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Nya krav för märkning



Södergården



Bee Active

Innehåll

Ordföranden har ordet

N

u är vintern äntligen här med
lite snö som bjuder till sköna
promenader (med broddar för
att inte halka) och vinterlek.
Jag hoppas att snön stannar kvar ett tag
så att det finns möjlighet att åka skidor
och pulka även här i Östergötland.
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Under februari och mars är det årsmötestider och det behövs alltid nya representanter till våra styrelser. Tveka inte att ta
kontakt med din lokalförening om du har
idéer som du vill hjälpa till att förverkliga i föreningens regi.
I mars är det också dags för Astmaskola i
Idre, den 35:e astmaskolan som anordnas
av Astma- och Allergiföreningen i Linköping för barn och ungdomar i med astma
i Östergötland.

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

Du har säker sett den blåa svalan i samband med olika annonser och på TV-reklam. Svalanmärkt betyder att produkten
är granskad av Astma- och Allergiförbundet och godkänts av förbundets granskningsråd.

Upplaga: 750 ex

Ansvarig utgivare: Lhena Hjalmarsson
Postadress: Astma- och Allergiföreningen i Östergötland,
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Tryck: Föreningshuset Fontänen

Utgivningsplan Allergibladet 2015

2

Manusstopp:

Utgivning omkr:

Nr 2

12 april 2015

24 april 2015

Nr 3

23 augusti 2015

4 september 2015

Nr 4

8 november 2015

20 november 2015

AllergiBLADET 2015:1
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Hemsida: www.astmaoallergi.se
Omslagsfoto: Bernt Kazmierski

Detta nummer innehåller några inbjudningar till aktiviteter och vi hoppas att
just Du har möjlighet att deltaga på
någon av våra aktiviteter. Välkommen!
Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland

Bra produkter för astmatiker och allergiker – välj Svalanmärkt
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Ordföranden har ordet
Bra produkter för astmatiker
Information Handikappföreningarna Östergötland
Vårutflykt - Naturum Tåkern
Påverkansarbete - Doftfri personal
Brukarstödcenter
Information från lokalföreningarna
Linköping, Norrköping, Västra Östergötland,
Nya krav för allergener i mat
Fartfyllt! Idrott! Lek! Glädje – det är Bee Active!
Unga Allergiker
Södergården – Mer än ett vandrarhem
Vinn en bok
Tävling: Det finns något bortom bergen
Rätt svar till förra tävlingen

Förbundets rekommendation av produkter skall ses som en vägledning för
konsumenten i sökandet efter produkter
som kan vara bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och
Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet
är att medlemmarna ska kunna känna sig
hjälpta i sitt val av produkter.
AllergiBLADET 2015:1

De rekommenderade produkterna är märkta med
förbundets namn och
märke. Produkterna är
fria från allergen, parfym
och irriterande ämnen i sådan mängd att
det inte finns några kända, medicinska
rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger
upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de
ändå reagerar på produkten.
Läs här vilka produkter är Svalanmärkta.

www.astmaoallergiforbundet.se/svalanmarkt
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Information från Handikappföreningarna Östergötland

• Onsdag 11 mars
Brukarstödet öppet hus
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 15 april
Att resa i Östergötland med funktionshinder
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Tisdag 15 september
Länsstyrelsen – Lika Olika
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

• Onsdag 14 oktober
Databaserad livsstil inriktning
forskning/hälsa
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
• Onsdag 11 november
Arbetsmarknad – vad hända efter
valet?
Tid: 18.00-20.30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping

KONFERENS
Onsdag 22 april
Skolkonferens – Tillgänglighet för
skolan att funka
Medarrangör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

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

Vårutflykt - Naturum söndagen den 10 maj
Foto: Henry Stahre

Västra Östergötlands Astma- och
Allergiförening håller vårutflykt där
alla i länet är välkomna att deltaga.
Vi samlas på parkeringen vid Naturrum,
Tåkern kl. 11.00, där vi intar våra medhavda fikakorgar.

Anmälan görs senast 4 maj till: Monica
på 070-593 73 09 eller
via mail: monicajr@spray.se

Därefter kommer vi se oss omkring
bland fågeltornen och fåglarna och även
få en guidad tur.

Om samåkning önskas meddela detta vid
anmälan.

Vi hoppas vi får en fin dag och att ni är
många som anmäler er till detta.
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Påverkansarbete - Doftfri personal önskas

Påverkansarbete

Till
Kommunala Handikapprådet
Linköpings kommun

Äldreomsorg – Doftfri personal
önskas
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
har fått flera samtal från och om brukare
som får problem med sin hälsa på grund
av att hemtjänstpersonalen doftar parfym.
Och för många brukare är just parfymdoft
något som gör vardagen besvärlig. Personer med sensorisk hyperreaktivitet och
många personer med astma och allergi lider svårt i miljöer med olika dofter.
Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av parfymerade produkter såsom parfym och
rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo,
hårspray och lotion och rengöringsmedel
kan ge reaktioner.
Hur vanliga är besvär av dofter?
I en stor undersökning bland vuxna
svenskar rapporterade ca 16 % kvinnor och 7 % män besvär av dofter. En
kartläggning bland barn visade att 26 %
av 12-åringar med astma och 10 % av
dem med allergisk snuva uppgav besvär.
Forskning visar att ca 6 % av den vuxna
befolkningen har s.k. sensorisk hyperreaktivitet och besväras av dofter. Antalet
personer som får besvär av dofter ökar.
Personer med pågående astma och allergibesvär kan också reagera på dofter.
Vilka besvär får man?
Symtomen vid sensorisk hyperreaktivitet
påminner om astma, men orsakerna till
reaktionen är inte desamma. Doftöver6

känslighet har inte med luktsinnet att göra
utan beror på reaktioner i det s.k. kemiska
sinnet (sensoriska nerver i luftvägar och
ögon). Några vanliga symtom är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon,
näsa och hals (t ex heshet). Dofter kan
dock även utlösa astmaanfall hos personer med astma.
Doftfri personal?
I Linköpings kommun verkar problemet
vara det motsatta, uppdragsgivarna inom
hemtjänsten värnar om personalens rätt
att använda parfym och när vi efterfrågat
om det går att välja ett bolag som på medicinska grunder kan erbjuda brukaren en
doftfri hemtjänst svarar kommunens äldrelotsar att de känner till problemet men
att inget bolag kan erbjuda den tjänsten.
Linköpings kommun rekommenderar generellt att rengöringsmedel som används
inte ska innehålla allergiframkallande eller irriterande ämnen som parfymer, lösningsmedel eller andra starkt luktande
ämnen, men möjlighet till doftfri personal
inom hemtjänsten regleras inte i anbuden
från de bolag som levererar hemtjänst.
Detta trots att den som är beroende av
hemtjänst och känslig för dofter blir sjuk
varje gång hemtjänstpersonalen kommer
innanför dörren.
För oss är lösningen enkel. Personalen
skall vara doftfri och det ska vara ett
krav som finns med i anbudet när hemtjänsten upphandlas.

Svar:
Linköpings kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala Handikapprådet 2014-11-21
§ 44
Doftfri hemtjänst
Astma och Allergiföreningen i Östergötland har skickat en skrivelse till KHR om
att kommunen ska ställa krav om doftfri personal i sina anbud om hemtjänst. KHR
diskuterar att kravet även borde gälla inom LSS området. KHR beslutar att skicka
med en skrivelse om detta till KHR:s arbetsgrupp ”omsorg och äldre” som får i
uppdrag att bereda ärendet.

Vilsen i samhället? - Brukarstödcenter

Vi kan hjälpa dig!
Du som har ett funktionshinder eller är
drabbad av långvarig sjukdom, anhörig
eller övriga intresserade bosatta i Östergötland, kan vända sig till oss för att få
hjälp, service och vägledning.
Vi kan hjälpa till med rådfrågning, hjälpmedel, hjälp att fylla i blanketter.
Diskutera vad du vill...

Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
AllergiBLADET 2015:1
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Kontaktuppgifter
Telefon: Brukarstödcenter
013-12 33 10 • 013-12 30 60
E-post brukarstod@telia.com
Hemsida www.hso-ostergotland.org
Brukarstödcenter drivs av Handikappföreningarna Östergötland med stöd av
Landstinget Östergötland. Brukarstödcenter är kostnadsfritt.
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Information från lokalföreningarna
Linköping

Information från lokalföreningarna
Astma- och Allergiföreningen i
Linköping är medlem i Idrottens
bingo

Kallelse till årsmöte

Astma- och Allergiföreningens årsmöte äger rum

Tisdagen den 24 februari 2015 Kl. 18.30

Plats: Rum 141, Fontänen Västra vägen 32 Linköping, ingång via huvudentrén.
Föreningen bjuder på kaffe/the och smörgås
Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på föreningens kansli två
veckor före årsmötet.

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

Anmälan via telefon 013-10 04 10 eller
via e-post: astma-allergi@fontanen.org senast 17 februari 2015.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att deltaga på årsmötet och
Med vänlig hälsning Björn Pettersson
ta del av verksamheten.			

								Ordförande
					Astma- och Allergiföreningen i Linköping

Hej!
Alla medlemmar i Linköpings
Astma och Allergiföreningen

Astma- och Allergiföreningen i Linköping

Vi behöver nya medlemmar till vår styrelse
och vi söker dig som vill arbeta för att vår
förening ska fortsätta att vara aktiv och utvecklas.

Tel. 013-10 04 10

Kontakta oss
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING

Är du intresserad av detta uppdrag tag kontakt med Björn Pettersson tel. 0702-12 41 74,
Lhena Hjalmarsson tel.nr 070-397 01 57 eller
Åke Wester tel.nr. 013-17 24 56

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Kontakta oss

Välkommen till föreningens årsmöte den
24 februari klockan 18.30 rum 141 på Fontänen.

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping

Vi i styrelsen önskar få kontakt med dig som vill arbeta och
utveckla vår förening. Du behövs!
8

E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se
Bankgiro för gåvor: 5757-8981
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Sandbyhovsgatan 19, 602 11 NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40
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Plusgiro: 86 33 76 - 0
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Information från lokalföreningarna

Information från Astma- och Allergiförbundet

Inbjudan till Årsmöte i
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening

Allergi i siffror

Lördagen den 28 februari 2015

Det finns ingen exakt siffra på hur stor
del av Sveriges befolkning som har
allergi, men det brukar uppskattas till
drygt 30 procent, det vill säga närmare
tre miljoner människor.

Hur många pollenallergiker finns det i
Sverige? Hur många barn med astma?
I nya Allergifakta som ges ut av Astmaoch Allergiförbundets forskningsfond får
du svar på dessa och många andra frågor
om allergi.

Klockan 14.00

Plats: Föreningens egen lokal på adress Vagngatan, Motala
(gamla tandläkarmottagningen) på Skolgårda Skola.

Anmälan senast 26 februari 2015
till Monica på tel. 0143-500 19, 070-593 73 09 eller via mail monicajr@spray.se

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
Kontakt
Västra Östergötlands
Astma- och Allergiförening
C/O Monica Jernér
Västra Älgsjö Lunnarp
596 91 Skänninge
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Tel. 070-593 73 09
E-post:
vastra.ostergotland.aa@gmail.com
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- Det är viktigt för oss att nå ut i media,
till beslutsfattare och allmänheten för att
kunna höja kunskapen om sjukdomarna,
säger Maritha Sedvallson, ordförande i
Astma- och Allergiförbundet. Att tillhandahålla statistik om sjukdomarna är ett
sätt.
Huvudtemat i Allergifakta 2015 är olika
sätt att träna toleransen mot saker som
man kan bli allergisk mot. Det händer
mycket inom forskningen kring nya former av allergivaccination och det finns
goda möjligheter att förbättra metoderna
jämfört med dagens procedur med många
sprutor under flera års tid.
Att mäta förekomsten av en sjukdom i
befolkningen är en komplicerad vetenskap. Siffrorna i Allergifakta är antagligen så nära sanningen man kan komma
när det gäller de allergiska sjukdomarna
med den kunskap som finns för närvarande.
Här kan du läsa boken Allergifakta,
www.allergiforskning.se/trycksaker
/allergifakta-2014-15
AllergiBLADET 2015:1

Befolkning i Sverige
med allergi

Allergisnuva/rinit

Med astma
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Information från Astma- och Allergiförbundet
Nya krav för märkning av
allergener i mat
Märkningen av allergener i mat ska bli bättre. Den ska ge mer information och vara
mer lättläst. Bland annat skärps kraven på
läsbarhet, näringsdeklarationen utvidgas
och fler varor och kött ska ursprungsmärkas. Efter många års arbete och förhandlingar har EU:s gemensamma regler för
märkning av mat publicerats.

– Det här är goda nyheter för alla som
bryr sig om vad som ingår i maten och
hur den är tillverkad, som allergiker,
kvalitetsmedvetna och de som vill veta
ursprung, säger Anette Jansson, chef för
Livsmedelsverkets rådgivningsenhet.
Alla ingredienser ska deklareras på
färdigförpackade livsmedel. Undantaget
är kryddblandningar (upp till 2% av en
vara) där endast 14 namngivna allergen
måste deklareras.
Lättare synligt
De 14 listade allergenerna ska skrivas
med fetstil i innehållsförteckningen
på färdigförpackade livsmedel för att
underlätta för konsumenten att hitta dem.
Kan tyvärr också vilseleda eftersom man
kan tro att alla ingredienser som kan ge
allergi skall skrivas med fetstil.
EU-Kommissionen har gett sig själva i
uppdrag att fastställa nya regler för märkningen ”kan innehålla spår av xx”. Det
är första gången denna typ av märkning
nämns i lagstiftning. Tidpunkt för när
detta ska ske har dock inte angivits.
12

Foto: Sara Hjalmarsson

Kan vara nöjda
Efter ett intensivt remissarbete kan vi
konstatera att Livsmedelsverket endast
antog de regler som EU har lagstiftat om.
De tog inte fasta på Astma- och Allergiförbundets önskemål och införde inga
extra regler för oförpackade livsmedel.
Men vi kan konstatera att detta trots allt
är ett stort steg framåt att konsumenten
har rätt att få veta om de 14 allergenerna
ingår i den oförpackade maten. Tidigare
hade konsumenten ingen lagstadgad rätt
att veta någonting om vad den oförpackade maten innehöll. – Det kan vi vara
både stolta över och nöjda med, trots allt,
säger Maritha Sedvallson från Astmaoch Allergiförbundet.
14 allergener
På den oförpackade maten skall de listade 14 allergenerna redovisas. Men så
fort maten förpackas så skall alla ingredienser anges. Man kan eventuellt få
uppfattningen av Livsmedelsverkets text
att man bara kan vara allergisk mot de
14 ämnena som är listade och så är det
förstås inte, även om dessa kanske är de
AllergiBLADET 2015:1

Information från Astma- och Allergiförbundet
Kött- eller fiskprodukter som sammanvanligaste allergiframkallande ämnena.
fogats med hjälp av andra ingredienser
I värsta fall får konsumenten den uppmåste märkas Bra eftersom industrin
fattningen att nu redovisas alla allergener
tidigare har använt sojainnehållande
även i den oförpackade maten och detta
missförstånd kan leda till att vederböran- ”lim” att sammanfoga med utan att ange
de kan få en allergisk reaktion av misstag. detta. Om det kan verka som om en sammanfogad produkt består av en enda bit
Det är trots allt väldigt mycket bra med
kött eller fisk ska den märkas med texten
de nya reglera som vi är väldigt nöjda
”sammanfogade bitar av kött” eller ”sammed att allergikerna nu kommer att ha
manfogade bitar av fisk”.
lättare att få reda på vilka allergener maDe 14 allergener som måste redovisas i
ten innehåller, men detta med reservation
den oförpackade maten är:
att bara 14 allergener måste redovisas i
• Spannmål, som innehåller gluten
den oförpackade maten.
(det vill säga vete, råg, korn, havre,
Inte ända fram, men bättre
spelt (dinkel), khorasanvete, eller
Större text och högre krav på läsbarhet.
korsningar mellan dem)
Här blev det inte så bra som vi krävt,
• Kräftdjur
men det är i alla fall en minsta text som
• Ägg
anges och det är mycket bättre än förut,
• Fisk
konstaterar Maritha Sedvallson.
• Jordnötter
• Sojabönor
På alla etiketter som är större än 80
• Mjölk och mjölkprodukter (inklusikvadratcentimeter måste ett litet x vara
ve laktos)
minst 1,2 mm högt. På mindre etiketter
• Nötter, det vill säga mandel, hasselmåste ett litet x vara minst 0,9 mm högt.
nöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt,
Den som utformar etiketten ska också ta
paranöt, pistaschmandel, makadamihänsyn till personer med nedsatt syn när
anöt/Queenslandsnöt
det gäller exempelvis färg och typsnitt.
• Selleri
Det måste stå vilka vegetabiliska oljor
• Senap
eller fetter som ingår. Detta är en klar
• Sesamfrön
förbättring, påpekar Maritha. Det räcker
• Svaveldioxid och sulfit i koncentrainte längre att bara skriva ”vegetabiliska
tioner på mer än 10 mg/kg eller 10
fetter”, utan det måste skrivas ut vilmg/liter
ken olja eller fett som har använts, till
• Lupin
exempel rapsolja, olivolja eller kokosfett.
• Blötdjur (snäckor, musslor och
Framför varje fettkälla måste det också
bläckfisk)
stå om den är ”fullhärdad” eller ”delvis
Informationen hämtad från matallergier.se
härdad”.
AllergiBLADET 2015:1
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Fartfyllt! Idrott! Lek! Glädje – det är Bee Active!
”Bee Active” är en ungdomssatsning av
Linköpings Handikappidrottsförening
för rörelsehindrade barn och ungdomar i tre steg med målet att varje
individ ska hitta en positiv fritid

balans, koordination, rullstolsteknik,
styrka och mycket
mera under lättsamma och roliga former. Dessutom träffar
man kompisar med liknande intressen
och som har likvärdiga förutsättningar att
idrotta.

För vem & vilka åldrar?
Bee Active Idrott & Lek, 7-12 år respektive 13-18 år
Barnen/ungdomarna kommer med i en
idrottsgrupp som träffas varje måndag.
Linköpings Handikappidrottsförening
Under roliga former spelas det allt från
LHIF är en av Sveriges största idrottsförbasket, innebandy och pingis till friidroteningar för funktionshindrade. Föreningtas, dansas och bowlas.
en har idrottsaktiva i följande idrotter;
boccia, bordtennis, friIdrott & lek vänder sig främst till rörelseidrott,
mattcurling,
hindrade barn och ungdomar, tjejer och
innebandy,
goalball,
killar, med såväl förvärvade som medshowdown
och så
födda skador och barnen är välkomna
”idrottsskolan”
som
gående, armlösa eller sittandes i ”rulle".
blir Bee Active och är
När? Måndagar kl 18.00 – 19.00 med
nybörjarverksamhet för
start den 2 februari 2015. Ombytta och
barn och ungdomar.
klara!
Föreningens mål är att
Plats? Fontänens idrottshall (Västra
ALLA funktionshindrade ska ges möjvägen 32, Linköping)
lighet till meningsfull träning, motion
och tävlande på den nivå han/hon själv
Ledare Flera av våra ledare har själva
vill.
Föreningen stoltserar med allt från
funktionsnedsättningar och erfarenhet
nybörjare
till landslagsmän/kvinnor och
av olika idrotter vilket gör att de kan
medaljörer
från SM, EM, VM och
fungera som förebilder. Våra ledare i
Paralympics.
föreningen jobbar mycket med att stärka
självkänsla, kroppsuppfattning och den
fysiska statusen.

Varför idrotta?
Ja, varför ska man idrotta? Idrott och
motion är viktigt för alla människor och
så även för oss med en funktionsnedsättning. Idrott är ett utmärkt komplement
tillsjukgymnastik. Inom idrotten tränas
14

För mer information om Bee
Active och anmälan
Kontakta LHIF:s kansli, 013-13 39 79
eller e-post mats@lhif.se om du vill
anmäla dig eller har frågor.
www6.idrottonline.se/ImageVaultFiles/
id_642755/cf_69694/bee_active_idrott_-_
lek.DOC
AllergiBLADET 2015:1
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Södergården
– mer än ett vandrarhem

Oavsett årstid är svenska fjällvärlden värt ett besök.
Tycker du om att vandra, åka skidor, njuta av forsens brus eller helt enkelt
bara sitta ner och njuta av det storslagna land skapet, tystnaden och den
rena friska luften – kom till Södergården!

Bottenvåning: Här finns tretton rum, bastu, TV-rum, flera badrum, kök/matsal samt ett lekrum för de små barnen.

Tänk dig att tillsammans med din förening eller med medlemmar från andra
föreningar få utveckla dina kunskaper i
exempelvis målning, delta i en matlagningskurs som bara använder de ingredienser du tål, eller en friskvårdsvecka som
utgår från dina förutsättningar. Detta är
möjligt på Södergården!

Souterrängplan: Kök/matsal. I köken
kan du laga den mat som du själv tål.

Södergården som ligger mitt i Jämtlands
län, strax innan Åre, är ett vandrarhem till
för dig som har svårt att hitta ett bra och
säkert boende på grund av din allergi.

Vindsvåning: Är vårt allrum och kan användas som ungdomsrum, samlingsrum och till kursverksamhet.

Södergården är en av förmånerna du får
som medlem i Astma- och Allergiförbundet.

På Södergården finns flera tillagningskök, sällskapsrum, bastu, tvättstuga med
torkmöjlighet och motorvärmare. I priset
ingår lakan, handukar och duschprodukter
– alla doftfria.

Södergården är så mycket mer än ett
vandrarhem, vi erbjuder dig som medlem
ett förmånligt och tryggt semesterboende.
Vi samarbetar med våra allergiföreningar
i hela Sverige och anordnar ett flertal temaveckor/kurser året runt. Du finns också
möjlighet att arrangera egna temaveckor
på Södergården.
16

Övervåning: Detta våningsplan har åtta rum
med plats för två personer per rum.
Hon har goda kontakter och ett brett
nätverk som kan vara till hjälp och nytta
för dig när du planerar din resa.
Södergården har plats för alla.

Vill du ha råd och tips på vad Södergården
och Jämtland kan bjuda på när du ska arrangera en resa? Kontakta

Både föreningar och enskilda är
välkomna.

Eva Björklund som är verksamhetsledare
på Södergården.

För mer information gå in på
www.astmaoallergiforbundet.se

AllergiBLADET 2015:1
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Södergården, Fjällfararvägen 2, 830 10
Undersåker
Telefon 0647-304 49, 070-662 40 53
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se
Alla nya medlemmar får en natt gratis på
Södergården!
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Vinn en bok
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Barn med allergi - Tips till
föräldrar med barn i skola
och förskola
Barn med allergi vänder sig till dig som har
barn med astma, allergi eller annan överkänslighet. Skriften ger råd om vad som
kan behöva förändras i hemmet efter en
diagnos och vad man bör tänka på inför
valet av förskola och skola. Den tar också
upp funderingar inför kalas, utflykter,
resor och andra aktiviteter som barnet
kommer att delta i. Boken är framtagen av
Astma- och Allergiförbundet, kostar 60 kr
Vi har fyra böcker till utlottning!
Skicka ett meddelande till oss där du
berättar varför just du skulle ha nytta av
boken, ange namn och adress till oss via
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Anderna Annapurna Bishorn
Castor
Dom
Alperna
Anderna
Annapurna
BishornEiger Castor
Galan
Jungfrau
Karpaterna Lhotse Makalu
Matterhorn
Fuji
GalanSinai
Jungfrau
Karpaterna
Lhotse
Nanda
Nordend
Städjan Taffelberget
Ural
Nadelhorn
Nanda
Nordend
Sinai
Städjan

Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt, Rätt svar Allergibladet nr 4/ 2014 –
Ordenbaklänges
kan stå fritt
lodrätt, diagonalt,
ellereller
hakabildas vågrätt, lodrätt, diagonalt, baklänges ell
”En gammal Amazon” Rätt svar: Diesel
i varandra med
en
eller
flera
bokstäver.
bokstäver. De bokstäver som blir över i rutnätet bildar ett lösenord.
De bokstäver som blir över i rutnätet Vi fick in 13 svar denna gång!
bildar ett lösenord.
Skicka in lösenordet senast den 10 april 2015 till,
Skicka in lösenordet senast den 10 april Vinnare är
2015 till,
Emilia Lööf, Norrköping
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Britt-Marie
Gustafsson, Ljungsbro
Astma- och Allergiföreningen
Sören
Landström,
Motala
i Östergötland

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.

vägen 32
Västra vägenVästra
32
582 28 Linköping
582 28 Linköping

Nu har vi samlat all viktig info
om pollenallergi på en ny webbplats: www.alltompollen.se
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e-post astma-allergi.ost@fontanen.org
eller via post på adress
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland,Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
Märk meddelandet ”Barn med allergi”
För att deltaga i utlottningen behöver vi
ha fått ditt meddelande senaste den
10 april 2015.

www.alltompollen.se
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Grattis ni får en vinst med posten!

eller via
eller via e-post astma-allergi.ost@fontanen.org
e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!
AllergiBLADET 2015:1

Glöm inte att ange namn och adress!
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Välkommen till Södergården, alla medlemmars gård!
Här bor du billigt,
tryggt och enkelt
i enmedlemmars
ren och sund miljö.
Välkommen
till Södergården,
alla
gård!
Foto:
Foto:Eva
EvaBjörklund
Björklund
Foto: Eva Björklund

Här bor du billigt, tryggt och enkelt i en ren och sund miljö.

JANUARI

Vi har lediga platser.

FEBRUARI
JANUARI
JANUARI
FEBRUARI
FEBRUARI

Familjestödshelg ”pälsdjursallergi”, 5–8 februari.
Vi
Vi har
har lediga
lediga platser.
platser.
Ulricehamns
Astma- och Allergiförening, 8–14 februari.
Skåne
läns Astmaoch Allergiförening,
februari.
Familjestödshelg
”pälsdjursallergi”,
5–8
februari.
Familjestödshelg
”pälsdjursallergi”,
5–814–21
februari.
21–28
februari
finns det
rum!
Ulricehamns
Astmaochlediga
Allergiförening,
8–14 februari.
februari.
Ulricehamns
Astmaoch
Allergiförening,
8–14
AstmaochAstmaAllergiföreningen
Region mellannorrland,
Skåne
och
14–21
Skåne läns
läns
Astmaoch Allergiförening,
Allergiförening,
14–21 februari.
februari.28 februari–5 mars.
21–28
februari
finns
det
rum!7–14 mars.
21–28
februarioch
finns
det lediga
lediga rum!
Borås AstmaAllergiförening,
Astmaoch Allergiföreningen
Allergiföreningen
Region mellannorrland,
mellannorrland, 28
28 februari–5
februari–5 mars.
mars.
Astmaoch
Region
14–26 mars
finns det lediga rum!

MARS
MARS
MARS
APRIL
APRIL
APRIL
MAJ
MAJ
MAJ
JUNI

Familjestödshelg
svår födoämnesallergi,
26–29 mars.
Borås
Allergiförening,
7–14
Borås AstmaAstma- och
och”Tonår”,
Allergiförening,
7–14 mars.
mars.
14–26
mars
finns
det
lediga
14–26
mars
finnsoch
detAllergiförening,
lediga rum!
rum!
Gotlands
Astma
3–10 april.
Familjestödshelg
”Tonår”,
svår april.
födoämnesallergi, 26–29
Familjestödshelg
”Tonår”,
svår
födoämnesallergi,
26–29 mars.
mars.
Carpe Diem för kvinnor,
23–26
Gotlands
Astma
och
Allergiförening,
3–10
april.
Gotlands
Astma
och
Allergiförening,
3–10maj.
april.
Örebro Astma
och
allergiförening,
13–17
Carpe
Diem
kvinnor,
23–26
april.
Carpe
Diem för
förvänner,
kvinnor,21–24
23–26
april.
maj.
Södergårdens
Örebro
Astma och
och allergiförening,
allergiförening,
13–17
maj.juni.
Örebro
Astma
13–17
maj.
De
doftöverkänsligas
nätverk träffas,
25–28
Södergårdens
21–24
Södergårdens
vänner,
21–24 maj.
maj.
Unga
Allergikervänner,
sommarläger,
29 juni–5 juli.
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Hela året

nätverk
träffas,
25–28
De
nätverk
träffas,
25–28 juni.
juni.
De doftöverkänsligas
doftöverkänsligas
55+
från Stockholms län,
24–28
augusti.
Unga Allergiker
sommarläger,
29
juni–5
juli.
Unga
Allergiker
sommarläger,
29
juni–5
SEPTEMBER Södergårdens vänner, 10–13 september. juli.
AUGUSTI
55+
län,
AUGUSTI
55+ från
från Stockholms
Stockholms
län, 24–28
24–28 augusti.
augusti.
Familjestödshelg
”Barnfamiljshelg”,
17–20 september.
mellannorrland
”vuxenhelg”,
24–27 september.
SEPTEMBER
Södergårdens
vänner, 10–13
10–13
september.
SEPTEMBER Region
Södergårdens
vänner,
september.
Familjestödshelg
17–20
Familjestödshelg
”Barnfamiljshelg”,
17–20 september.
september.
OKTOBER
Akvarellkurs med”Barnfamiljshelg”,
Carina Hååg, 1–4 oktober.
Region
”vuxenhelg”,
24–27
september.
Region mellannorrland
mellannorrland
”vuxenhelg”,
24–27
september.
november.
Familjehelg,
halloweenfest
och pyssel,
30 oktober–1
JUNI
JUNI
AUGUSTI

OKTOBER
OKTOBER

Akvarellkurs
Akvarellkurs med
med Carina
Carina Hååg,
Hååg, 1–4
1–4 oktober.
oktober.
Familjehelg, halloweenfest
Familjehelg,
halloweenfest och
och pyssel,
pyssel, 30
30 oktober–1
oktober–1 november.
november.

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

