
1

ANHÖRIGFÖRENINGEN i STOCKHOLM

Plusgiro 174626-2 Org.nr 802410-515

NYHETSBREV NR 49 oktober 2021

Hej!

Nu har vi haft årets årsmöte och genomfört vår namnändring till Anhörigföreningen i

Stockholm. Tack för att så många av er fyllde i röstningsblanketterna och skickade

tillbaks dem! Det känns bra att förändringen har ert stöd! Nu gäller det bara att all vår

information ändras så snabbt som möjligt. Vår hemsida kommer att finnas på

www.anhorigstockholm.se och vår mailadress är anhorigstockholm@gmail.com

Endast ett litet antal medlemmar kom till det fysiska årsmötet, men samtalet blev livligt.

De närvarande politikerna var Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S)

och Lars Rottem Krangnes (C). Eftersom Södermalms Stadsdelsnämnd genom åren

stött föreningen var vi måna om att berätta för dem hur vi tänker inför framtiden innan vi

går ut med det mer offentligt. De var mycket positiva och förstod behovet av att utöka

verksamheten till andra delar av staden. Anhörigkonsulent Cecilia Erkstam kunde tyvärr

inte närvara men hennes kollega Margareta Hartzell, konsulent för anhöriga under 65

deltog i diskussionerna.

Vi har nu en ny styrelse. Gunilla Graneborg, Marianne Ressner och Marja Hillerström

avgick och ersattes med Carina Sundling och Ruta Steiner. Vi hälsar de nya

medlemmarna välkomna och tackar de avgående för allt det jobb de lagt ner på

föreningen under de gångna åren!

Höstens arbete kommer huvudsakligen bestå av att bygga samarbeten med andra

föreningar och grupper, få ordning på vårt informationsmaterial och söka stöd från

Stockholms stad. Vårt nuvarande stöd kommer från Södermalms Stadsdelsnämnd. Att

åstadkomma förändringar är tyvärr ett långsamt arbete. Politiken är ofta kortsiktig och

inriktad på löften, men anhöriga vill veta hur löften blir verklighet. Vi planerar ett möte i

början av 2022 med socialborgarrådet Jan Jönsson. Vi hoppas också kunna bjuda på ett

par intressanta föreläsningar och samtal.

Vi vet att det är många av er som inte orkar engagera er i föreningens arbete. Det är fullt

förståeligt och vi är tacksamma för ert tysta stöd. Men om ni känner att ni har



erfarenheter vi kan använda oss av i vårt arbete, så blir vi glada om ni tar kontakt och
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pratar med oss! Praktiska upplevelser och erfarenheter är det bästa sättet att bemöta de

floskler som ofta kastas omkring i den allmänna debatten.

Anhörigriksdagen 9-10 november

Anhörigas Riksförbund arrangerar årligen Anhörigriksdagen. Den äger rum 9-10

november och även i år är den digital. Medlemmar kan delta gratis och anmäler sig på

anhorigasriksforbund.se Det är ett fullspäckat program med många intressanta

föreläsningar. Många av dem kommer att vara tillgängliga på hemsidan även efter

riksdagen.

Anhörighandboken

Förbundet arbetar nu också med att uppdatera Anhörighandboken. Den får du tillgång

till direkt på anhorighandboken.se eller på förbundets hemsida.

Vi påminner!

Anhöriglinjen - tel. 0200 239 500 - är till för alla anhöriga som behöver stöd och hjälp

eller bara någon att prata med. Den är öppen måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-

15.00 onsdag och söndag 18.00-21.00.

Digitala Anhörigträffar

Kom med på anhörigträffen varje tisdag och utbyt erfarenheter och information. Ladda

ner appen ”DigiCare Anhörigstöd” Du hittar den i Apple App Store eller på Google Play.

Användbar information på nätet:

www.enbraplats.se – med Demenslotsen, Kommuninfo och Kunskapscenter

www.anhoriga.se – Nka Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga – aktuell information
om anhörigas rättigheter och forskning kring anhörigfrågor

Vi hör snart av oss igen!

Hälsar

Styrelsen

Anita Oxburgh, ordförande, anitaox@bredband.net tel. 070 574 79 57

Carina Sundling, sekreterare, carina.sundling@gmail.com

Ingalill Rönnlöf, kassör, ingalillronnlof@gmail.com



Helene Rotsman Axnäs, ledamot, heroax@icloud.com

Agneta Lindström, ledamot, agneta.lindstrom@icloud.com

Ruta Steiner, ledamot, ruta_steiner@hotmail.com


