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Vi har haft vårt årliga årsmöte 2019 och ett nytt
verksamhetsår börjar. Tack alla Palmeravänner
som engagerat sig i och bidragit till utveckligen
av verksamheten på Piña Palmera 2018.
Tusen tack !
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Med förnyade krafter tar vi nu tag i det nya året.
Det blir nya aktiviter både vår och höst. Har du
idéer och förslag på hur vi kan göra insamlingar
eller sprida information om Piña Palmera tar vi
tacksamt emot dessa.
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Två personer från styrelsen har nyligen besökt
Piña Palmera. De kommer mer än gärna till din
organisation, universitet/högskola, skola eller
förening och berättar om senaste nytt från deras
besök på Piña Palmera.
Kontakta oss på palmeras@palmerasvanner.se
Tack än en gång för ditt ovärdeliga stöd och
värdefulla insatser till Piña Palmeras verksamhet.
Bästa hälsningar med önskan om en skön och
härlig vår.
Anita Nilsson Röjning
Ordförande Föreningen Palmeras Vänner, FPV.
Glad Påsk !
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Las Cuevas och Santo Domingo de Morelos
Zipolite i februari 2019
Text: Klara Stintzing

För femton år sedan påbörjade Piña Palmera ett
CBR-arbete i byn Las Cuevas, cirka en och en halv
timmes bilväg upp i bergen. Arbetet i byn har periodvis legat nere under årens lopp. Varför vet jag inte
säkert, men det var aldrig lätt att jobba där. Vägen
är precis så dålig som jag minns den, kurvig, delvis
bortspolad av regnen, nu dammig och sönderkörd.
En bro över floden har byggts på senare år, så man
behöver inte köra över flodbädden längre. Då kom
vattnet ibland in vid pedalerna på golvet. Folk i Las
Cuevas blev isolerade i veckor under regnperioden i
Sierra Madres storslagna berg.
“Är vi på väg till världens ände”, frågar Katinka, en
holländska som är med idag för att göra en vi-deo för
den holländska televisionen om barn för barn.
Teté, en av Piñas chaufförer kör lugnt och säkert.
Med I bilen är Andrés som är duktig på tecken-språk
och Eli som är döv. Vi ska besöka en förskola och en
skola där Piña hjälper till att integrera några döva
flickor, två i förskolan och en i första klass.
När vi närmar oss byn blir vägen bättre. Det har
byggts många nya och bättre hus, och flera små affärer
och skollokaler har tillkommit. Pengarna att bygga för
kommer förmodligen från familjemedlemmar i USA
eller från drogmarknaden. Först kommer vi till förskolan där barnen är ute och leker på gården. Läraren
är ung och engagerad. Hon vill lära sig allt om teckenspråk och hur hon kan hjälpa sina små elever. En
ny döv flicka har kommit till gruppen för två månader
sen. Hon är blyg och sitter med sin moster lite för sig
själv under ett träd. Den flicka som Piña jobbat med
en längre tid heter Xnie, det är zapotek och betyder
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(sol). Hon har en storasyster i första klass, Yetnaxe,
som betyder blomma. Deras mamma är mycket entusiastisk och engagerad i arbetet. Idag är hon med i förskolan. Xnie tar Katinka i handen och drar iväg för att
visa henne klassrummet. Hon verkar glad och frimodig
och tar sig även an den nya döva kamraten. Hon är
till stor hjälp, säger läraren. Tillsammans med Eli och
Andres visar hon läraren och klassen några nya tecken
för fjäril, fågel, kyckling och katt. De sätter upp bilder
på djuren på tavlan. Alla pratar och skrattar. Katinka
filmar och några barn vill gärna bli fotograferade och
titta på bilder av sig själva i min mobil. När vi ska gå
vidare till lågstadieskola blir vi alla kramade. Den
blyga har blivit lite modigare och leker med de andra
bar-nen.
I skolan träffar vi den döva storasystern och hennes
klass. Även den här läraren är ivrig att lära sig mer
teckenspråk och få fler verktyg. Yetnaxe tar hand om
undervisningen med lite stöd av Eli och Andrés. Man
lär sig tecken för skor, leka, äta, vatten, åsna, anka,
katt, hund och skola.
“Detta är skolan där eleverna undervisar lärarna”,
säger Katinka uppskattande när vi åker därifrån.
Två dagar senare återser jag de döva tjejerna i Santo
Domingo dit Piña åker och arbetar var fjor-tonde dag.
Även här var jag med för femton år sedan när man
undersökte förutsättningarna för att börja jobba där.
Santo Domingo har nu förvandlats till en mindre stad
med nya välbyggda hus, gator och ett torg med skuggtak framför kommunalhuset där teamet arbetar. Hit
kommer familjer som bor i närområdet och några lite
längre ifrån, som inte kan ta sig till Piña för att det är

för långt och tar för mycket av deras arbetstid. Många
av barnen jag möter idag har hjärnskador, epilepsi,
central pares och intellektuella funktionsnedsättningar. En femåring med downs syndrome är stor som en
tvååring och hänger som en liten trasa på mammans
arm. Hon har också ett hjärtfel. En liten kille i en
rullstol har ryggmärgsbråck. Flera barn ser inte och/
eller hör inte. Några har psykoso-ciala störningar. De
två döva systrarna har åkt lastbilsflak tillsammans
med sin mamma för att komma till Santo Domingo.
Det är den enda allmänna transporten som finns.
Tjejerna kommer fram och kramar mig. En flicka med
språksvårigheter ger mig en teckning. Teamet jobbar

med bar-nen och föräldrarna genom lek och speciellt
riktade aktiviteter. Tillsammans med föräldrarna
pla-nerar man en heldag vid floden nästa vecka för
rekreation, gemenskap och utbyte av erfarenheter.

Junta General dagens axplock

en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid
till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och
mentala spänningar.

Zipolite i februari 2019
Text: Klara Stintzing

Tisdag morgon är det stormöte för all personal, volontärer, studenter och besökare. Då tar man upp
punkter som är av allmän betydelse. Ett bra tillfälle
att informera sig om vad som pågår på Piña Palmera.
Besök: Flavia informerar om att det kommer en advokat och en jurist som kartlägger förekomsten av våld
i hemmet mot personer med funktionsnedsättningar.
De ska följa med rehabiliteringsteamet ut i byarna.
De arbetar på nationell och internationell nivå. Advokaten har själv en funktionsnedsättning och behöver
personlig assistent hela tiden.

Jag känner mig rörd där jag sitter och ritar med
några småttingar. Arbetet kan tyckas hopplöst och
rehabiliteringsprocesserna långsamma, ändå kan man
alltid göra något för att förbättra livskvaliteten för
familjerna. Men de måste själva vilja delta, annars går
det inte.

Daniel från Spanien som var volontär här för två år
sen kommer för att hjälpa till med marknadsföring
och information. Han är IT-specialist och har arbetat i
många projekt för mänskliga rättigheter, bland annat
med kartläggning av situationen för imigranterna från
Centralamerika i Mexico.
Övergivna bilar: Frågan uppstår om man kan få
använda dem? Svaret är nej. De tillhör olika personer
som har lämnat dem här tillfälligt (läs flera år). Piña
har inga nycklar och inget ansvar för dem om det till
exempel blir översvämning. Just nu håller naturen på
att ta över dem.
Städning – en stående punkt så länge jag kan minnas:
Idag handlar det om volontärhusen, Casa Japon och
om den sedvanliga lördagsstädningen på Piña samt
om att delta i byns städning av vägkanter och grönområden. Det kallas “tequio” och är en gammal tradition
då hela byn hjälps åt med en arbetsuppgift.
Djuren – också en stående punkt: Det handlar om
hönorna och kycklingarna. Vem ansvarar för att de
går in och ut? De går inte in själva på kvällen utan
spatserar runt hela området och ibland även utanför.
Vem ser till att de blir vaccinerade? Jag funderar på
om hönor vaccineras I Sverige?

I februari kommer tre personer från “Peru-gruppen”.
De ska påbörja ett arbete med inkludering av personer
med funktionsnedsättningar och vill lära sig av Piña.
Den femte till åttonde februari kommer Reikimästarna. Man kan sätta upp sig på en lista för att få Reiki-healing.
Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, har
tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Metoden arbetar
med kroppens naturliga läkningsprocesser. Reiki är

Paty och Flavia ska åka till Oaxaca och köpa konsthantverk och annat till affären. De köper direkt från
producenterna som ofta består av ett kvinnokollektiv
eller en storfamilj. Inga mellanhänder alltså. De har
också flera möten inplanerade med organisationer som
stödjer och samarbetar med Piña och har gemensamma intressen. Flavia har också möten inplanerade i
Mexico City i februari
I eftermiddag ska man ha en workshop för turistministeriet i Pochutla inför den Internationella Nudist-
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festivalen som kommer att pågå från den 31/1 till 3/2.
Det förblir oklart för mig hur Piña ska medverka, men
det får man väl se. Igår hade de en workshop med
borgmästaren och hela hans hov, 70 personer som fick
känna på hur det är att ha en funktionsnedsättning.
Doktor Balbino redogör för Josés hälsotillstånd. José
kom hit som spädbarn och har bott hela sitt liv i
Cuidado Special. Han behöver hjälp med allt. Han har
haft en infektion i över en månad som det varit svårt
att hitta orsaken till. Balbino har nu funnit problemet.
José har fått rätt behandling och är på bättringsvägen.
Man diskuterar Josés diet en längre stund och alla har
synpunkter. Chelly håller dagens brandtal om Josés
mänskliga rättigheter.

Alonso, en volontär informerar om att han bygger sig
ett litet hus bakom Casa Japon. Han har fått tillstånd
av koordinationen och vill att alla ska känna till det.
Vem ska hjälpa Kristian som har en intellektuell
funktionsnedsättning att sälja second hand-kläder på
lördag?
Rehabilitering: Alejandro, en ung man från Santo Domingo skulle komma för fortsatt rehabilitering för att
lära sig att leva ett självständigt liv. Man har sparat
en hel del städning och annat grovjobb till honom för
att han ska ha något att göra. Men nu kommer han
inte så då får de städa.

Cirilo
Zipolite i februari 2019
Översättning och text : Klara Stintzing

Cirilos pappa arbetade med tillverkning av kokosolja
och ökade på inkomsterna genom att sälja droger. En
farbror och en bror sålde också droger. Alltså gjorde
Cirilo detsamma. När han efter fem år kom ut från
fängelset i Pochutla hade han funderat en hel del. Han
hade deltagit i de obligatoriska gruppterapisamtalen
och genomgått Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Han hade skött sig bra och fått straffet avkortat. Under fem år I fängelset fick han fem besök. Inget
av dem från sin fru eller sina barn. När han lämnade
fängelset hade han fattat ett beslut. Inga mer droger
eller alkohol.
Piña Palmera erbjöd honom arbete som han tackade
ja till. Där arbetar han fortfarande och säger att hans
bästa tid i livet är nu. I Zipolite gick han med i Anonyma alkoholister. De senaste åtta åren har han varit
den drivande kraften i gruppen. Var enda kväll mellan
18.30 och 21.00 är han på plats i en liten lokal där
man träffas för att prata och stödja varandra, bearbeta
känslor som och hitta lösningar på besvärliga problem och situationer. Det är mycket med känslorna,
skuld, skam, vrede, ånger och längtan. Just nu är de
en grupp på tio personer, bland dem två unga kvinnor
som är ensamstående med barn. En av dem studerar
samtidigt.
Gruppen i Zipolite ägnar sig åt utåtriktat arbete. Man
vänder sig till vårdcentraler, kliniker, skolor, till de lokala taxichaufförerna, hotellägarna och myndigheterna. Man söker “allierade”, som man kan samarbeta
med. Varje by har sin egen A.A.-grupp, Arroyo tres har
sin, San Agustinillo sin, Mazunte och Puerto Angel
sina. Man jobbar hela tiden med hjälp till till självh-
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jälp. Om personen inte vill förändra sitt beteende och
bli en nykter alkoholist eller bli drogfri så kan ingen
tvinga eller hjälpa den. Ibland följer Cirilo med terapiteamet ut till de olika byarna och samhällena där
Piña Palmera arbetar för att prata om alkoholism och
drogmissbruk. Framför allt alkoholen är ett stort problem överallt och i alla samhällsklasser. Missbrukaren
skadar sig själv, sin familj, sina vänner och samhället.
Cirilo har tillräckligt med egna erfarenheter. Hans
pappa dog av alkohol och hans mamma av diabetes
och alkohol. Man måste själv vilja förändra sitt liv.
Idag är det farligare att ägna sig åt drogförsäljning.
Tidigare sålde man bara för egen del, men idag finns
de stora kartellerna bakom, och dem leker man inte
med.

Andrés
Zipolite i februari 2019
Text: Klara Stintzing

Andrés är 25 år gammal och nummer tre av fyra syskon. Båda hans
föräldrar är advokater och alla
syskonen är välutbildade. Andrés
kommer från Guanajato som enligt
honom är den mest konservativa
delstaten i Mexico. När han studerade socialpsykologi vid OAM i
Mexico City, ett ganska radi-kalt
och öppet universitet, träffade
han Flavia som var inbjuden för
att berätta om Piña Palmera. Han
blev fascinerad och efter avslutade
studier kom han i augusti 2017
som volontär till centret. Då han
varit här i tio månader blev han
erbjuden att fortsätta som anställd.
Han accepterade och på den vägen
är det. Andrés uppskattar framför
allt de stora kulturella och personliga variationerna i arbetet på Piña
Palmera.
“Vi kommer från olika context, vi
har olika bakgrund och uppväxtförhållanden”, säger han. “Vi lär
oss att anpassa oss och acceptera
andras värderingar och sätt att
tänka. I Guanajato är det mycket
stora skillnader mellan olika socioekonomiska klasser. Man värderar
helt andra saker”.
Andrés var nyligen hemma på
besök och blev chockerad över
skillnaderna i värderingar och
attity-der. Att försöka prata om det

var som att studsa mot en osynlig
glasvägg. Vissa saker kunde man
bara diskutera “hit – men inte
längre”.
“Hur ser han på Piña Palmera och
framtiden”, undrar jag.
Arbetet med personer med funktiosnedsättningars rättigheter är
själva navet i hjulet, anser Andrés.
Men här ser man först personen
och sedan funktionsnedsättningen. Han tycker särskilt mycket
om arbetet I byarna. Där lär han
sig något nytt varje dag. Han
studerade inte socialpsykologi
för att få ett jobb utan för att det
intresserade honom. Men visst
har han nytta av det nu. Arbetet är
engagerande, det är intensivt och
känslomässigt krävande. Ibland
hinner inte hans kropp med att
processa allt som händer. När det
blir för mycket pratar han med
sina arbetskamrater eller Flavia

om det som känns svårt. Vid ett
tillfälle frågade han doktor Balbino
om Piñas framtid. Om inte någon
borde utbilda sig för att i framtiden
ta över Flavias arbetsuppgifter?
Bekymra dig inte, hade Balbino
svarat. När Anna slutade som
övergripande koordinatör hände
ingenting drastiskt.
Nej det var just det, tänkte jag.
För då hade Flavia redan arbetat
parallellt med Anna i många år.
Någon måste ju ta upp fanan i
framtiden, säger Andrés. Inriktningen och arbetssättet kommer
säkert att förändras beroende på
ledarskap och annat. Piña påverkas också av politiken i landet. Och
det är en transformation på gång.
Men här är jag, avslutar han och
skrattar. Jag tycker mycket om
naturen och jag känner mig nöjd
och tacksam.

Hej igen Palmeravän!
Vi kommer att delta på Vårruset i Göteborg den 8 maj och Stockholm den 28
maj. Det blir 5 km glädje, springa eller gå.
Anmälan för att bilda fler lag gick ut 28 febr men det är inte för sent att göra
en individuell anmälan om du vill gå/springa tillsammans med oss,
Palmeras Vänner.
Anmäl dig direkt på www.varruset.se och betala din avgift direkt till dem.
Välj ”Fun Run” . Skickar sedan ett mail till oss så att vi vet i vilken stad du
deltar. Du få då information från oss om mötesplats före loppet och
T-shirt att springa i.
Göteborg: emilia@palmerasvanner.se Stockholm: anita@palmerasvanner.se

T-shirten som du får att gå/
springa i under Vårruset
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Gåvolista nov 2018 - feb 2019
Fadderbidrag

Under perioden har 210 faddrar bidragit med totalt
106 882 kr. Leksaksförsäljningen har inbringat 3360 kr. Gåvor från
organisationer, företag och församlingar har det under perioden
inkommit 6791 kr.
För gåvor från privatpersoner är det sammanlagda vädet som inkommit under perioden 109 799kr.

Gåvolista enskilda personer under perioden
nov - dec 2018
Allan & Inga Källander
Anders Ahlstrand
Anders & Mimmi Windling
Ann Sörbo
Anna Sondér
Anna Sundström
Anna-Maria Hansson
Anne-Marie Snellman
Anne-Marie Andersson Wallman
Ann-Marie & Jarl Risberg
Bengt Olsson
Berit Lettse
Berit Lyregård
Bernt Svennson
Bertha Ortega De Andersson
Birgitta Ek
Birgitta Grahn
Birgitta Möller
Birgitta Reinholdsson
Björn & Jeanette Erixon
Britta Boström
Brittmari Fellke
Britt-Marie Wallbing
Carin Carlsson
Christina Hedman
Christina Rosenqvist
Christina Wengler
David Kellett
Dick Johansson
Dick Lundqvist
Elisabeth Rydwik
Erik & C Rudmalm
Eva Adamsson
Eva Granath
Eva Hööl-Leffler
Eva Robertsson
Eva Sandhammar
Eva Sundblad
Eva Svedelius
Eva-Lotta Hultén
Eva-Mia & Tommy Seger
Fam Björkman
Fam Rath Mascareno
Georg Erling George
Gerd Nilsson
Glenn & Susanne Johansson
Gun Gundell
Gun & Sven-erik Jacobsson
Gunilla Brodin
Gunnel Kroon Linde
Gunnel Nilsson
Gunnel Wallbing
Göran Carlson
Göran Collert
Hans & Stina Johansson
Harald Hamrell
Ingemar Johansson
Inger Hörnfeldt
Inger Kjellberg
Inger Svensson
Ingrid Allerstam
Ingrid Dahlin
Ingrid Hernsell Norling
Irene Rydén
Jan Nilsson
Jeanette Poblete Araya
Johanna Hassbring
Johanna Söderberg
Julia Söderblom Arce
K Hjelm förlag AB
Karin Fältman
Karin Holm
Karin Jerstorp
Karin & Nils G Markstr
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Karolina Gustavsson
Kenneth Andreason
Kerstin Häggstam Nord
Kerstin Jönsson
Kristina Andersson & Steve Yeadon
Kristina Lundin
Lars Erik Lundin
Lars Ragnar Järhult
Leena Nilsson
Leif Wolfbrandt
Lena-Maria Gestrin
Lennart Holmberg & Christina Hedman
Lennart o Camilla Josefsson
Lise Romare
Margareta Henkel
Margareta Henriksson
Margit Franzén
Maria Elisabeth Belfrage
Maria Palselius
Marianne Lundberg
Marie Pettersson
Marijke Wahlberg
Maud Evans
Maud Lindqvist
Médi Kiefer Svensson
Monica Davidsson
Monica Findahl
Monica Hansson & Bengt Schibbye
Mårten Hermansson
Ola Härkegård
Per & Gunnel Skoog
Per Åkefeldt
Ramona & Nathaniel Jessel
Ristjan & M Ränk
Sockenrådet i kungsåra c/o Birgitta Ek
Sofie Cano Sjögren
Stig Isaksson
Susanne Diamantidis
Sven-Erik Sjöberg
Sven-Gunnar Hultman
Sven-Åke Franzén
Sverker Jönsson
Tarja & Cornelis Saers
Tarja Saikkonen
Teresa Angré Hansson
Terese Bergfors
Tiiu & Claes Ehinger
Tom Lennholm & Lena Fröjd
Tomas Lagerwall
Tommy Susanne Björklund
Tove Arvidsson
Ulf & Gun Pernold
Ulla Hylander
Ulla Krisell
Ulla Lilliehöök
Ulla Näslund
Ulla-Britt Christina Alvedahl
Vanja Lindkvist
Viggo Kann
Zyanya Romlin
Åke o Sonja Sondér
Åsa Castell
Åsa Florén

Gåvolista enskilda under perioden jan - febr 2019
Anita Gustafsson Nordin
Anna Arstam
Anna-Lena Larsson
Ann-Britt Lindén
Bengt & An-Li Söder
Bengt Olsson
Birgit Jessen
Eva Sandhammar
Fabian Heurlén
Glenn Johansson
Gudrun Lundstedt
Gunnar Dagnå
Hans Johansson
Joakim Davidsson
Kent Muck

Krister Wik
Maj-Britt Holgersson
Margit Franzén
Markku Leinonen
Maud Kjellberg
Maud Lindqvist
Maud Lindqvist
Mirjam Johansson
Monica Willers
Olof, Lena, Sol Skärdin
Tarja Leena Verronen
Tom Lönnholm
Ulla Fornelius
Ulla Näslund
Veronica Franzén

Gåvor

församling/organisation/företag nov-dec 2018
Gustavsberg-ingarö församling

Lions club kalmar

församling/organisation/företag jan-feb 2019
Supporterklubben costa oaxaca

Västerås pastorat

Faddrar 2018

Dessa fadderbidrag, som inkommer varje månad, används till att
täcka de dagliga om-kostnaderna och är en förutsättning för Piña
Palmeras existens. För att bli fadder kan du kontakta Palmeras Vänner palmeras@palmerasvanner.se eller fylla i en autogiro-blanketten
på föreningen hemsida www.palmerasvanner.se
Agneta & Olavi Kangasniemi
Anette Palm Wigardt
Bernt Johansson
Brittmari Fellke
Dick Johansson
Eivor Forsberg
Eva Svedelius
Jenny Reinholdsson
Johanna Hassbring
Karin & Nils Gustaf Markström
Kristina Andersson & Steve Yeadon
Kristina Flodman
Lehtikangas & Torvaldsson
Marianne Forslund
Marita Hörman
Mona Johansson
Päivi Lehtikangas & Johan Torvaldsson
Åse Ståhlberg
Allerstam, Ingrid
Anderberg, Maria
Andersson, Sören Albert
Anita Gustafsson Nordin
Anna-Carin Gränsfors
Anneli Turunen Omberg
Annelie Hedin
Anne-Marie Snellman
Anne-Marie Wigardt
Anni Nilsson
Annika Höök
Arnby, Lennart
Asp,Kerstin Margaretha
Axelsson, Inge
Bastigkeit Ränk,Carolina
Baumgardt,Ana-Maria
Bengtsson,Tarja
Berge,Herlinda
Berit Lyregård
Berndtsson, Karin
Birgit Åhs
Birgitta Hedmark
Björnström Anita
Bringert,Sten
Britt Karlsson
Britt Marie Wallbing
Britta Huaman Boström
Britt-Marie Magnusson
Cano Sjögren,Robin Balbino
Caroline Westerberg
Castell,Åsa
Cecilia Arreola De Wibergh
Cecilia Nordén
Cecilia Westman
Charlotta Eidlitz
Charlotte Alvin
Christine Valleskog
Claes Malm
Curt Karlsson

Dahl, Maria
Diego Nuñez Silva
Eidlitz,Helena
Elisabet Dohnfors
Elisabet Nykvist
Elisabeth Rydwik
Erik Rudmalm
Erixson,Björn
Eva Dahlgren
Eva Härkeråd
Ewa Lithander
Falkner,Runow Kerstin
Fellke, Jens Bertil
Fredrik Grundel
Friberg, Annika
George, Marie
Gisela Simonsson
Gudrun Boström
Gudrun Rehle
Gun Gundell
Gunilla Allard
Gunilla Röör
Gunn Joakim
Gunnel Pekkari Skoog
Gunnel Wallbing
Gustavsson, Karolina
Gösta Flemming
Hans Adamsson
Hans Spjuth
Hansson, Monica
Helena Berfenstam
Helene Björnsjö
Helene Sundberg
Henning, Rita
Hernandez Solis Almqvist, Mylay
Herner, Veronika
Hidmark,Inger Christina
Holm,Cecilia
Hultqvist,Inger
Höglin Anna Gabriella
Inger Svensson
Ingrid Dahlin
Ingrid George
Ingrid Hernsell Norling
Ingrid Johansson
Irene Engström
Jakobsson,Gun Kristin
Jan Clausén
Jarl-Åke Anders Risberg
Joakim Davidsson
Johansson, Mattias
Johansson,Hans
Jonas Gumbel
Jonsson Nygren, Åsa
Jonsson, Ingemar
Kajsa Bergman

Karin Anita Nilsson Röjning
Karin Arlid
Karin Asker Woodsack
Karin Falk
Karin Johansson
Karl Bolin
Kerstin Sundström
Kjellberg,Inger
Klara Stintzing
Kristina Gustafsson
Kristina Nilsson
Kristina Ränk
Kågström Per
Källman, Karin Marianne
Lars Boström
Lars Svanström
Lemos,Kristina
Lena Widenfelt
Leonard Saers
Lilian Bryntesson
Linda Kann
Lise-Lott Wesslund
Livstedt,Britt
Louise Alström
Louise Hedqvist
Magnus Grape
Magnusdottir,Eyrun
Magnusson, Thomas
Maj-Britt Holgersson
Malin Stenbom
Maria Afrell
Maria Elisabet Belfrage
Maria Svarén-Stuxberg
Maria Gustavsson
Marie Sefastsson
Marijke Wahlberg
Mario Hernandez Charraga
Markus Sarstam
Marta Blomqvist
Mats Udikas
Matz Björkman
Mirjam Johansson
Monika Asplen
Månsson,Lena
Niklas Hidmark
Niklasson,Eivor
Nils Styf
Nilsson, Eva
Nilsson, Gunnel

Nilsson,Anette
Nordström,Ingalill Margareta
Ohlsson, Erik
Ollikainen, Maria
Olof Axne
Olof Skärdin
Oskarsson, Sigbritt
Palselius,Andreas Anastasios
Peter Löfgren
Pia Gerdin
Pontén, Gitt
Ramsel, Georgina
Rath - Mascareno,Ana
Romare,Lise
Sandra Oldenvi
Schönning, Evy
Seger, Eva-Maria
Sjöholm,Elisabeth
Sofia Erixson
Sondér,Anna
Sten Ivan Bylund
Stig Spjuth
Sundström,Anna
Susanna Reinholdsson
Sven-Gunnar Hultman
Söderbergh, Catharina
Söderlund, Annie
Tarja Saikkonen
Terese Bergfors
Thornberg,Eva Kerstin
Tommy Bylund
Torbjörn Karldén
Ulla Elisabet Johansson
Ulla Fornelius
Ulla-Britt Christina Alvedahl
Wengler,Christina
Wennemo,Kari
Widegren,Margitta
Windling,Anders
Wolfbrandt,Leif
Vävare Fnine, Maria
Ydremark, Therese
Åke Sondér
Åsa Söderbergh
Åsa Söderlindh
Åström Ebba Gabriella
Åström,Ebba Gunilla
Öhlin, Britt-Marie

Årsmöte 24 mars 2019,
Stockholm
Ett tiotal medlemmar tillsammans med styrelsen
möttes på Kungsholmens Bibliotek i Stockholm.Den
formella genomgången av årets räkenskaper, revsion
och förvaltningsberättelse gicks i genom med Britta
Boström som mötesordförande.
Årsredovisningen för föreningen 2018 finns att läsa
på vår hemsida www.palmerasvanner.se Projekt
ForumSyd, som nu avslutats, redovisades av Ulrika
Walbing och Sara Rydwik. Styrelsen 2019 ser ut som
föregående år med undantag för Elsa Hammarström
som avgår. Tack Elsa för dina fina insatser i styrelsearbetet.
I slutet av mötet blev vi nostalgiska efter det att vi
konstaterat att Piña Palmera fyller 35 år i år. Otroligt!
Birgit Jessen, som 1987 arbetade på Rädda Barnen
i Mexico City, berättade om sitt första besök på Piña
Palmera.
En framgångsaga är det, värt att fira under året, konstaterade vi alla på mötet. Titta in på Piña Palmeras
hemsida www.pinapalmera.org så får du mer information om verksamheten.

Tack för alla donationer!
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Box 4268, 102 66 Stockholm

Bäste Palmeravän,
Glöm ej att meddela oss ny eller ändrad adress eller
e-mail. Har du ännu ej hunnit betala in din medlemsavgift på 200 kr/pers för 2019 tar vi tacksamt emot
den. Märk inbetalningen M19 + namnuppgifter.
Ditt medlemskap är ovärderligt för Palmeras Vänner
och i förlängningen Piña Palmera i Zipolite.

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

Göteborg

Mario Hernández
Petra Andersson
Emilia Diamantides
goteborg@palmerasvanner.se

Stockholm

Valeria Wigardt
Sofia Erixsson
stockholm@palmerasvanner.se

Lund

Anna Arstam
Karin Fältman
lund@palmerasvanner.se

Halmstad

Irmeli Peronius
halmstad@palmerasvanner.se

Malmö

Sara Rydwik
malmo@palmerasvanner.se

Har vi glömt din ort? Vill du bli en av
föreningens aktivister?
Kontakta: Anita Nilsson Röjning
070-7734543
palmeras@palmerasvanner.se

Uppsala

Terese Bergfors
uppsala@palmerasvanner.se

Västerås

Marlene Kaas
vasteras@palmerasvanner.se

Ordförande: Anita Nilsson Röjning
E-mail: palmeras@palmerasvanner.se
Hemsida: www.palmerasvanner.se
Facebook: Föreningen Palmeras Vänner
Instagram: palmerasvanner
Adress: Box 4268, 102 66 Stockholm
E-mail: palmeras@palmerasvanner.se
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