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CENTRO DE ATENCION INTEGRAL “PIÑA PALMERA” A.C.
Årgång 24 av Föreningen Palmeras Vänners nyhetsblad Nr 1, 2012
Kära medlemmar, faddrar, volontärer och alla ni som skänkt gåvor och
bidragit till verksamheten på Piña Palmera!
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TACK
för alla gåvor till
Piña Palmera!!

När ni läser detta har det förhoppningsvis börjat bli vår. Men när jag
skriver är det vinter och snö fortfarande. Först och främst vill jag tacka er
för ert engagemang och för att ni stödjer verksamheten på Piña Palmera
i Mexico. De har haft ett tufft år vad det gäller ekonomin, och utan er
hade det sett helt annorlunda ut. När jag nu sitter och skriver tackkort
blir jag mer och mer rörd över alla er som vill och orkar bry er om
personer med funktionsnedsättningar på andra sidan jorden. Det ger
framtidshopp med all denna omtanke och solidaritet. Jag blir också
väldigt nyfiken på vilka ni är, vilken relation ni har, eller hur ni känner till
Piña Palmera. Om någon av er skulle få lust att berätta lite om det i
”Palmbladet” så är ni hjärtligt välkomna att skriva till mig
klarast@hotmail.com.
Jag sa för många år sedan att Piña Palmera skulle bli ett
utvecklingscenter för regionen och landet och jag har fått rätt. Idag ger
man kurser och workshops både inom centret, i de samhällen där man
arbetar med närbaserad rehabilitering/CBR och på många platser i och
utanför Mexico. Det finns idag en ”ledarskapsgrupp” av unga vuxna med
funktionsnedsättningar som träffas en gång i månaden för att inspirera
och motivera varandra och dela med sig av sina erfarenheter, positiva
som negativa. Var och en sätter upp personliga och sociala mål,
förändringar man vill uppnå i sitt eget liv och i sitt närsamhälle. För egen
del kan det handla om att kommunicera, att kunna röra sig mer
självständigt eller att starta en egen verksamhet. Sociala mål kan vara att
förändra attityder till funktionsnedsättningar, att påverka lokala politiker
i frågor som rör hälso‐och sjukvår och skolor eller skapa tillgänglighet till
offentliga lokaler, transportmedel etc. Personerna deltar i
radioprogram i Puerto Escondido och Puerto Angel på temat
funktionsnedsättningar och rättigheter. Man byggde ramper till några
hotell, affärer och i parken i Zipolite. När personerna kommer hem
fortsätter de sina processer inom familj och vänskapskrets, i utbildning
och arbetsliv. Man begrundar vad man uppnått och vilka nya utmaningar
man vill ge sig på när man träffas nästa gång i gruppen.
I byar och samhällen har 200 personer med varierande
funktionsnedsättningar och åldrar deltagit i aktiviteter för ”Vida
independiente”,
att bli oberoende i sitt dagliga liv. Aktiviteterna innehöll
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independiente”, att bli oberoende i sitt dagliga liv. Aktiviteterna innehöll bland annat blindskrift,
Braille och att förflytta sig självständigt med käpp samt teckenspråk för personer med grava
hörselnedsättningar. Man arbetade också med känslomässiga aspekter. Det var viktigt att familjen
deltog för att personen med funktionshinder skulle bli integrerad i det dagliga livets aktiviteter som
att vakta djuren, delta i jordbruket eller marknadsföra produkter som familjen säljer. Mödrar som har
en intellektuell funktionsnedsättning och har späd‐ eller småbarn har lärt sig att bättre sköta hygien,
nutrition och andra viktiga aspekter för att barnen ska växa upp så hälsosamt som möjligt.
Utmaningen har ofta varit familjen som överbeskyddar mamman med funktionsnedsättning och på
så sätt hindrar hennes personliga utveckling och förmåga att klara det dagliga livet.
Man har också haft utbildning för myndigheterna i tre större kommuner, Pochutla, Cozoaltepec och
El Morro Mazatlán. Piña har följt och gett stöd åt 25 barn/ungdomar i deras inskolningsprocess då de
integrerats i vanlig skola. Man har haft workshops för elever, lärare och annan skolpersonal. Tio
workshops har hållits på temat att upptäcka funktionsnedsättningar,( barnen kan vara gömda eller
man förstår inte att något är annorlunda), att förebygga funktionsnedsättningar och vad som kan
göras för att förbättra livsvillkoren för familjen (medicinskt, socialt, psykologiskt, existentiellt). Det
handlar också om att förändra attityder i familjen och i samhället. Tjänstemän och lokala politiker
har fått pröva på att ha en funktionsnedsättning. Under workshops har de fått ta sig nedför trappor,
genom trafiken och försökt sköta sitt arbete, äta och gå på toa med förbundna ögon, hopbundna
ben, utmärkta hörselskydd så man inte hör något alls eller bara använda rullstol. Efter denna
upplevelse fick personer med funktionsnedsättningar i Pochutla ett kort så de kan åka gratis med
allmänna transporter, hjälp att anskaffa hjälpmedel och rätt att delta i olika sociala
utvecklingsprogram. Några politiker följde också med rehabiliteringsteamet på hembesök till familjer
där någon har en funktionsnedsättning. I El Morro Mazatlan kunde Piña inte arbeta med politikerna
på grund av interna problem med borgmästaren och andra som gjorde klimatet ostabilt och omöjligt.
Så kan det vara ibland.
Klara Stinzing, ordförande FPV
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Rätt att gå i skolan… och till att lära sig..?!
Just nu kan man i mexikanska skolor och runt om i landet se plakat där regeringen informerar om att
alla barn har rätt att gå i den allmänna mexikanska skolan, även barn med funktionsnedsättningar.
Tidigare har det varit vanligt att barn med funktionsnedsättningar har blivit avvisade från skolan, att
de inte har fått möjlighet att börja skolan. Lärare och rektorer har ofta ställt sig negativa till att
barnen ska gå i den allmänna skolan och har hänvisat till specialskolor för barn med
funktionsnedstättningar.
Nu ser Pina Palmera en förändring i detta. I och med att regeringen nu säger att alla har rätt till att gå
i skolan accepterar lärare och rektorer oftast att ett barn med funktionsnedsättningar integreras i
skolan. Men de flesta uttrycker tydligt att de inte har någon kunskap om hur de ska arbeta med
barnen och att de känner en press på sig att acceptera barn med funktionsnedsättningar men att de
inte kan garantera någon som helst hjälp till lärande eller social utveckling för barnen.
Med andra ord säger lärarna att barnen med funktionsnedsättningar är välkomna att sitta av tiden i
skolan om de vill, men att de inte vet hur de ska arbeta med dem och att de inte kan garantera att de
lär sig något överhuvudtaget.
Detta ser vi som ett allt större problem; allt fler barn integreras i skolan men på grund av okunskapen
och rädslan hos lärarna är det mycket få barn som inkluderas på riktigt i skolan. Mycket få barn får ta
del av den sociala gemenskapen i skolan och de får sällan den hjälp de behöver för att kommunicera
och lära sig. Detta kan i sin tur leda till diskriminering av barnen både från lärare och andra barn och
dessutom kommer inte barnen ha någon somhelst nytta av skolgången vare sig socialt eller
kunskapsmässigt.
Genom åren har Piña Palmera varit med och stöttat flera barn, familjer och lärare i
inkluderingsprocesser då ett barn med funktionsnedsättning börjat skolan. Vi har då gett
”medvetandegörande ”workshops för både lärare och elever och följt upp inkluderingsprocessen på
ett informellt vis kan främja att barn med och utan funktionsnedsättningar får gå i skolan på lika
villkor, lära sig efter sin egen förmåga och ha en social gemenskap med andra barn med och utan
funktionshinder.
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För att göra detta planerar Piña Palmera just nu att erbjuda mer formella kurser i ”Inkludering,
kommunikation och lärande” för lärare, pedagoger och skolpersonal och vi hoppas kunna starta med
dessa kurser i mars. Vi återkommer senare under våren med hur det går med detta. Tanken är också
att de som kommer gå dessa kurser sedan kan dela med sig av sina kunskaper och påverka sina
kollegor i rätt riktning vad gäller inkludering i skolan. Detta ser vi redan exempel på i de fall där Piña
Palmera hjälpt till att inkludera barnen i skolan; både elever och lärare som varit med i dessa
processer har en större förståelse för personer med funktionsnedsättningar, lärarna har strategier
för hur de kan arbeta med barnen och barnen utan funktionsnedsättningar tycker inte det är så
konstigt om ett annat barn inte kan gå, se, höra eller prata vilket förhoppningsvis gör dem mindre
benägna att diskriminera och istället mer benägna att inkludera andra utsatta människor i framtiden.
Det tycker vi är en kunskap minst lika viktig som allt annat man lär sig i skolan.
Sofia Wolfbrand
Årsmötet samt presentation av vår nya ledamot, Charlotte
Lördagen den 24:e mars var det årsmöte i Föreningen Palmeras Vänner på ABF‐huset i Stockholm.
Föreningens verksamhetsberättelse gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Man
beslutade om verksamhetsplan och budget för år 2012. Ulrika Kenny Wallbing visade en videofilm
som hennes 13‐årige son Sebastian gjort då de besökte Pina Palmera i vintras. Hon visade också
bilder från verksamheten på centret. Styrelsen har också fått en ny ordinarie ledamot, Charlotte
Svensson och vi hälsar henne varmt välkommen. Så här presenterar hon sig själv:
För sex år sedan var jag volontär på Piña Palmera, under ca ett halvår. Det var såklart en väldigt
lärorik och spännande tid som har betytt mycket för mig, och jag har fortsatt hålla kontakt med Piña
sedan dess, både direkt med Flavia, som medlem i FPV och under några år som kontaktperson i
Linköping. Nu skulle jag gärna vilja arbeta mer aktivt för Palmeras vänner.
Efter min tid på Piña började jag läsa pol.mag‐programmet (statsvetenskap och nationalekonomi) i
Linköping eftersom jag har ett väldigt starkt samhällsintresse. Nu läser jag sista terminen på en
masterutbildning i nationalekonomi, med inriktning på utvecklingsländers ekonomi och andra
internationella frågor. Jag har varit väldigt engagerad inom studentlivet, och bland annat suttit
i styrelser för olika föreningar (ett par gånger som vice ordförande samt som ansvarig för de ideellt
engagerade), och arrangerat ett stort studentkonvent.
Jag är 26 år, bor i Stockholm och planerar att fortsätta bo de kommande åren även om jag gärna
skulle bo utomlands ett tag i framtiden och jobba med utvecklingsfrågor.
Charlotte Svensson
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Åter på Piña Palmera!
Efter fyra års väntan kunde var vi äntligen tillbaka till Piña Palmera! Min familj och jag fick sex veckor
på Piña Palmera, i det hus som kallas Casa Terraza. Vi kom fram när det var mörkt och Flavia visade
oss till huset. Gången fram till huset var upplyst av solcellslampor som såg ut som små stjärnor. Våra
vänner på Piña hade gjort så fint och arbetat hårt för att få iordning huset innan vi anlände. De hade
renoverat och målat om, de hade ordnat en komposttoa, en separat dusch och ett nytt kök. Köket
var fantastiskt, byggt av återvinningsmaterieal (gamla tvättmedelspåsar mm)! Det var verkligen
underbart att återigen få vara del i Piñas vardag.
Jag är imponerad över vilken idérikedom och initiativförmåga som sjuder på Piña! De tog emot mig
och min familj med hull och hår och lät oss delta i de workshops och aktiviteter som ständigt pågår
på centret. De flesta workshops har som syfte att främja mänskliga rättigheter, att påverka attityder
kring funktionsnedsättning. att personer med funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter till
inkomster och tillgång till funktionell rehabilitering samt verka för ett mer miljömedvetet tänkande
och handlande
Vi fick prova på några aktiviteter som var nya för mig, såsom att göra tvål och tvätt medel av bland
annat aska och min man Alex provade på att täta tak med mjölkkartonger. På lördagarna var vi med
när Piña sålde pizza i sin utomhusrestaurang ”Pizza con causa”, där kunder ”utifrån” kan avnjuta
pizza under bar himmel och i ljuset av solljuslampor och stearinljus få titta på bilder och videofilmer
om Piña och fråga de som jobbar där mer om verksamheten på centret. Urmysigt och ett jättetrevligt
sätt att väcka intresse och engagemang för Piña! Att baka pizza och prata med Flavia, Juana, Irene,
Chely med flera bredvid pizzaugnen en varm Zipolitekväll är nästan oslagbart! Bredvid
”restaurangen” pågår en keramik workshop ”Taller de barro” som jag blev helt såld på. Jätteroligt!
Ana‐Beli, Jonatan och Helen, volontärer på Piña, har organiserat workshopen för att få in pengar till
Piña. När jag satt där och drejade, mätt i magen av pizza och uppfylld av gemenskapen på Piña tänkte
jag ”Det här borde alla få uppleva!”. Keramikgänget ger även ”stumma” workshops, där man inte får
kommunicera verbalt utan istället får lära sig teckenspråk för att kommunicera! Lera och keramik är
naturligtvis även till för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska kunna
använda sig av lera i sin rehabilitering. Kanske kan Piña bidra med att lera och keramik blir en
inkomstkälla för människor med funktionsnedsättning i regionen. Hoppas få höra mer om detta från
Piña!
Gella, en vän som också är med i Palmeras Vänners styrelse, var tillsammans med oss i Zipolite och vi
fick åka med Piñas CBR (närbaserad rehabilitering) team till Candelaria och Puerto Escondido. Det är
alltid så spännande att se hur arbetet utvecklats sedan jag först arbetade på Piña i början av 90‐talet
och CBR verksamheten startade. Jag slogs nu av hur mycket Piña börjat integrera lek och
gruppaktiviteter i sitt CBR‐arbete och det var verkligen roligt att se att det stimulerar socialisering
och inklusion på ett lekfullt sätt. Min familj och jag fick även möjlighet att följa med på ett CBR‐besök
i byn El Moro, och jag blev varse om hur Piña integrerar sitt arbete med att främja mänskliga
rättigheter. Vi fick delta i gruppaktiviteter där man diskuterade i storgrupp om hur man skulle kunna
hantera att ett barn i byn blev nekad att gå i skolan av skolledningen. En kvinna tyckte att man skulle
prata med läraren och att om det inte fungerade så fick barnet vara hemma eller så kunde man be till
Gud om en förändring. Diskussionen som följde var intressant, man kom fram till att det är en
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rättighet att få gå i skolan och hur man tillsammans skulle kunna fortsätta verka
för att skolan accepterade barnet.
Vi fick också spela memory, där korten visade på bilder och text från
konventionen om mänskliga rättigheter. Spänningen var stor och alla jublade
när någon lyckades para ihop två likadana bilder, till exempel rättighet att gå i
skolan eller att få leka. Vi satt sedan och ritade egna bilder av den rättighet som
var viktigast för oss och sedan reflekterade vi kring detta. Den dagen var
ytterligare en upplevelse som jag önskar att alla skulle få ta del av, det som är en
del av Piñas essens.
Jag är så glad att min familj och jag återigen fått vara med våra vänner på Piña
och få ta del av hur de arbetar just nu. Mina barn har tagit stort intryck av Piña
Palmera och den delaktighet de fick uppleva med våra vänner i Mexiko, och de
har lyckats dela med sig litet av det till sina vänner och lärare i skolan. Kanske
kan det bidra till attitydförändring hos några barn och ungdomar. Är ni nyfikna?
Titta på Youtube på Sebastians (13 år) video om hans upplevelser från Mexiko,
där Piña varit en stor del: http://www.youtube.com/watch?v=Bz61HYQqIDg
(sök annars på Sebastian Wallbing Kenney skolrapport)
eller Nayellis (11 år) videoredovisning av goalball (bollspel för personer med
synnedsättning): http://www.youtube.com/watch?v=NQKVBW9t5uk (sök
annars på Nayelli goalball).
Snart kommer även Nayelli att lägga in en videofilm om sina upplevelser i
Mexiko. Filmerna kommer så småningom att finnas med andra videofilmer och
bilder på hemsidan så håll utkik om ni vill se mer.
Med varma hälsningar och förhoppning om att snart få åka tillbaka till Piña
Palmera.
Ulrika Wallbing med familj.

Föreningens kontaktpersoner
Ta kontakt med kontaktperson
på din ort om du har frågor eller
vill ha kontakt med Palmeras
Vänner!
Borås:
Linnea Wesslund
0331-39505,
boras@palmerasvanner.se
Falun:
Ann-Britt Åsebol
070-595 18 02, 023-233 69
falun@palmerasvanner.se
Göteborg:
Mario Hernández och Petra
Andersson
073-448 88 91, 073-416 12 26
goteborg@palmerasvanner.se
Linköping:
Charlotte Svensson
070-404 12 56
linkoping@palmerasvanner.se
Luleå:
Maria Ollikainen
0920-22 8098
lulea@palmerasvanner.se
Lund:
Anna Arstam,
0413-54 20 05
lund@palmerasvanner.se
Malmö:
Maria Dahl
040-12 88 72,
malmo@palmerasvanner.se
Stockholm:
Valerie Wigardt, Sofia Erixsson
070-992 00 92, 070-7357326
stockholm@palmerasvanner.se
Teneriffa:
Sandra Nykvist
snykvist@hotmail.com
Uppsala:
Terese Bergfors och Carmen Castro
Bergfors
018‐ 69 2291
uppsala@palmerasvanner.se
Västerås:
Marlene Kaas
073-682 1783
vasteras@palmerasvanner.se
Åland:
Helena Enroos
+358-182 28 21
aland@palmerasvanner.se
Östersund:
Ulla och Karl Aron Näslund
063-10 7775
ostersund@palmerasvanner.se
Har vi glömt din ort? Hör av dig
till Malin Meisner
malin@palmerasvanner.se
Att vara några stycken på en ort
gör det roligare och lättare att
vara aktiv för
Piña Palmera!

Sebastian och Nayelli utanför Casa Terraza
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Fadderverksamheten
Den 29 februari 2012 är vi 271 faddrar som tillsammans var månad betalar 34 206 kr till Piña Palmera, pengar
som behövs för driften av rehabiliteringscentret. Nytillkomna faddrar är Eva-Maria Seger, Borgholm; Elisabeth
Rydwik, Linköping; Kakbank Vipeholm, Lund; Sandra Oldenvi, Solna: Anders och Gudrun Rehle, Västervik: Bitte
och Ulf Magnusson, Åhus:

Gåvor till Piña Palmera 1 oktober 2011 – 29 februari 2012

Gåvor från organisationer
Kollekter i Ingarö kyrka, Gustavsberg, den 25 och 26 juni gav 768 kr resp. 617 kr;; Kollekt 12 februari i Hässelby
Strands kyrka, Hässelby, 1748 kr; Engtek Översättningar, Kållekärr, 500 kr; Porjus Husmodersförening, Porjus,
300 kr; FRU - Fören. För rehab. i U-länder, Solna, 750 kr; Olga Åhlunds stiftelse, Spånga, 15000 kr; Segerstads
Kyrkliga Syförening, Stenstorp, 2500 kr; K. Hjelm Förlag, Uppsala, 20000 kr; Sopplunck i Kungsåra Församling,
Västerås, 550 kr; Auktion av skördealster på Tacksägelsedagen, Sockenrådet i Kungsåra, Västerås, 2300 kr;
ProAros Gymnasie- och vuxenutbildning, Rudbeckianska gymnasiet, Västerås, 600 kr (Genom ”Tomten” LarsErik Lundin); Nordholm Management AB, Örebro, 3000 kr; Östansjö Folkets Husförening, Östansjö, 500 kr;

Totalt från organisationer 49,133 kr.
Sålda leksaker
Leksaksförsäljningen har under periden givit 725 kr (Carolina Rosén, Älvsjö m.fl.)

Gåvor från enskilda
Till minne av Inger Palselius har 7850:- i gåvor lämnats av Gunnel och Panagiotis Balatsou, Angered; Maria Hillinge, Askim;
Stanislaw Semkowicz, Askim; Morgan Larsson, Borås; Charlotta Hanson, Göteborg; Dimitra & Alexandros Papoutsis, Göteborg;
Elisabeth Hallberg, Göteborg; Grekiska Föreningen, Göteborg; Ina Berndtsson, Göteborg; Ann-Marie Hallén, Jörlanda; Barbro
Bladh, Kalmar; Pirkko Magnusson, Kalmar; Gunnemar och Emmy Johansson, Kinna; Mattias Börjesson, Kinna; Silvana
Häggqvist, Kullavik; Marie Tauson, Kungsbacka; Ing-Britt Gustavsson, Kungälv; Panos och Lisbeth Oulis, Solna; Gun och Finn
Hedin, Växjö; Eva Lindquist, Vallda.
Till minne av Ella Hansson har gåvor lämnats av Birgit Bäckström, Degerhamn: Fam. Kurt Berg, Degerhamn: Rolf Petersson,
Degerhamn: Rose-Marie och Per-Allan Sjöman, Degerhamn: Lars Tuve Hansson, Enköping: Lars Tuve Hansson, Enköping:
Emma Gibbons, Färjestaden: Karl-Johan Karlsson, Färjestaden: Nils-Erik Eriksson, Färjestaden: Gulli Persson, Kalmar: Vailett
Larsson, Mörbylånga: Claes-Erik Hult, Oskarshamn.
Till minne av Edit Risberg har gåvor lämnats av Jan Lundh, Immeln; Jarl och Ann-Marie Risberg, Lund; Sten och Karin Arild,
Lund; Barnbarnet Elisabeth Nilsson, Tygelsjö; Marlene Krüger, Vänersborg.
Vid Anne-Marie Snellmans 70-årsdag uppvaktades hon med gåvor till Piña Palmera av Hans och Stina Johansson,
Sollentuna; Klas Råsäter, Stockholm; Magdalena Kärrfelt Nord, Stockholm;
Åsa Castell, Alingsås; Birgitta Grahn och Jan Wedin, Alnö; Ingela Arvidsson och Torbjörn Johansson, Bandhagen; Anna
Arstam, Billinge; Nils-Erik Frick, Billinge; Birgitta Möller, Bjärred; Marianne Hallin, Björklinge; Kicki Lundin, Björkö; Yngve Berger,
Blidö; Eva-Maria Seger, Borgholm; Birgitta och Bengt E Olsson, Borås; Sigvard Hellström, Bredbyn; Jan Furumo, Bro; Jan och
Anna Susanna Sondér, Bro, (God jul till Sonja och Åke Sondér); Karin Holm, Bromma; Karl Sandberg, Bromma; Thomas
Küchen, Bromma; Ulla Hyllander, Bromma; Leif och Eva Dahlgren, Brännö; Sven-G Hultman och Ingeborg Höök, Brösarp; Eivor
Niklasson, Danderyd; Ingrid E. Cornell, Danderyd; Maj-Britt och Lennart Holgersson, Emmaboda; Kerstin och Jan Sundström,
Enebyberg; Karin Asker-Woodsack, Enskede; Monica Davidsson, Enskede; Berit och Sverker Jönsson, Eskilstuna; Ewy Winell,
Eskilstuna; Hans A. Nyreröd, Eskilstuna; Laila Lavehall, Eskilstuna; Sonja och Åke Sondér, Eskilstuna, (Bl.a. till minne av
Christer Johansson); Ulla och Lennart Nelén, Eskilstuna; Britt Karlsson, Falköping; Göran Carlson, Falköping; Anette Saul,
Falun; Mexikanska sällskapet, Farsta; Per Danielsson och Vanja Lindkvist, Forsa, (Kajsa Gustafsson, 60 år); Olle Axne, Frösön;
Ulla och Karl-Aron Näslund, Frösön, (Bl.a. till minne av Mattias Nordlander); Inga-Lill Kjellgren, Gullspång; Bernt Johansson,
Gävle; Kristina Ränk, Gävle; Emma Bergman, Göteborg; Ewa Alexandersson, Göteborg; Mario Hernandez-Charraga, Göteborg;
Mary Tillander-Norrman, Göteborg; Maud Kjellberg, Göteborg; Stefan Spjuth, Göteborg; Christina och Bengt Åke Olsson,
Götene; Graciela Arancibia, Götene; Gisela Simonsson, Halmstad; Christina Wengler, Holsbybrunn; Brita och Sven Frööjd,
Huddinge; Dick Lundqvist, Huddinge; Irene Rydén, Huddinge; Naima Häggström, Huddinge; Karin Jerstorp, Hudiksvall, (För
bildvävnad); Ana Lagos, Hägersten, (Till minne av Erik Andersson); Britta Huamán Boström, Hägersten; Inger Svensson,
Hägersten; Ulla och Karl-Erik Eriksson, Hägersten; Göran Nivfors och Annika Höök, Härnösand; Mimmi och Anders Windling,
Härnösand; Monica Hansson och Bengt Schibbye, Härnösand; Tiiu och Claes Ehinger, Härnösand; Eva och Arvid Jauring,
Hässelby; Marie Lindh, Hässelby; Gunnel Nilsson, Hässleholm; Helge Kroon, Höganäs; Susanne och Glenn Johansson,
Höganäs; Ralf och Eva Eliasson, Höör; Markku Leinonen, Iggesund; Iris och Bo Gredefalk, Ingarö; Margaretha (Maggi) Olsson,
Johanneshov; Nils Söderlund och Anna-Lena Larsson, Johanneshov; Dag och Birgitta Nilsson-Kuoljok, Jokkmokk; Kerstin

7

Kuoljok, Jokkmokk; Catharina och Gunnar Söderbergh, Järfälla; Dagny Hedlund, Järfälla; Hans Gedlitschka, Järfälla; Klara
Stintzing, Järna, (Rune Lindström, 70 år); Ragnar Järhult, Jönköping, (Bl.a. Håkan Dahlin 60 år); Ingrid Hernsell och Emil
Eggers, Karlskrona; Kent Mück, Karlstad; Louise och Per Alström, Karlstad; Eyrun Magnùsdottìr , Kista; Pat Marino, Knivsta;
Christina Nilsson, Kristianstad, (Till minne); Christina och Eric Rudmalm, Kristinehamn; Tom Lönnholm och Lena Fröjd,
Kungsåra; Maina Sahlman, Kungälv; Christina Andersson och Steve Yeadon, Kållekärr; Bertil Börjeson, Köpenhamn
(Danmark); Inger Dahlgren, Lidingö; Sachiko Takami, Lidingö; Marianne Lundberg, Lidköping; Elisabeth och Per Rydwik,
Linköping, (Sussie Ahlström 50 år); Eva Roxå, Linköping; Ulla Krisell, Ljungsbro, (Bl.a. Sven H 85 år); Eva-Lotta Hultén,
Ljungskile; Anneli Turunen Omberg, Luleå; Hervor Johansson, Luleå; Ingmar Wisbrant, Lund; Jarl och Ann-Marie Risberg,
Lund; K. Arne Blom, Lund; Sven och Veronica Eiman, Löddeköpinge; Fam. Lennart Engren, Löttorp; Leif Wolfbrandt, Mariestad;
Maria Björkman, Mariestad, (Petra Andersson 20 år); Lars och Kerstin Lindskoog, Mora, (Hjördis, Stina och Per gratuleras);
Agneta och Olavi Kangasniemi, Motala; Britta Öresjö, Motala; Gunnel och Stig Wallbing, Motala, (Bl.a. till Stina Elming 75 år);
Ingrid och Göran Orrenius, Motala; Peter och Jeanette Wiberg, Mullsjö; Irene Engström, Mönsterås; Britt Livstedt, Nacka, (Maria
Livstedts födelsedag); Eva Sundblad, Nacka; Fredrik Grundel m. fam., Nacka; Helene Vejde Lindgren, Nacka; Inger Hörnfeldt
och Björn Hillberg, Njurunda; Jeanette Pobelete, Norrköping; Per Rune Nilsson, Orsa; Ewa Fabricius Janson, Piteå; Britt-Marie
Wallbing, Porjus; Kerstin Kuoljok Huuva, Porjus; Annie Nilsson, Sala; Edith och Stig Ljungström, Saltsjöbaden, (Bl.a. till minne
av Elof Carlsson); Kerstin och Håkan Murby, Saltsjöbaden; Ulla Lilliehöök, Saltsjöbaden; Ingrid Larsson, Segeltorp; Sten-Ivan
Bylund, Skarpnäck, (Till minne av Stig Bylund); Monika Willers, Sköndal; Fam. Matz Björkman, Skövde; Anna och Samuel
Sundström, Sollentuna; Annie Söderlund, Sollentuna, (Gåvor med anl. av Anjas 80-årsdag); Barbro Enberg, Sollentuna; BengtErik och Margareta Dagnå, Sollentuna, (Stina, 75 år); Berit och Karl-Axel Lettse, Sollentuna; Bernt Svensson, Sollentuna;
Bertha Ortega de Andersson, Sollentuna; Birgitta Karlsson, Sollentuna; Björn och Jeanette Erixson, Sollentuna; Eje och Evy
Schönning, Sollentuna; Eva Lundström, Sollentuna; Fam. Herbert Henkel, Sollentuna; Gerd och Henrik Eriksson, Sollentuna;
Gunnel Högström, Sollentuna, (Kerstin Berggren gratuleras); Helena Tevérus, Sollentuna; Inger Thorlin, Sollentuna; Karin och
Kristofer Runow, Sollentuna; Margareta Ekenstam, Sollentuna; Marianne Lundkvist, Sollentuna; Mikael Medelberg, Sollentuna;
Mirjam Johansson, Sollentuna; UllaBritt Alvedahl, Sollentuna; Tomas Lagerwall, Solna; Mattias och Johanna Hassbring,
Spånga; Ana Angelica Mascareno Rath, Staffanstorp; Barbro och Sven Burell, Stenhamra; Ulla Rollén Johansson, Stenhamra;
Alectas biståndsförening, Stockholm; Anders Ahlstrand, Stockholm; Anders Pihl, Stockholm; Berit Lyregård, Stockholm; Bo
Fristedt, Stockholm; Brittmari Fellke, Stockholm; Börge Österholm, Stockholm; Charlotte Svensson, Stockholm, (Julgåvor till
Anna och Kjarian Halvorsen de la Pena samt Lena Torstensson, Mexico City); Erik och Anna Ohlsson, Stockholm, (Julgåva till
fam. Ohlsson/von Zweigbergk); Ewa Polano, Stockholm; Eva Svedelius, Stockholm; Gunilla Brodin, Stockholm; Göran Collert,
Stockholm; Inga och Allan Källander, Stockholm; Ingrid Allerstam, Stockholm; Kerstin och Bertil Svensson, Stockholm; Lennart
Preutz, Stockholm, (Julgåva till Anders Ränk från gudfar); Lise Romare, Stockholm; Margareta och Bo Henrikson, Stockholm;
Marianne och Ristjan Ränk, Stockholm; Monica Lundegård, Stockholm; Rut Andersson, Stockholm; Ulf Pernold, Stockholm;
Viggo och Linda Kann, Stockholm; Åsa Deckeman, Stockholm; Vera Kastenman, Strängnäs; Elvy Rödström, Strömstad; Nils
och Helena Quevedo Stahre, Sundbyberg; Karin och Henrik Söderbergh, Sundsvall; Ulla Norrman, Sunne, (Till Kathrine och
Esbjörn Hagberg samt Barbro Norrman 70 år); Barbro Persson, Söderbärke; Inga och Rune Svensson, Sölvesborg, (Till minne
av Lars Stedheim); Gunilla och Nils Nilsson, Timmernabben; Anita Ragnarsson, Trelleborg; Tove Arvidsson, Trollhättan; Rita
och Curt Henning, Trångsund, (Till några av världens barn); Ann-Marie och Björn Andersson, Tyresö; Carin Carlsson, Tyresö;
Eva Robertson, Tyresö; Fam. Gunilla Carlsson, Tyresö; Kerstin och Sven Lionell, Tyresö; Berit Backlund, Täby; Christina
Hedman, Täby; Ulla-Britta Nymark, Ullatti; Anna Britta Hägglöv, Umeå; Solveig Dahlberg, Umeå; Gertrud och Peter Gumbel,
Uppsala, (Födelsedagsgåva till Ingetora Gumbel); Johanna Korbutiak, Uppsala, (Till minne av Clara Korbutiak); Margareta
Pettersson, Uppsala; Terese Bergfors, Uppsala; Rune Hoffmann, Vadstena; Rune Hoffmann, Vadstena; Anita Wall, Valbo; Gun
Gundell, Vålberg; Mona och Hans Spjuth, Värnamo; Eva-Stina Svärd, Västerhaninge; Ewa Lithander, Västervik; Birgitta Ek,
Västerås; Christina Rosenqvist, Västerås; Ingrid Dahlin, Västerås; Josefin Johansson, Västerås; Lars-Erik Lundin, Västerås;
Lena Svensson Hedberg, Västerås, (Lilian Persson 70 år); Margit Franzén, Västerås; Tom Lönnholm och Lena Fröjd, Västerås,
(Filip Fyhr 14 år); Dorothy Lindgren, Västra Frölunda; Bitte och Ulf Magnusson, Åhus; Marita och Finn Larsson, Åkers
Styckebruk; Margareta Karlberg, Årsta; Torsten Jonsson, Ås; Ernesto León Mondragón, Älvsjö; Göran Larsson, Älvängen;
Dagmar Kristoffersson, Ängelholm; Dick Johansson, Örebro; Ingrid Andersson, Örebro; Lennart Josefsson, Örebro; Lotta
Mundhenke, Örebro; Marianne Källman, Örebro, (Julgåva till Erik Källman); Märta och Tore Josefsson, Örebro, (Bl.a. till minne
av Leif Nilsson med tack för god granngemenskap från Tore,Märta och Gun); Hilda Olsson, Örnsköldsvik; Stig Isaksson,
Östansjö; Birgitta Reinholdsson, Östersund; Barbara Bergman, Santa Maria Del Cami, Mallorca (Spanien).

Sammanlagda värdet av gåvor från enskilda: 116 431 kronor.

Ett varmt tack till alla givare!
Tack till Olga Åhlunds Stiftelse för deras stöd under flera år!
Tack IBM Svenska AB och IBM‐personalens U‐hjälpsföreningför deras stöd till Pina och ständig hjälp
att trycka detta nyhetsbrev!
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