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Ordförande har ordet
Mars 2022
Bästa Piña Palmeravän!
Tack för året som gått och för alla generösa bidrag
som inkommit till Piña Palmeras verksamhet. De
har betytt extra mycket under dessa två pandemiår
som vi nu förhoppningsvis lämnar bakom oss.
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var lika många som deltog på plats och som deltog
digitalt. Jag tolkar det som att de digitala mötena
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24 maj i Stockholm? Fira mors dag lördagen den
28 maj utanför Etnografiska museet. En fest med
mexikansk marknad, dans och musik utomhus. (I
händelse av regn blir det inomhus.)
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Ett annat arrangemang är Stockholmplus50, för
gemensamma aktiviteter i samband med FN toppmöte i Stockholm den 2-3 juni där organisationer
har möjlighet att deltaga med fokus på en hållbar,
inkluderande, fredlig och jämställdhetsrelaterad
framtid. Mer information och inbjudan kommer att
annonseras ut på vår hemsida och sociala medier.
I september får vi, om allt går som planerat, besök
från Piña Palmera. Jätteroligt. Självklart kommer vi
att planera in ett medlemsmöte, ett hybridmöte, när
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Håll dig uppdaterad om vad som händer genom att
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Allt gott och njut, trots oroligheter runt oss, av den
annalkande ljusa våren.
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Intervjuer med volontärer och besökare
på Piña Palmera
Zipolite i februari 2022
Text: Klara Stintzing

Isac
Isac är en ung man från Guadalajara. Jag hittar honom i
verkstaden när han målar och
monterar träfåglar. Isac har bott
med sin mamma i Guadalajara
tidigare. Hon är chef för social
kommunikation i den lagstiftande
församlingen där. Isac började
läsa biologi på universitetet, men
bytte inriktning och började läsa
juridik istället i Mexico City.
”Det finns så många orättvisor, så
mycket korruption och så mycket
att förändra”, säger han.
Isacs pappa är självlärd musiker;
han kan spela på alla tänkbara instrument. Han har gett konserter
överallt och bor ibland i Zipolite,
så därför kände han till Piña
Palmera. Via ett statligt program
för ungdomar 18-29 år gamla
som inte arbetar eller studerar,
”Jovenes construyendeo el futuro”
(Ungdomar skapar framtiden)
kom Isac som volontär till Piña
i sex månader. Han arbetar fem
dagar i veckan och får då äta på
centret. Men han bor utanför och
det får han betala själv.

Det han tycker mest om är Piñas
inriktning mot social inkludering.
Alla kan och alla får vara med och
behövs. Det är så viktigt!

Enrique
Enrique är här för andra gången.
Första gången kom han hit med
sina föräldrar Jean Luc och Corinne, som jag träffat här för flera
år sedan. Då var de volontärer.
Enrique är nu 25 år och bor med
sina föräldrar och en lillebror i
Lille i Frankrike där han studerar
historia. Samtalet går lite knaggligt. Han spanska är inte jättebra
och min franska är obefintlig.
Han gillar den kommunitära
livsstilen, och han tycker om alla
arbetsuppgifter på centret. Jag
iakttog honom i smyg när han
pratade med Malena och tyckte
om hans intresse och fokus på
att förstå henne. Han är den
enda europeiska volontären
som bor i Casa Japones med de
andra arbetarna och volontärerna som alla är mexikaner.
”Hur går det?” undrar jag.
”Bra, förutom när det kommer till
städningen”, säger han. Han är
van vid att vattnet kommer när
man vrider på kranen, men här är
det slut hela tiden. Det kan bli lite
problematiskt. Går det verkligen
inte att förbättra? Man måste hela
tiden hjälpas åt och dela med sig.
Han vill gärna åka med till byarna där rehabiliteringsteamet
arbetar och gör hembesök, men
ska vänta lite tills hans spanska är
bättre. Då kommer han att ha mer
utbyte av besöken. Han tror också
att han kommer att få en större
förståelse för problematiken med
att leva med funktionsvariationer
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då. När han är på Piña tycker han
inte att det verkar vara ett problem.

Estela
Sist jag träffade Estela var för
drygt tre år sedan när vi åkte
till Cozoaltepec med rehabiliteringsteamet. Hon bidrog då
till arbetet med inkluderingen
av personer med funktionsvariationer i byarna runt om där
hon bor. Hon bodde mest på
Piña Palmera då och arbetade
också med att montera träfåglar och annat konsthantverk.
Estela har en polioskada sedan
barndomen, går med stödskenor
och klarar sig bra själv. Nu har
hon en pojke på 14 månader som
heter Alberto. De bor med Estelas föräldrar och syskon som
också har barn i ett hus på landet
i byn Magdalena. Föräldrarna är
små-jordbrukare som odlar majs,
bönor och jamaicablommor.
Under två månader hade de en
total lockdown, och kunde bara
röra sig mellan byarna genom att
gå till fots i den glödheta solen.
Några transporter fanns inte och
familjeekonomin gick mycket
dåligt. Nu finns transporter, men
de är dyra. Estela och hennes
familj hade influensa. Kanske var
det covid, säger hon, eller kanske
inte, alla blev bra av sig själva och
ingen testade sig.

Efter ett och ett halvt år har Estela nu kommit tillbaka på besök
i två dagar för att lära sig måla
vackra mönster till träfåglarna
som tillverkas och säljs i Piñas
affär och på många andra ställen
också. Lauro de la Rosa, en lokal
konstnär (och min gamla spanska lärare) ska visa henne lite
olika designer. Tidigare var det
en señor i Guerrero som gjorde
mönstren, men så dog han. Då
tyckte Paty som ansvarar för
affären att Estela skulle lära sig
hans jobb och sitta hemma och
måla och tjäna lite pengar. Så
Lauro och Estela gjorde skisser
på kalkerpapper som de sedan
ska överföra till träfåglarna. De
hade tänkt måla direkt på träet,
men det fanns inte tillräckligt
många färdigsågade bitar.
Estela känner sig lycklig över att
vara tillbaka på Piña, även om
det bara blir ett kort besök. Hon
har med sig en systerdotter som
hjälper henne att passa sonen
medan hon jobbar. Jag frågar hur
hon haft det sedan vi sist träffades. Då talar hon bara om lille
Alberto. Han håller på att lära sig
gå och prata och förstår en hel
del. Han säger, mamma, pappa
och vatten. Han är det största
som hänt henne. Men någon
pappa till grabben nämns inte,
och jag frågar inte heller. Kanske
är det inte viktigt för henne.

Jenny
Jenny är från Washington State
i USA. År 2017 bodde hon sex
månader i Zipolite och studerade
spansk litteratur och miljökunskap via internet. Då kom hon i
kontakt med Piña Palmera. Det
hon genast tyckte om var solidariteten och det sociala livet vid
centret. Så hon började arbeta
som volontär och så småningom
blev hon anställd. Hon har varit
tillbaka till USA några veckor om
året, men inte sedan pandemin
började. Hon trivs väldigt bra här.
Tre dagar i veckan är hon i Piñas
affär och två dagar ingår hon i
volontärernas rullande schema.
Hon jobbar då i köket, trädgården, i kokostillverkningen eller
cuidado especial där det idag bor
tre personer med olika funktionsvariationer. Där bor Malena som
har varit på Piña hela sitt liv och
har en grav CP-skada. José har
också växt upp där. Han har en
svår autism och ingen familj. Paz
är en äldre kvinna som har schizofreni och är ganska självgående.
Sedan jag träffade Paz sist för tre
år sedan har hon blivit blind på
ena ögat, men bidrar med det hon
kan, som att slipa träfåglar och
annat konsthantverk. Det vill säga
om hon är på gott humör.
Jenny jobbar bland annat med att
skapa nätverk via sociala medier.
Så nu finns Piña Palmera inte
bara på Facebook utan också på
Instagram. Tillsammans med en
mexikansk volontär, Andrea som
är fotograf gör hon korta videoklipp som de lägger upp på Facebook, för att visa hur Piña jobbar
med lokala producenter och gör
reklam för deras produkter som
säljs i centrets affär. De tillverkar
också kombucha, ett fermenterat
te med ursprung i Kina, som man
smaksätter med jamaica och andra örter. Det är mycket populärt.
I byn Tomatal, på vägen till Puerto Escondido, finns ett kvinnokooperativ där man odlar jordnötter

och ajonjolí, en sorts sesamfrön
som används till att göra creme,
kex och tostadas. Produkterna
säljs bl a i affären på Piña.
Jenny gillar verkligen sommar- och minilägren när centret
fylls av barn från byarna. De
kommer med mycket skratt, lek
och livsglädje och fyller Piña
med sin vibrerande energi.
Piñas team jobbar som vanligt
med CBR och inkludering/integration i samhällena Cozoaltepec,
Santo Domingo och Puerto Escondido. Alla volontärer vill åka
med dit, men det finns begränsat
med plats i bilarna, så det går inte
alltid. Jenny uppskattar arbetet
och gemenskapen på centret. Och
engagemanget som alla har. Hon
uppskattar hur man tar hand om,
stödjer och hjälper varandra. ”Det
känns som en familj jag själv har
valt,” säger hon. ”Jag har lärt sig
mycket om och av människorna
med funktionsvariationer. Jag
har också fått 'lära av', omvärdera mycket jag haft med mig i
bagaget från USA och min egen
kultur. Det finns många sätt att
göra saker på, allt händer i sin
egen tid och rytm. Allting är inte
kontrollerbart, och det är OK.
Man respekterar varandra och jag
respekterar mig själv. Alla har sin
egen takt och utveckling.”
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Pandemin har varit svår för de små lokala producenterna. De har inte kunnat lämna sina byar då
de saknar ID-handlingar. Det var vägblockader
mellan samhällena på grund av smittorisken och
transporterna har blivit väldigt dyra. Så de har fått
mycket mindre inkomster. Adekvat information
om covid saknades och människorna fick panik.

Nu pågår vaccinationskampanjerna för fullt.
”Men hälsa är mycket mer än vaccin”, säger
Jenny. ”Hälsa är bra mat, frisk luft, att kunna
försörja sig, vänskap och kärlek och människor som tar hand om varandra. Och att kunna
känna sig fri! Frihet och kärlek är viktigast!”

Rapport Våga-Vågen
- ett evenemang för anpassad surfing vid kusten
i regionen Oaxaca – Zipolite
Lördagen den 20 november 2021 anordnades ett
surfingevenemang för personer med funktionsnedsättning på stranden i Zipolite. Piña Palmera träffades tillsammans med Surfeando Sonrisas (Guadalajara) och Supporterklubben Costa de Oaxaca
(Sverige), som var med och organiserade aktiviteten,
i juli för att förbereda evenemanget och för att garantera nödvändiga förnödenheter och finansiering.
Målet med evenemanget är att bygga ett förhållningssätt till havet, lära känna områdets naturtillgångar, främja sport och rekreation i vattnet. Det är
dessutom inte minst ett utrymme för socialisering
mellan familjer från olika samhällen och synlighet
av inkluderingen i Zipolite.

Tonameca kommun bidrog genom att tillhandahålla
bord, stolar och transport för familjerna och Pochutla kommun bidrog med närvaro av brandmän och
ambulans samt med kontakt med livräddare.

Förberedelserna påbörjades i Piña Palmera fyra månader före evenemanget. Olika sektorer kontaktades,
till exempel de kommunfullmäktige i kommunerna
Tonameca och Pochutla, där samhällena Santo Domingo, Cozoaltepec och Zipolite finns, för att presentera evenemanget och fråga om stöd för nödvändigt
material och finansiering.

Stöd till finansieringen av mat, dryck och t-shirts till
cirka 150 personer gavs av personer som äger restauranger, hotell och butiker i Zipolite. Förnödenheter
distribuerades av: Abarrote ELVY, Posada México,
Posada y Café Esmeralda samt hotell så som BudaMar, Naked, Nude, Alquimista samt restauranger
så som Órale, Donde Franco, Le Castelet, Sal y
Pimienta, Entropía och Tutifruti. Även bensinstatio-
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Familjerna som deltog är från samhällena i Candelaria som deltar i barngruppen för tidig stimulering
(stöd för barn mellan 0 och 10 år med särskilda
behov) varje vecka på Piña. Familjerna från Cozoaltepec, Santo Domingo och Puerto Escondido som
deltog ingår i grupperna av barn och ungdomar som
går till aktiviteterna i respektive samhälle var 15:e
dag. Tillsammans samordnade de transport till Zipolite och var huvudpersonerna i evenemanget.

nen Antonio bidrog. Vänner till Piña Palmera från
grannbyn Mazunte bidrog med lastpallar.
Under förberedelserna delade Piña Palmera-teamet
upp de olika ansvarsområdena så att evenemanget
kunde genomföras på ett bra sätt med nödvändig
tillgänglighet och säkerhet i slutet av november.
Baserat på IBC-modellen användes naturliga och
återanvändbara resurser från närsamhället för att
undvika att generera avfall och ta hand om miljön. Bland annat gjordes mattor av otate, en slags
mexikansk bambu, för att funktionshindrade skulle
kunna ta sig till stranden och bananblad användes
som tallrikar och kokosnötter som glas.
Ett tält för solen byggdes också, gjort med tetrapack,
sytt för hand och uppsatta på bambupinnar, där
produkter från Piña Palmeras butik ställdes upp.
Antonio, som är en del av hantverksteamet på Piña,
ansvarade för försäljningen. I snickeriet byggdes en
träramp som placerades på trappan till stranden för
att komma fram eftersom utrymmet vanligtvis inte
är tillgängligt för rullstolar.
Restaurangen Posada México samarbetade genom
att ge tillgång till toaletter och med utrymmet på
stranden framför restaurangen.
Säkerheten i och utanför havet för barnen innan,
under och efter surfaktiviteten var garanterad i och
med att Piña Palmera samarbetade med livräddningsteamet i Zipolite som lovade att vara närvarande under hela surfdagen. Dessutom fanns det
kollegor och vänner som erbjöd sig att hjälpa till
som instruktörer och volontärer samt för att bidra
med mat, transport in i och ut ur havet, assistans för
rullstolar och utrustning, placering och transport av
material som tält, lastpallar, mattor, bord och stolar
och registrering av familjer.
Bladimir, som är anställd på Piña Palmera, ordnade
rekreativa lekar och aktiviteter med teckenspråk
efter surfingen. Maximiliano, en vän och lokalt känd
konstnär från Zipolite som ofta deltar i aktiviteterna

som genomförs på Piña Palmera, skapade designen
av logotypen för evenemanget som användes för tshirts som trycktes till deltagarna och arrangörerna,
samt för användning i olika sociala medier.
Amigos de Zipolite deltog aktivt med musik och bidrog med montering av ljudsystem, instrument och
höjde stämningen hela dagen. Dessutom hjälpte de
till med serigrafi och tryckte evenemangets logotyp
på t-shirts, väskor och andra plagg som folk hade
med sig.
Slutligen tillhandahöll Piña Palmera logi och mat
dels för medarbetarna från Surfeando Sonrisas, som
var en del av organisationen och deltog som instruktörer, och dels för familjer som rest långt hemifrån
eller inte hade någonstans att bo över natten.
Sammanfattningsvis var upplevelsen av det anpassade surfingevenemanget positiv och hade goda
resultat. Bland annat eftersom det för många barn
var deras första närmande till havet, umgänge med
nya människor från andra platser varav många var
personer med funktionsnedsättning som var där
både som arrangörer och deltagare av evenemanget.
På lokal- och turistnivå var det det första evenemanget med en inkluderande vision som synliggör
några av samhällets barriärer som personer med
funktionsnedsättning och familjer i de ursprungliga samhällena vid kusten och Oaxaca möter i det
dagliga livet.
Slutligen kan vi nämna att vädret och havets status
var utmärkta så att aktiviteterna kunde genomföras
och bli en trevlig upplevelse för alla.
En video från evenemanget finns att se på Facebook, Supporterklubben Costa Oaxaca. Våga-Vågen
kommer att upprepas under hösten 2022.
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Årsmötet i stora drag
Text: Amanda Sandberg
Söndagen den 20:a mars gick årets årsmöte av stapeln.
Vi var 15 talet medlemmar som närvarade i ForumCivs
fantastiska lokaler i Danvikstull i Stockholm samt ytterligare 10 talet medlemmar som deltog via Zoom. Det var
en ovanlig och efterlängtad upplevelse att äntligen kunna
samlas efter två år av pandemi och trots att vi satt inne
bakom stängda gardiner under den soliga vårdagen så var
det inga sura miner inte!

stod och kalasade på allt gott så kikade Flavia och ett
gäng från Piña in via Zoom för att hälsa och småprata en
stund. De presenterade några nya ansikten bland personalen på Piña, där ibland Bladimir och Carmen som
tillkommit under de senaste åren. Vi alla hejade glatt på
varandra, pratade gamla minnen och nyheter från den senaste tiden på Piña. Nu ser vi fram emot att träffa Flavia
och Raquel som planerar att besöka Sverige i september.

Eftermiddagen kickades igång med det officiella årsmötet
med Maria Pauselius som ordförande, Malin Stenbom
som sekreterare och Hanna-Liisa Juntti som teknikansvarig. Vi tog oss igenom dagordningen där vi bland
annat presenterade förvaltnings- och verksamhetsberättelsen i vilka man kan läsa utförliga beskrivningar av allt
arbete som både vi i föreningen gör men även teamet på
Piña Palmera. Årsredovisningen kan hittas på hemsidan
för de som är nyfikna. I slutet av årsmötet tackade vi av
Ilse, Karl-Henrik, Karin, Caroline och Linn som lämnar
styrelsen och välkomnande samtidigt, de av årsmötet
inröstade, Sara, Maria och Karin.

Innan vi alla gick hem för dagen fick vi besök av Ulrika
Hembjer, författare till den nysläppta boken “Prärievargen i Mexico City” som delade med sig av bakgrunden
till boken som handlar just om Mexikos snabbt växande
huvudstad och dess invånare. Hon delar i boken med sig
av historier och bilder från 70-talet som hon tog när hon
bodde där som konststudent.

Efter årsmötet bjöds det på fika, eller ett mexican afternoon tea som vi valde att kalla det. Mangopajen gjord på
det simpla men mumsiga receptet från Piña Palmera var
populär men det serverades även klassiska mexikanska
bakverk såsom conchas och apelsinkakor. Medan vi alla

Sammanfattningsvis blev årsmötet väldigt lyckat och vi i
styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltog - utan er
hade det ju inte gått nå vidare! Nu håller vi tummarna att
vi i år kommer kunna se mer av varandra och vi börjar
med att springa (ta oss runt) Vårruset tillsammans i maj!

Efter det tackade vi för oss och vi tackade även speciellt
Rodrigo från ForumCiv med en träfågel, tillverkad på Piña
Palmera, för att han fixat och donat så fint och gjort det
möjligt för oss att ha årsmötet i sådana toppen-lokaler.

Vi tittar in på Piña Palmeras facebooksida
Översättning: Amanda Sandberg
Les queremos compartir que se ha llevado a cado el 3er
minicampamento para niñxs sordxs en Piña Palmera.
Tuvimos diversas actividades con la tematica CIRCO, incluso
una clase de circo y una función con @zircolite_circo. Ademas
creamos personajes del circo, cuentos en lengua de señas
mexicanas, horneamos galletas de coco, juegos inclusivos
con referencias de acciones de la vida cotidiana , un día en la
playa Estacahuite, y más.
Con cada minimcampamento se comparten nuevas
experiencias, intercambios de testimonios con las familias,
conocemos nuevos amigxs y nos reencontramos con otrxs.
¡Gracias a las familias de lxs niñxs, trabajadores, voluntarixs
y participantes por una experiencia tan enriquecedora!
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Vi vill dela med oss av att ett tredje miniläger för barn
med dövhet har genomförts på Piña Palmera. Vi anordnade olika aktiviteter på temat cirkus och till och med en
cirkus-klass och ett uppträdande med gruppen
@zircolite_circo. Vi skapade dessutom cirkuskaraktärer och sagor på mexikanskt teckenspråk, bakade kokoskakor, lekte inkluderande lekar med referenser till
handlingar i vardagen, spenderade en dag på stranden
Estacahuite och mer. Vid varje miniläger delar vi nya
erfarenheter och utbyten av perspektiv mellan familjerna. Vi lär känna nya vänner och återförenas med andra.
Tack till alla barns familjer, alla anställda, volontärer och
deltagare för en så berikande erfarenhet!

Faddrar 2021
Dessa fadderbidrag, som inkommer varje månad, används till att täcka de dagliga omkostnaderna och är en
förutsättning för Piña Palmeras fortsatta verksamhet.
För att bli fadder kan du kontakta Palmeras Vänner på
info@palmerasvanner.se eller fylla i autogiroblanketten på föreningen hemsida www.palmerasvanner.se.
Under 2021 har 190 faddrar bidragit med SEK 307 085.
Agnes Duregård, Agneta Uggla Kangasniemi, Amanda
Plumeyer, Ana och Hans Rath Mascareno, Anders
och Mimmi Windling, Andreas Anastasios Palselius,
Anette Nilsson, Anita Björnström, Anita Gustafsson,
Anita Nilsson Röjning, Anna och Jan Sondér, Anna och
Samuel Sundström, Anna-Carin och Henrik Gränfors,
Anne-Marie och Håkan Snellman, Anne-Marie Wigardt,
Anneli Turunen Omberg, Annie Söderlund, Annika Höök,
Annika Friberg, Berit Lyregård, Birgit Åhs, Birgitta
Hedmark, Björn o Jeanette Erixson, Britt Karlsson, Britt
Livstedt, Britt-Marie och Ulf Magnusson, Britt-Marie
Wallbring, Britt-Marie Öhlin, Britta Huaman Boström,
Carolina Bastigkeit Ränk, Catharina Söderbergh,
Cecilia Arreola De Wibergh, Cecilia Nordén, Charlotta
Eidlitz, Charlotte Alvin, Christina Wengler, Christine
Valleskog, Claes Malm, Curt Karlsson, Darrah och
Leonard Saers ,Diego Nunez Silvia, Eivor Niklasson,
Elisabet Dohnfors, Elisabeth Belfrage, Elisabeth och
Per Rydwik, Elisabeth Sjöholm, Erik och Anna Ohlsson,
Erik och Christina Rudmalm, Eva Nilsson, Eva och Leif
Dahlgren Eva och Ola Härkegård, Eva Sandhammar,
Evy och Eje Schönning, Eyrun Magnusdottir, Gabriella
Höglin, Gabriella Åström, Georgina Ramsel, Gisela
Simonsson, Gitt Pontén, Gudrun och Anders Rehle,
Gudrun och Hans Boström, Gun Grundell, Gun och
Sven-Erik Jakobsson, Gunilla Röör, Gunilla och Göran
Allard, Gösta Flemmin, Gunilla Åström, Gunnel Nilsson,
Gunnel och Stig Wallbing, Gösta Flemming, Hans
Adamsson, Hans Johansson, Helena Berfenstam,

Helena Eidlitz, Herlinda Berge, Ingalill Nordström, Inge
Axelsson, Andersson Inger och Sören Ingemar Jonsson,
Inger Hidmark, Inger Hultqvist, Inger Kjellberg, Inger
Svensson, Ingrid Hernsell Norling, Ingrid Allerstam,
Ingrid Dahlin, Ingrid George, Ingrid Johansson, Jan
och Ingela Clausén, Jane Sannemo, Jarl-Åke Anders
Risberg, Jens Fellke, Joakim Davidsson, Joakim
Gunn, Jonas och Ingetora Gumbel, Kajsa Bergman,
Kari Wennemo, Karin Johansson, Karin Arlid, Karin
Berndtsson, Karin Falk, Karin Marianne Källman, Karl
Bolin, Karolina Gustavsson, Kerstin och Jan Sundström,
Kerstin och Lennart Runow, Kerstin Thornberg, Kristina
Gustafsson, Kristina Lemos, Kristina och Matilda
Ränk, Lars och Christina Svanström, Lars och Madlene
Boström, Leif och Sofia Wolfbrandt, Lena Månsson,
Lena och Stefan Widenfelt, Lennart och Kristina Arnby,
Levko Khimyak, Lilian Brynteson, Maria Vävare,
Maria Gustavsson, Linda Kann, Lise Romare, Lise-Lott
Wesslund, Louise Hedqvist, Louise och Per Ahlström,
Magnus Grape, Maj-Britt Holgersson, Malin Stenbom,
Marejke Wahlberg, Maria Afrell, Marie Anderberg, Maria
Dahl, Maria Ollikainen, Maria Palselius, Marie och Erling
George, Marie Sefastsson, Mario Hernandez Charraga,
Markus Sarstam, Marta och Jan Blomqvist, Mats
Udikas, Mattias Johansson, Matz Björkman, Mirjam
och Olle Johansson, Monica Hansson, Monica Findahl,
Niklas Hidmark, Nils Styf, Olof och Lena Skärdin, Olof
Axne, Per Kågström, Peter Löfgren, Rita och Curt
Henning, Robin Balbino Cano Sjögren, Sandra Oldenvi,
Sara Rydwik, Sigbritt Oskarsson, Sofia Erixson, Sonja
och Åke Sondér, Sten Bringert, Sten Ivan Bylund, Stig
och Ann-Sofi Spjuth, Susanna Reinholdsson, SvenEric Sjöberg, Sven-Gunnar Hultman, Sören och Inger
Andersson, Tarja Bengtsson, Tarja Saikkonen, Terese
Bergfors, Therese Ydremark, Tobias Sjöqvist, Torbjörn
Karldén, Ulla Fornelius, Ulla Johansson, Ulla-Britt
Alvedahl, Viggo Kann, Åsa Castell, Åsa Nygren, Åsa
Söderbergh, Åsa Söderlindh

Gåvolista nov 2021 - feb 2022
Gåvor som inkommit under perioden från
privatpersoner är på totalt SEK 79 430.
Agneta Uggla Kangasniemi, Allan Källander, Ana RathMascareno, Anders Ahlstrand, Anders Malmsten, Anders
Windling, Anita Björnström, Anna Arstam, Anna-Karin
Nilsson, Anna-Lena Ledin, Annie Söderlund, Bengt
Schibby, Bernt Johansson, Bernt Svensson, Birgit
Jessen, Birgitta Ek, Birgitta Möller, Bo Andersson
(Guevera), Britta Human Boström, Carolina Ränk,
Charlotte Mundhenke, Christina Alvedahl, Christina
Hedman, Cornelius Saers, David Kellett, Dick
Johansson, Elisabeth Belfrage, Elisabeth Rydwik, Erik
Rudmalm, Eskil Qwerin, Eva Dahlgren, Eva Zäll, EvaLotta Hultén, Evy o Eje Schönning, Fabiola Guevera,
George Erling George, Gisela Svensson, Glenn
Johansson, Gunnel Nilsson, Hans Johansson, Hans
Spjuth, Heidie Jensen, Ingemar Johansson, Inger
Hönfeldt Hillberg, Inger Hörnfeldt, Inger Kjellberg,
Inger Svensson, Ingrid Dahlin, Ivan Hjelm, Jan
Nilsson, Jarl Risberg, Joakim Davidsson, Johan Fröse,
Johan Hassbring, Johanna Söderberg, Karin Asker,
Karin Fätman, Karin Holm, Karin Jerstorp, Kenneth
Andreasson, Kent Much, Kerstin Jönsson, Kjell-Åke
Linde, Kristina Andersson, Kristina Andersson Kvarn,
Lars Boström, Lars-Erik Lundin, Leena Nilsson, Lena
Fröjd, Levko Khimy, Lise Romare, Magnus Grape, MajBritt Holgersson, Malin Stinzing, Margareta Henriksson,

Margareta Olsson, Margaretha Henkel, Margit Franzen,
Maria Kjellberg, Maria Palselius, Marianne o Ristjan
Ränk, Marrku Leinonen, Marta Blomqvist, Maud
Evans, Nils-Gustaf Markström, Per Sandberg, Ragnar
Järhult, Sara Rydwik, StenIvan Bylund, Stina Elming,
Sven-Gunnar Hultman, Sven-Åke Franzén, Teresa
Hansson Angré, Terese Bergfors, Thomas Küchen, Tom
Lönnholm, Tomas Lagerwall, Ulf Pernold, Ulla Fornelius,
Ulla Krisell, Ulla Näslund, Ulriqa Nilson, Viggo Kann,
Ylva Skåner, Åsa Florén, Åsa Sålder
Till minne av Jonas Hillberg Hörnfeldt bortgång i januari
2022 har många gåvor från enskilda inkommit.

Tusen tack till alla
er som bidragit!
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Box 4268
102 66 Stockholm
Medlemsinformation

Uppdatering av postadress och e-mail

Skattereduktion på gåvor gäller nu för hela 2022
Föreningen Palmeras Vänner blev godkända gåvomottagare
i mitten av 2021 och du kunde enbart få reduktion på gåvor
inbetalda under perioden juli-december 2021. Skattereduktion
på gåvor gäller nu för hela året 2022.
Kriterier för att du skall erhålla skattereduktion på 25%:
• Du som privatperson skall ha fyllt 18 år
• Gåvogivaren, du, skall vara en fysisk person och som är 		
känd, d.v.s. som vi har personnummer till
• Gåvan skall uppgå till minst 200 kronor per gåvotillfälle
Summan av inbetalda gåvor, till oss eller annan organisation
som är godkänd gåvomottagare av skatteverket, skall uppgå till
minst 2000 kr under året.
Tänk på Piña Palmera. Vi tar tacksamt emot en gåva.
Swish: 123 90 11 917
Plusgiro: 90 11 91Bankgiro: 901-1917

Vi blir tacksamma om du meddelar oss ny eller ändrad postadress eller e-mail till info@palmerasvanner.se. Det är viktigt
i vår kommunikation med dig att vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att vår information når fram.

Palmbladet via din e-mail
För dig som får Palmbladet via posten och kan tänka sig att
erhålla medlemsbladet via e-mail meddela oss på
info@palmerasvanner.se Detta är bara en förfrågan från oss.
Du avgör om du tror att det kan fungera för dig eller ej.

Facebook: Föreningen Palmeras Vänner
Instagram: palmerasvanner
Håll dig uppdaterad och titta in lite då och då på vår hemsida
www.palmerasvanner.se Följ oss på Facebook och Instagram
som uppdateras kontinuerligt.
Tack för att du är medlem i Föreningen Palmeras Vänner. Ditt medlemskap är ovärderligt för föreningen och
i förlängningen Piña Palmera.

Önskar du framöver betala medlemsavgiften och/ eller fadderbidrag via autogiro finns blankett på vår hemsida
www.palmerasvanner.se under fliken "Stöd oss".

Föreningens kontaktpersoner
Tag kontakt med aktivister på din ort
om du har frågor eller vill veta mer
om Föreningen Palmeras Vänner.

Göteborg

Lund

Anna Arstam
Karin Fältman
lund@palmerasvanner.se

Mario Hernández
Petra Andersson
goteborg@palmerasvanner.se

Halmstad

Stockholm

Linköping

Valeria Wigardt
stockholm@palmerasvanner.se

Irmeli Peronius
halmstad@palmerasvanner.se
Sara Rydwik
linkoping@palmerasvanner.se

Ordförande: Anita Nilsson Röjning
E-mail: info@palmerasvanner.se
Hemsida: www.palmerasvanner.se
Facebook: Föreningen Palmeras Vänner
Instagram: palmerasvanner
Medlemsblad: Palmbladet
E-mail: info@palmerasvanner.se
Redaktörer: Anita Nilsson Röjning
Layout: Linn Saletti

Västerås

Marlene Kaas
vasteras@palmerasvanner.se

Örebro

Ilse Mendez
orebro@palmerasvanner.se
Har vi glömt din ort? Vill du bli en av
föreningens kontaktpersoner?
Kontakta: Anita Nilsson Röjning
070-7734543
info@palmerasvanner.se

Pg: 901191-7
Bg: 901-1917
Swish: 1239011917

