år.
Blankett för ansökan hittar du här,

Södergården är ett allergianpassat boende
med bra inomhusmiljö. Det är den enda
anläggningen i Norden som är anpassad
att vara tillgänglig för personer med
svåra allergier och astma. Familjerna bor
tillsammans i två- eller trebäddsrum.
Eftersom Södergården är en allergianpassad anläggning gäller speciella
regler.
Måltiderna tillagas på Restaurang
Hållands Folkhögskola och levereras
till Södergården. Köket eftersträvar att
tillaga maten från grunden och att tänka
klimatsmart. Man bakar sitt eget bröd,
handlar närproducerat och rättvisemärkt
och använder ekoråvaror.
Avgifter Familjestödsdagarna bekostas till stor del av stöd från Arvsfonden
men varje familj betalar en självkostnadsavgift om 1500 kronor. Vid behov
finns det
möjlighet att ansöka om bidrag från Barnallergifonden.För avgiften får ni boende i
två- eller trebäddsrum, frukost, lunch och
middag samt resa till och från Södergården (billigast möjliga färdsätt).
Mer information För ytterligare
frågor eller mer information, kontakta
projektledare Caroline Tegnér via epost
caroline.tegner@astmaoallergiforbundet.
se eller per telefon 08-506 28 212.

http://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2014/03/Ansökan-Familjestödsdagar-hösten.pdf

Ni behöver även bifoga ett läkarintyg
tillsammans med ansökan.
Skicka din ansökan tillsammans med
läkarintyg tillfamiljestod@astmaoallergiforbundet.se eller per post till Astma- och
Allergiförbundet, att: Caroline Tegnér,
Box 17069, 104 62 Stockholm.
Sista ansökningsdag är fredagen
den 16 maj. Ni får besked om er familj
har blivit antagen cirka två veckor efter
sista ansökningsdatum.
Ett krav är att alla i familjen är medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.
Detta är bland annat för att försäkringen
ska gälla under er vistelse på Södergården. För nya medlemmar är avgiften för
en huvudmedlem 150 kronor första året.
För familjemedlemmar är avgiften endast
40 kronor.
Boende och mat Under helgen bor
ni på Södergården, ett vandrarhem som
ligger cirka 10 minuter från Åre by.
AllergiBLADET 2014:2
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Brev till Östgötatrafiken

Vi har skickat brev till Östgötatrafiken angående husdjurfritt
alternativ för resenärer med barnvagn på Östgötapendeln
Linköping 140212
”Hej Christian!
Skriver till dig då våra medlemmar upplever problem med de nya reglerna för Östgötatrafikens Östgötapendel. Sedan några månader tillbaka finns det nya skylta uppsatta
på stationerna och tågen som informerar om att resenärer med barnvagn endast tillåts
åka i vagnar där husdjur är tillåtna. (se bilder).
För vår del känns detta som ett tankefel då vi på Östgötatrafikens hemsida finner
följande information, ”Med hänsyn till allergiker ska du som tar med pälsdjur åka i
bussens eller spårvagnens bakre del. Vid resa med tåg får pälsdjur endast medföras
på särskilt markerade platser. Dessa bestämmelser gäller inte ledarhund som tas med
av synskadad eller servicehund som tas med av person med funktionsnedsättning.”
Enligt Miljöhälsorapport 2009 uppskattas 15% av den vuxna befolkningen få allergibesvär av pälsdjur i form av astma, ögon- och näsbesvär samt eksem. Med stigande
ålder är det fler barn/ungdomar som reagerar på pälsdjur. 5-10% av alla skolbarn har
pälsdjursallergi.
Vi anser att det även på Östgötapendeln ska erbjudas ett husdjursfritt alternativ för
resenärer med barnvagn.
Med vänlig hälsning
Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland”
Vi fick svar omgående från Christian Gustavsson som är ordförande i Östgötatrafiken,
”Hej Sara!
Tack för feedback på trafiken! Jag skickar det till vår VD så får vi diskutera i bolaget
om och hur vi kan tillgodose era synpunkter. Därefter får vi återkoppla till er.
Vänliga hälsningar,
Vi väntar nu på återkoppling...
Christian Gustavsson”
10
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Bg 900-9069
Information från Handikappföreningarna
42x45 mm Östergötland
Inbjuder till följande KURSER OCH TEMAKVÄLLAR

Ett bättre liv för barn

• Onsdag 27 augusti
• Lördag 25 oktober
Debattkväll, valåret 2014
Föreningskunskap
Tid: 18.00-20.30 med allergisjukdom
Medarrangör: ABF Östergötland
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Tid: 09.30-15.00
Pg 90 09 06-9 Bg 900-9069
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 17 september
• Onsdag 12 november
Hjälpande teknik
Tid: 18.00-20.30
Aktuellt ämne
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 15 oktober
LSS och Socialförsäkring
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

Pg
B

90x20 mm

90x

Ett bättre liv
för barn
med allergisjukdom

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

Pg 90 09 06-9 Bg 900-9069

Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Handikappföreningarna
Östergötlands hemsida, www.hso-ostergotland.org

90x28
mm
Du kan också kontakta, Handikappföreningarna Östergötland
tel. 013-12 30 60, e-post: info@hso-ostergotland.org

Ett bättre liv
för barn

E

med allergisjukdom

fö

Pg 90 09 06-9 Bg 900-9069
90x40 mm
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Astmaskola i Idre v. 11 2014
Det var 15 barn/ungdomar och 14 föräldrar och medicinskt team bestående
av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast,
dietist som åkte till Idre Fjäll.
Mycket snö och bra skidåkning var det.
Alla åkte längd på förmiddagen och utför
med slalomskola på eftermiddagen. På
förmiddagen var det en timmes skola, där barnen hade möjlighet att göra
medskickade läxor för att inte komma
efter i skolan. Medan barnen var i skolan
hade föräldrarna gympa under ledning av
sjukgymnasten.
Både barn/ungdomar och föräldrar deltog
i astmaskola under dagarna för att lära

Foto: Nisse Schmidt/Idre Fjäll

sig mer om astma och allergi. När föräldrarna var på astmaskola på kvällarna
fick barn/ungdomar prova olika aktiviteter som bowling, idrott och olika lekar.
Efter en vecka i fjällen var det dags att
återvända till Östergötland med nya kunskaper och vänskaper i bagaget.

Faktaruta: ASTMASKOLAN I IDRE 2014
Ett stort varmt tack för att
Ni med era bidrag gjorde det möjligt för oss att
genomföra astmaskolan i
fjällmiljö för barn och ungdomar från Östergötland
med astma och allergi.
Den första astmaskolan
anordnades 1981 av Astmaoch Allergiföreningen i
Linköping tillsammans med
barnkliniken på dåvarande
RIL (Regionsjukhuset i Linköping) och sedan dess har
många hundra barn och deras föräldrar i Östergötland
fått ny värdefull kunskap
om astma och allergi i olika
former.
12

Astmaskolan kostar Astma- fått in 338500 kr i fondbioch Allergiföreningen i Lin- drag/deltagaravgifter vilket
köping ca 420 000 kr per år gjorde att vi tvingades
och den faktiska kostnaden minska ner en del på friper deltagare är ca 7500 kr
tidsaktiviteter t.ex. skoterper person.
åkning men vi kunde ändå
Astmaskolan anordnas
genomföra astmaskolan vilav ideella krafter i Astmaket glädjer oss mycket. Det
och Allergiföreningen i
är också viktigt för oss att
Linköping som arbetar med kunna hålla en låg deltagarastmaskolan på sin fritid
avgift (3000 kr per förälder
och utan ersättning. Detta
samt 500 kr per barn) för
gäller både för förbereatt möjliggöra deltagande
delsearbetet (söka bidrag,
för fler familjer.
annonsering, förberedelser,
bokning etc.) som pågår ca
1 år innan astmaskolan samt
under astmaskolan.
I år har föreningen enbart
AllergiBLADET 2014:2

Foto: Nisse Schmidt/Idre Fjäll

Bidragsgivare till astmaskolan 2014
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Blomsterfonden/ Postkodlotteriet
Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Landstinget i Östergötland
Linköpings kommun
Lions Club
Lions Club Motala
Rädda barnens lokalförening Norrköping
Victoriafonden
Östgöta Provinsialloge Samfond
Östergötlands barn – Linköpingsavdelningen
Östergötlands barn - länsföreningen
Lhena Hjalmarsson

Foto: Idre Fjäll

Information från lokalföreningarna
Linköping - Årsmöte i Linköpingsföreningen
Linköpingsföreningen hade sitt årsmöte i februari. Den nya styrelsen som valdes vid
årsmötet består av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Studieorganisatör
Ledamot

AllergiBLADET 2014:2

Björn Pettersson
Lhena Hjalmarsson
Åke Wäster
Lena Bengtsson
Febroniye Betiyo
Sten Olsson
Catarina Svensson

Ersättare

Mia Claesson
Karin De Langhe

Styrelsen tar tacksamt emot idéer
och tankar om hur vi kan få en bättre
verksamhet – maila till vårt kansli:
astma-allergi@fontanen.org.

13

Information från lokalföreningarna
Linköping
Idrottens Bingo
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
är medlem i Idrottens bingo. Genom att
spela bingo hos Idrottens bingo stöttar du
föreningen. Föreningen har varit medlem
i Idrottens bingo sedan 1980-talet.
Spela gärna bingo!
www.idrottensbingo.se
Astma- och Allergiföreningen
i Linköping
Kontakta oss
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tfn. 013-10 04 10
E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Norrköping
Minigolf i Lundshagen
Söndagen den 11/5 kl 13:00-16:00 spelar
vi ett parti bangolf som betalas av deltagarna och avslutar med grillad korv med
bröd på parkeringen som föreningen bjuder på. 2 korv/medlem däröver 10kr/korv.
För anmälan se nästa sida Bindande anmälan..
14
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Foto: Svenska Turistföreningen

Göteborgsresan
Vi åker lördagen den 14 juni från föreningslokalen i Sandbyhov 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. 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.
OBS! Absolut ingen förtäring i bussen
och det är inte tillåtet att äta ägg, nötter
eller mandel.

Priserna för resan är desamma som förra
året d.v.s
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 se
Bindande anmälan.

Allsång i Brådtom i ny regi:
Chopp Event
Varje torsdag från 26/6 – 31/7 kl 18:00 20:00 Samåkning kan ordnas från föreningslokalen.
För anmälan se baksidan.
Medtag egen stol.
Parkering 50kr/fordon.

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 0706-204066 el. 011-343100
Annelie 0704-754884 el. 011-343100
Ninna 0733-966573 el. 011-312429

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 11 NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40
AllergiBLADET 2014:2

Plusgiro: 86 33 76 - 0
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Information från lokalföreningarna
Västra Östergötland
Efter årsmötet som hölls den 1 mars 2014 så ser styrelsen ut:
Ordförande:

Vice Ordf:
Sekreterare:

Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp
596 91 Skänninge
0143-500 19 eller
070-593 73 09
mail: monicajr@spray.se
Hans Gill
Nina Gill

Kassör:
Mattias Jernér
Studieorg.:
Karli Levehag
Övr. Ledamöter:
Johan Rickardsson
Siw Prècenth
Ersättare:

Kristina Levehag
Magnus Jernér
Vakant
Vakant

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

Hjälp oss att samla in en miljon kronor till Barnallergifonden!
Under Barnallergiåret har vi beslutat att samla in pengar till
Barnallergifonden och vi vill att så många som möjligt ska kunna
följa utvecklingen av insamlingen till fonden. Vi har därför tagit
fram en stapel som redovisar insamlade pengar på förbundets hemsida, www.astmaoallergiforbundet.se, där finns länkar till information om Barnallergifonden och hur man gör för att sätta in pengar.
Var med i insamlingen, stora som små bidrag spelar
ingen roll, men varje litet bidrag gör skillnad!
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Så klarar du pollensäsongen – tio bästa tipsen
Våren är här, en härlig tid för de flesta av oss.
Men för den som är pollenallergisk kan
våren vara den värsta tiden på hela året,
en jobbig upplevelse med rinnande näsa
och kliande ögon. I Sverige är ca 20
procent av befolkningen pollenallergiker.
Astma- och Allergiförbundet har samlat
goda råd och fakta om pollen på webbsidan alltompollen.se.
De flesta pollen som är allergiframkallande sprids via vinden. Ett sådant exempel
är björk där ett enda björkhänge med hanblommor kan innehålla fem till tio miljoner pollenkorn. Pollensäsongen kan börja
redan i januari med hassel om det är en
mild vinter och fortsätta långt in på hösten med gråbo.
De vanligaste allergiframkallande pollensorterna i Sverige kommer från lövträd,
främst björk, al och hassel och från gräs
och gråbo. Även sporer från ormbunkar,
Tio tips
♦♦ - Ta del av pollenprognoserna, pollenrapporten.se, använd den informationen för att planera medicinering och utomhusaktiviteter.
♦♦ - Torka inte tvätten ute under pollensäsongen.
♦♦ - Motionera på morgonen eller när
det har regnat, när daggen binder
pollen.
♦♦ - Ha fönstret/vädringsfönstret till
sovrummet stängt.

AllergiBLADET 2014:2

Foto: Bernt Kazmierski

mossor, alger och svampar kan framkalla
allergier och astma.
Vanliga symtom vid pollenallergi är nysningar, nästäppa, rinnande/ svidande/kliande ögon, klåda i hals och gom, astmatiska besvär, trötthet och huvudvärk. Svår
pollenallergi upplevs som en förkylning
eller influensa.
Pollenallergi kan behandlas med receptfria läkemedel. Har man större besvär ska
man söka läkare som gör en allergiutredning. En mer långsiktig behandling är allergivaccination.
Läs mer om pollenallergi på alltompollen.
se och 1177.se
Texten hämtad från barnastma.se

♦♦ - Vill du vädra, gör det tidiga morgnar eller på kvällen.
♦♦ - Skölj håret innan du lägger dig.
♦♦ - Byt kläder när du varit utomhus.
♦♦ - Tänk på att pälsdjur ofta bär med
sig stora mängder pollen i pälsen.
♦♦ - Klipp inte gräs, det virvlar upp stora
mängder med pollen.
♦♦ - Tänk på att det är helt normalt att
du är tröttare än vanligt under pollensäsongen eftersom din kropp hela
tiden utsätts för allergiframkallande
ämnen.
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Tävling – Under ett träd
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Ek
Eucalyptus
Bok
Ek
Lind
Lönn
Lager
Lind
Sagopalm
Silvergran
Plommon
Sagopalm
Valnötsträd
Vildapel

Tulpanträd

Valnötsträd

Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt, Rätt svar Allergibladet nr 1/ 2014 –
lodrätt, diagonalt,
ellereller
hakabildas vågrätt, lodrätt, diagonalt, baklänges eller
Ordenbaklänges
kan stå fritt
”Jag vill ha blommig falukorv”
i varandra med en eller flera bokstäver.
bokstäver.
De
bokstäver
som
blir
över
Rätt
svar:
Sylti rutnätet bildar ett lösenord.
De bokstäver som blir över i rutnätet
bildar ett lösenord.
Skicka in
lösenordet senast den
10inaugusti
Vi fick
22 svar 2014
denna till,
gång!
Skicka in lösenordet
senast
den 10 augusti 2014 till,
Vinnare
är
Astma- och Allergiföreningen
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Ally-Gun
Petersson, Linköping
i Östergötland
Aurora
Nordström,
Åtvidaberg
Västra vägenVästra
32
vägen 32
Margareta
Ström,
Boxholm
582 28 Linköping
582 28 Linköping
eller via
Grattis ni får en vinst med posten!
e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
eller
via
e-post
astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!
AllergiBLADETGlöm
2014:2inte att ange namn och adress!
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Södergården – mer än ett vandrarhem

På Södergården har vi redan planerat följande aktiviteter 2014:
JANUARI

Skidsäsongen börjar, vi har lediga platser.

FEBRUARI

EFS väst kommer 8–15 februari.
Ängelholms Astma- och Allergiförening. Tema: Matallergier, 15–22 februari.
Gotlands Astma- och Allergiförening 22 februari–1 mars.

Ovanåker AstmaTema: Sportlov,
1–5 mars.aktiviteter 2014:
På Södergården
haroch
vi Allergiförening.
redan planerat
följande
Borås Astma- och Allergiförening 15–22 mars.

MARS

JANUARI
APRIL
FEBRUARI
MAJ
JUNI
MARS
JULI
APRIL
AUGUSTI
MAJ
SEPTEMBER
JUNI
JULI
OKTOBER
AUGUSTI
NOVEMBER
SEPTEMBER
DECEMBER

Skidsäsongen
har lediga
Alla
mammorsbörjar,
helg. vi
Tema:
Hälsa platser.
för kropp och Själ, 3–6 april.
EFS väst kommer
8–1522–25
februari.
Södergårdens
vänner
maj. Kom och gör ett handtag för din medlemsgård! Alla jobbar utifrån
Ängelholms
Astmaoch
Allergiförening.
Tema:
15–22 februari.
sin egen förmåga och i sin egen takt. Vi bjuder
påMatallergier,
boende, arbetsfika
och avslutningsmiddag.
Gotlands Astma- och Allergiförening 22 februari–1 mars.
Inga mygg före midsommar, sommaren i vardande på fjället, tid för rekreation och frisk luft.
Ovanåker Astma- och Allergiförening. Tema: Sportlov, 1–5 mars.
Södergården
30 juni–2015–22
juli. Öppnar
Borås
Astma-har
ochstängt
Allergiförening
mars. åter den 21 juli. Välkommen!
Vet du om att på sommaren kostar det bara 20 kr natten för barn att bo på Södergården.
Alla mammors helg. Tema: Hälsa för kropp och Själ, 3–6 april.
Stockholms Astma- och Allergiförening. Tema: Vandring och andning, 13–17 augusti.
Södergårdens vänner 22–25 maj. Kom och gör ett handtag för din medlemsgård! Alla jobbar utifrån
Jönköpings
Astmaoch
Allergiförening.
Tema:på
Rekreation
och hälsa,och
7–13
september.
sin
egen förmåga
och
i sin
egen takt. Vi bjuder
boende, arbetsfika
avslutningsmiddag.
Familjestödsdagar – för hela barnfamiljen, 18–21 september
Inga mygg förevänner
midsommar,
vardande
på ett
fjället,
tid förför
rekreation
och frisk luft.
Södergårdens
25–28 sommaren
september.i Kom
och gör
handtag
din medlemsgård!
Alla jobbar utifrån
sin
egen förmåga
och i sin
takt.juli.
Vi bjuder
boende,
arbetsfika
och avslutningsmiddag.
Södergården
har stängt
30egen
juni–20
Öppnarpååter
den 21
juli. Välkommen!
Vet
du om att på
sommaren
kostar
det bara 20bjuder
kr natten
för barn att från
bo påhela
Södergården.
Akvarellkurs.
Jämtlands
läns
Allergiförening
in medlemmar
landet, för både nybörjare
och
den lite mer
erfarne,
2–5 oktober.
Stockholms
Astmaoch Allergiförening.
Tema: Vandring och andning, 13–17 augusti.

Familjehelg.AstmaJämtlands
läns Allergiförening
bjuder
in medlemmar
hela
landet. Tema: samvaro,
Jönköpings
och Allergiförening.
Tema:
Rekreation
och hälsa,från
7–13
september.
pyssel
och bus, 31 oktober–2
november. 18–21 september
Familjestödsdagar
– för hela barnfamiljen,
Södergårdens
vännerför
25–28
september.
Kom
och
för din medlemsgård! Alla jobbar utifrån
Ett ypperligt tillfälle
dig som
vill ha lugn
och
rogör
närett
duhandtag
bor på Södergården.
sin
egen förmåga
i sin
egen
takt. Vi bjuder på boende, arbetsfika och avslutningsmiddag.
Landskapet
är vitt,och
rent
och
lugnt.

OKTOBER

Akvarellkurs. Jämtlands läns Allergiförening bjuder in medlemmar från hela landet, för både nybörjare

NOVEMBER

Familjehelg. Jämtlands läns Allergiförening bjuder in medlemmar från hela landet. Tema: samvaro,
pyssel och bus, 31 oktober–2 november.

Information om
temaveckor
kan du hitta på
ochalla
denkurser
lite meroch
erfarne,
2–5 oktober.
www.astmaoallergiforbundet.se/sodergarden fr o m 1 januari 2014.

Ett
ypperligt
för dig som vill ha lugn
ro när du
bor på Södergården. 0647-304 49
Ring till Landskapet
Eva
påärtillfälle
Södergården
förochmer
information
vitt, rent och lugnt.

DECEMBER

Fjällfararvägen 2, 830 10 Undersåker · sodergarden @ astmaoallergiforbundet.se

Information om alla kurser och temaveckor kan du hitta på
www.astmaoallergiforbundet.se/sodergarden fr o m 1 januari 2014.

Ring till Eva på Södergården för mer information 0647-304 49
Fjällfararvägen 2, 830 10 Undersåker · sodergarden @ astmaoallergiforbundet.se

