
Ordförande har ordet
Augusti 2022

Bästa Piña Palmeravän!

Tack, stort varmt tack för alla bidrag som inkom-
mit till Piña Palmera under sommarmånaderna.

Det är med stor ödmjukhet vi vill tacka alla som 
så generöst och engagerat bidragit med medel 
till uppbyggnaden av Piña Palmera efter orkanen 
Agatha som drog in över Zipolite 1 juni, 2022.

Tack också för alla övriga gåvor som inkommit 
under perioden. Tack alla faddrar som månad 
efter månad bidrar till Piña Palmeras dagliga 
verksamhet. 

Nu har vi glada nyheter. 

Flavia Ester Anaou och Raquel Enriquez Garcia 
från Piña Palmera kommer till Sverige i mitten av 
september. Lördagen 24 september, på eftermid-
dagen arrangerar vi ett medlemsmöte i Forum-
Civs lokaler, Danvikstull. Boka in dagen i din 
kalender för nu har du en unik möjlighet att träffa 
och prata med både Flavia och Raquel (se annons 
sida 5). Vi vill ha din anmälan senast 20 septem-
ber till info@palmerasvanner.se. Begränsat antal 
sittplatser är femtio personer. 

Längre fram i höst blir det som vanligt firandet 
av ”De Dödas Dag” på Etnografiska Museet. 
Titta in, lite längre fram, på deras hemsida, 
etnografiskamuseet.se för mer information om 
dag och tid eller på vår hemsida  
palmerasvanner.se. Det är två månader till 
dess men tiden går fort trots att det det ännu 
så länge är både varmt och torrt i markerna.

Tusen tack för att du är en trogen Palmeravän. 
Utan ditt medlemsstöd hade vi inte klarat av att 
hjälpa Piña Palmera i deras verksamhet. 

Ta hand om dig!

Varma hälsningar

Anita Nilsson Röjning 
Ordförande 
Föreningen Palmeras Vänner
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På besök och pratstunder med mammor 
och deras döva barn i byn Santo Domingo
Zipolite i april, 2022 
Text och foto: Anita Nilsson Röjning

Jag har varit tillsammans med teamet från Piña Pal-
mera i Santo Domingo de Morelos, ca två timmars 
bilresa från Zipolite norrut. 

På plats fanns företrädesvis mammor med sina döva 
barn. Raquel och Vladimir är duktiga teckenspråks-
lärare på Piña Palmera som var med för att undervi-
sa i teckenspråk. Alla som kom på besök den dagen 
gjorde drakar tillsammans. Det var mysigt. Alla job-
bade tyst och fint. Mammorna var så hängivna och 
stolta över sina barn. En fin stund. Jag intervjuade 
två mödrar med sina respektive barn.

Camelia 32 år är här med sina två döva barn Ye-
enaxe tio år och Xini åtta år.

Hon berättade att hon varit i kontakt med Piña 
Palmera i fem år. Hon kom i kontakt med Piña på ett 
för Piña ovanligt sätt. 

Piña var på besök hos kommunordförande i byn och 
Camelia hade blivit stoppad av henne när hon gick 
på gatan. Hon hade blivit presenterad för Flavia som 
berättade om Piñas arbete med barn med funktions-
variationer. Så började hennes framgångsrika och 
fruktbara samarbete med Piña.

Camelia berättar att flickorna går i vanlig kommunal 
skola. Skolan har inga speciallärare för döva och det 
blev/blir därför svårt för de två flickorna att följa 

med på lektionerna. De får alltid vänta tills läraren 
har tid över för dem.

De ledsnade på skolan och ville inte längre gå dit. 
Lärarna saknade den kunskap som behövdes för att 
undervisa döva barn. De blev isolerade, ville ej träffa 
andra barn och hade ej det sociala liv som barn skall 
ha.

När de började träffa på Piña mer regelbundet blev 
livet lite annorlunda för hela familjen. Varannan 
vecka kommer Piña till byn och då får både mor och 
barn undervisning i teckenspråk av personalen. De 
lär sig mer och mer.

De vistats också ett par dagar någon gång under 
året på Piña där de får mer intensiv undervisning i 
teckenspråk. Personal från Piña kommer också till 
deras skola för att vägleda lärarna hur de kan hjälpa 
de döva barnen bäst.

Jag frågar hur de upplever den regelbundna kontakt 
de haft med Piña under många år.

Mamman skiner upp och säger att en av största 
förändringen är att hon som mamma också lärt sig 
prata med teckenspråk så att hon kan kommunicera 
med sina barn. Det gör livet lättare för dem alla. Det 
är underbart.

Barnen har blivit öppna och glada och söker kontakt 
på ett helt annat sätt än förut. Dessutom hjälper de 
till hemma. De har lärt sig att sortera sopor och har 
fått ett miljötänk med sig från Piña som de nu prak-
tiserar i hemmet.

Hade de kunnat gå i särskola? frågar jag. Det finns 
en skola i Puerto Escondido, berättar Camelia för 
mig, men de har inte ekonomi att sända sina flickor 
dit. Det är alldeles för långt bort dessutom.

Hennes man är sedan fyra år tillbaka i USA och 
arbetar. Han gjorde detta för att de hade tänkt 
att flickorna skulle opereras men kostnaden var 1 
miljon pesos. Omöjligt för dem att betala. Pappan är 
kvar i USA och arbetar. När de talar med varandra 
på nätet så hjälper Camelia till att översätta då pap-
pan inte kan teckenspråk.

De får hjälp med utbildning i teckenspråk av Piñas 
personal och flickorna trivs bra i skolan. De kan läsa 
och skriva och förstår mer och mer. Vad de har svårt 
med är dock läsförståelse.

Nu är de nöjda som det är och de vet att de får fort-
satt utbildning i teckenspråk av Piñas personal. Jag 
fick två fina kramar av flickorna när de gav sig iväg.
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Julia 61 år med Celine 28 år.

Julia fick höras talas om Piña för 
femton år sedan och fick kontakt 
med dem.

Julia har bott här i byn i fyrtiotvå 
år. Hon har tre äldre barn. Sonen 
är gift och bor i en annan by. Den 
andra dottern, förutom Celine, ar-
betar inom sjukvården och är den 
som försörjer familjen. Fadern är 
pensionerad.

Hennes dotter Celine, 28 år, har 
en intellektuell funktionsnedsätt-
ning och behöver stimulans och 
mötena med Piña varannan vecka 
här i byn är det som Julia och 
Celine ser fram emot.

Celine är ganska frånvarande sä-
ger mamman och svår att stimu-
lera. Hennes medicin tror hon gör 
henne slö och trött.

Vad har då Piña betytt för dem 
under alla dessa år?

Julia säger att det ger henne en 
trygghet. Hon kan alltid kontakta 
dem. Hon får hjälp att att fylla i 
blanketter som behövs när Celine 
skall gå till läkare. Piña följer 
också med dem till specialistläka-
re i Oaxaca. När hon bröt armen 
fanns de där som ett stöd.

Piña ger oss trygghet, de finns 
alltid där när vi behöver dem. 

Miniläger för döva barn
Ziplolite i februari 2022 
Text: Klara Stinzing

Vi har nu haft ett 3:e miniläger för döva barn 
på Piña Palmera. Vi hade olika aktiviteter med 
CIRCUS-tema, bland annat en cirkusklass och en 
föreställning med zircolite_circus. Vi skapade också 
cirkuskaraktärer och sagor på mexikanskt tecken-
språk. Vi bakade kokoskakor, målade, tillverkade 
returpapper, och lekte inkluderande lekar som 
handlade om vardagliga situationer och vi lärde oss 
nya tecken. En dag var vi på stranden Estacahuite.

Vid varje miniläger delas nya erfarenheter, famil-
jerna delar med sig av utmaningar och glädjeämnen, 
vi träffar nya vänner och vi möts igen med andra.

Tack familjer, personal, volontärer och deltagare för 
en så berikande upplevelse!

Här sitter barnen i en cirkel på golvet och leker ”gås - 
gås - anka”. Vladimir som själv är döv tecknar till dem 

att vara uppmärksamma. Det skrattas en hel del.

3



Orkanen Agathas genomfart i Zipolite

Zipolite i augusti, 2022 
Text: Flavia Ester Anau, Piña Palmera 
Översättning: Amanda Sandberg och Karin  
Gutierrez Arvidsson, Palmeras Vänner

Natten och dagen då orkanen 
drog in över Zipolite 
Orkanen Agatas genomfart i Zipolite var för många 
personer en oförglömlig händelse. Vi på Piña Pal-
mera, volontärer och de personer med funktions-
nedsättning som bor på centret hade enligt plan 
tagit skydd i den högst belägna byggnaden. Alla tog 
ansvar för att förbereda det som behövdes i res-
pektive rum och vi samlades timmar innan för att 
färdigställa de sista detaljerna för att skydda oss.

Orkanen förde med sig enorma mängder vatten, reg-
net pågick under lång tid. Vi blev uppskrämda när vi 
såg att stora mängder träd hade fallit och hur högt 
vattennivån nått. Vattnet gick upp till våra vader, 
då dagvattenbrunnarna fylldes av lera och vatten 
ackumulerades på många ställen på Piña Palmera. 
Vi hade ingen ström men lyckades som tur var tända 
stearinljus och ficklampor.

Det var svårt att fatta snabba beslut då vi var många 
personer som alla hjälptes åt att få ut personerna 
med funktionsnedsättning från Piña Palmera. Vi 
hade svårt att ta oss förbi alla fällda träd och det 
fanns en ovisshet kring hur det faktiskt såg ut utan-
för centret.

Efter att orkanen lugnat sig något tog vi oss till en av 
de anställdas hus som ligger nära och som är relativt 
tillgängligt för de rullstolsburna. Förflyttningen tog 
lång tid men vi insåg i efterhand att vi tagit beslutet 
för snabbt. José och Toño, som båda sitter i rullstol, 
var de första som förflyttades från Piña Palmera. 
De fick sitta i en stor plastbalja som vi tillsammans 

med några grannar hjälptes åt att bära. Efter det var 
det Paz och Malenas tur att bäras ut på samma sätt. 
De anställda och volontärerna gick till fots i vattnet 
och höll i en säkerhetslina eftersom det fortfarande 
regnade mycket och vattnet på marken strömmade 
starkt. 

Sanningen är att det var en stark upplevelse att se 
orkanen och den förödelse som den lämnade efter 
sig. Även om vi lyckades hålla ihop och hitta skydd 
på Piña Palmera så kände vi att det var bättre att ta 
oss därifrån eftersom det inte fanns någon ström 
och vi inte kunde nå köket. Väl i Adalbertos hus 
kunde vi känna oss lugna vetandes att det värsta av 
orkanen hade passerat. 

Efter att vi kommit fram till Adalbertos hus gick vi 
några stycken för att leta efter Patricia, som arbetar 
på Piña, och hennes familj. Även de var på plats på 
Piña Palmera när orkanen slog till men som tur var 
kunde några grannar hjälpa dem därifrån till en torr 
plats med stabilt tak. De mådde bra men var upp-
skrämda och hade inte mycket av sina tillhörigheter.

Det är sällan förekommande att höra Malena grå-
tandes av rädsla. Paz som stöttade och lugnade 
henne och José som var orolig på grund av omstän-
digheterna men slappnade av direkt när Toño kra-
made om honom.

Efter orkanen vaknade jag upp påklädd med lånade 
kläder, orkanen hade tagit alla mina saker men jag 
hade lyckats få med mig vissa viktiga dokument ut, 
inget mer. När jag tog mig hem igen kunde jag obser-
vera insidan av vad som varit mitt hem under många 
år, till stor del bortspolat av de enorma massorna av 
vatten. Allt som fanns kvar var ett lager av tjock lera 
som låg tungt över mina tillhörigheter. Som tur var 
fanns strukturen av mitt hus kvar.
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Annons medlemsmöte

Återuppbyggnaden 
av Piña Palmera och 
dess verksamhet
Återkonstruktionen av våra bygg-
nader är ännu inte färdig. Vi har 
endast hunnit få upp en palapa, 
bifogat foto, hittills har vi hunnit 
köpa in det mest brådskande för-
nödenheterna så att vi kan starta 
igång verksamheten och aktivi-
teterna någorlunda. Vi har även 
lyckat få igång kylskåpen i köket 
igen och städat upp volontärrum-
met. Vi har inte haft möjlighet att 
bygga upp Piña Palmera mycket 
mer än så då radikala föränd-
ringar av taken behöver göras, 
regnperioden är pågående och 
vi kan inte riskera att vara utan 
tak. Pengar samlas in för att börja 
bygga om staketet, vilket är bråd-
skande, vi fixar också våra bilar, 
som är nödvändiga för att ta oss 
in till samhället.

Sammanfattningsvis används 
pengar som donerades i samband 
med orkanen till att reparera 
våra bilar, köpa in material som 
orkanen förstört, reparationen av 
våra kylskåp, kompressorn samt 
underhållning av elektroniska 
installationer i huset

Orkanen har givit mig många 
lärdomar, dels att uppskatta att 
få ha livet kvar samt att inse vilka 
ovärderliga människor som finns 
runt omkring Piña Palmera som 
både delat denna svåra tid med 
oss och stöttat oss i denna svåra 
prövning.

I slutändan är jag oändligt tack-
sam för de som öppnat upp sina 
hem för oss och jag har kommit 
till insikt att man kan klara sig 
utan många saker samt att inget 
är för evigt.

Jag vill tacka livet… som gett mig 
så mycket.

MEDLEMSMÖTE 2022
Varmt välkomna till Föreningen Palmeras Vänners

24 september kl. 13:00-17:00 
I ForumCiv:s lokaler i Stockholm

I år med gäster från Piña Palmera på plats!
Begränsat antal platser! 

Anmäl dig senast den 20/9 till info@palmerasvanner.se

Miss
a in

te
!

Komplett program kommer senare
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Zipolite i april, 2022 
Text och foto: Sara Rydwik

Kokosolja
I produktionen av kokosolja träffar vi bland annat 
Mariano, som är blind och har jobbat på Piña Pal-
mera under många år. Han förkla-
rar processen från kokosnöt till 
olja. 

Först plockar de kokosnötterna och 
sedan läggs de för att torka i solen 
i åtta dagar. Sen delar de kokosköt-
tet i mindre bitar. Därefter mals 
kokosköttet i en cykelkvarn (bici-
molino). Massan som blir resultatet 
av kvarnen pressas sedan i en ma-
nuell tryckmaskin för att få fram 
oljan. Oljan får sedan vila under en 
dag innan den hälls upp i flaskor 
och säljs i Piña Palmeras butik. 

Moringaolja
I butiken säljs också moringa-
olja även om den produktionen är 
betydligt mindre än kokosoljan. 

För att göra oljan samlas fröna från trädet moringa, 
skalet tas bort och sedan används samma verktyg 

och process som för kokosoljan.

Alejandro, 20 år med intellektuell 
funktionsnedsättning, kommer 
regelbundet till Piña för sin själv-
ständighetsprocess. Hans mamma 
har också funktionsnedsättning 
och därför bor han med sin moster 
och kusiner i samhället Santo Do-
mingo när han inte bor på Piña. 

Han är bra på fysiskt arbete och 
deltar inom flera områden på Piña 
för att utveckla olika förmågor. 
Bland annat deltar han i processen 
att göra moringaolja som används 
för hud och hår. Han berättar om 
processen och säger att det finns 
moringaträd på Piña men att de 
ibland även letar efter frön utanför 
Piñas område.

Produktion av kokosolja på Piña Palmera

Marta - affärskvinnan
Zipolite april 2022 
Text och foto: Anita Nilsson Röjning

Jag träffar Marta på marknaden i Mazunte, 10 min 
med camioneta (flakbil), längs kusten från Zipolite. 
Marta har varit kontakt med Piña sedan sju år till-
baka. Hon driver en affärsrörelse med tillverkning 
av olika produkter från växten jamaica. Blommorna 
används till tillverka dryck, vin, marmelad m.m.

Blommorna 
plockas från juni - 
september. Detta 
är ett hantverk och 
sysselsätter ca 20 
kvinnor i hennes 
företag. Vinet mås-
te fermenteras i tre 
månader. Hon säl-

jer sina produkter i tre olika affärer däribland Piña 
Palmeras affär i Zipolite. Vinet är ingen storsäljare 
ännu men produkten är ganska ny på marknaden. 
Vinet har låg alkoholhalt så det är likt ett alkoholfritt 
vin med en fyllig blommig smak. 

Marta har lärt sig allt från sin mor som också hjälper 
till i produktionen som är helt manuell. Marta har 

en kompanjon som också var med på marknaden.

När Marta kom till marknaden med alla sina redan 
producerade tortillas ringlade sig kön av personer 
som ville köpa hennes hemlagade mat. Jag fick vänta 
fyrtiofem minuter innan jag fick tillfälle att inter-
vjua henne.

Marta är ensamstående och har två flickor, 20 och 
11 år. Marta berättade stolt att hennes äldsta flicka 
läser till ingenjör på universitetet. När jag säger 
att hon är en driven “businesswomen” skattar hon 
hjärtligt och 
ger mig en liten 
flaska vin att ta 
med mig hem.

Hon startade 
företaget med 
hjälp av ett 
“start eget 
bidrag” från en 
statlig fond. Nu 
klarar hon sig 
bra på den om-
sättning hon har 
i företaget.
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Gåvolista mars - juli 2022
Gåvor, fadderbidrag och övriga bidrag till 
uppbyggnad efter orkanen Agatha

Under denna femmånadersperiod har 188 personer och 
2 företag tillsammans bidragit med totalt 425.204 SEK 
att skicka till Piña Palmera.

Orkanen Agatha: 265.529 SEK 
Gåvor: 36.900 SEK
Fadderbidrag: 122.775 SEK

Orkanen Agatha drog in över Zipolite natten till 1 juni, 
2022 som orsakade stor förödelse på Piña Palmera. 
Tack alla för den otroligt snabba respons som Palmeras 
Vänner fick på sitt upprop i social medier, brev och 
e-mail. 

Fadderbidrag från 188 faddrar har inkommit under 
samma period. 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 föreningens 
hemsida www.palmerasvanner.se.

Gåvor som inkommit under perioden är 
kondoleansgåvor och födelsedagsgåvor.

Givare under perioden mars-juli 2022
Adam Arhelger, Agnes Duregård, Agneta Uggla 
Kangasniemi, Ahiko B. Orrhult, Alice Hilmersson, 
Amanda Sandberg, Anders Ahlstrand, Anders 
Malmsten, Anders Ränk, Anders Jönzon, Anette Palm 
Wigardt, Ann Ekholm, Ann-Marie Snellman, Anna 
Arstam, Anna Kristina Nyström, Anneli Omberg, Annie 
Yvonne Söderlund, Annika Ekholm, Berit Lettse, Berit 
Lyregård, Birgit Jessen, Birgitta Ek, Björn Hillberg, 
Bo Andersson, Brigitta Hedmark, Britt-Marie Öhlin, 
Britta Boström Huama´n, Sten-Ivan Bylund, Charlotte 
Alvin, Camilla Pettersson, Carl Norrman, Carolina 
De Maio, Caroline Westerberg, Caroline Danielsson, 
Catahrina Söderberg, Cecilia Dismo, Christina Alvedahl, 
Christina Andersson Kvarn, Christina Hedman, 
Christina Ivarsson, Christina Rosenqvist, Christina 
Rudmalm, Cornelius Saers, Dagnå UX, Gunnar Dagnå 
David Tonatiuh Carrillo Martinez, Diego Nunez Silva, 
Edvina AB Olle E Johansson, Eivor Niklasson, Eje 
Schönning, Elin Lantz, Elisabeth Dohnfors, Elisabeth 
Lundgren Wirseen, Elisabeth Rydwik, Elsa Hultgren, 
Emilia Diamtidis, Eskil Qwerin, Eva Adamsson, Eva 
Granath, Eva Härkegård, Eva-Lena Andersson, Eva-
Lotta Hultén, Evelina Bratt, Evelina Eklund, Eyrun 
Magnusdottri, Felicia Sjöberg, Fredrik Rydwik, George 
Erling George, Glenn Johansson, Gunnel Kroon Linde, 
Gunnevi Magnusson, Göran Collert, Hans Adamsson, 
Hans Johansson, Havic Izmir, Heidi Jensen, Helena 
Eidlitz, Helena Lindvall, Helena Tevérus, Henrik 
Gränfors, Inger Hörnfeldt, Inger Svensson, Ingrid 
Dahlin, Ingrid George, Ingrid Hensell Norling, Ingrid 
Marie Johansson, Irene Cederholm, Ivan Hjelm, Jane 
Sannemo, Jeanette Erixson, Jeanette Polette Araya, 

Stort stort varmt tack

Det är med stor ödmjukhet vi vill tacka alla som 
så generöst och engagerat bidragit med medel till 
uppbyggnaden av Piña Palmera.
 
Tack för alla gåvor som inkommit. 

Tack alla faddrar som månad efter månad bidrar till 
Piña Palmeras dagliga verksamhet.

Jenny Ahtela, Jens Felke, Jessica Björling, Joakim 
Davidsson, Joanna Korbutiak, Johan Anders Windling, 
Johanna Björnfors, Johanna Söderberg, Jonas Gumbel, 
Josephine Karlsson, Kajsa Bergman, Karin Berndtsson, 
Karin Falk, Karin Jerstorp, Karin Lindell, Karin o Nils 
Markström, Karl Janestad, Karl-Henrik Meijer, Karolina 
Gustavsson, Katarina Ekberg, Katarina Kallin, Kerstin 
Jönsson, Kerstin Oldeén, Kim Jansson, Klara Stintzing, 
Kristina Hjärtquist, Kristina Lemos, Lars Boström, Lars 
Widen, Lena Widenfelt, Levko Mykhaylo Khimyak, Linda 
Wagerman Grönberg, Linnea Havstam, Lise Romare, 
Lise-Lott Wesslund, Liv Edström, Louise Alström, Malin 
Stintzing, Margareta Henriksson, Margaretha Olsson, 
Margarteha Henkel, Maria Calderon Grobert, Maria 
Ollikainen, Maria Palselius, Maria Rotzén Östlund, 
Maria Vävare Fnine, Maria Kristina Jeppsen, Marianne 
Forslund, Marie Pettersson, Marie Selin, Marika 
Mathiasson, Mario Hernandez Draga, Marita Juntti, 
Markku Leininen, Marlene Kaas, Matz Björkman, Maud 
Evans, Max Gaasvik, Monica Birgitta Findahl, Natanael 
Svensson, Nathalie Fredin, Niklas Hidmark, Olof Axne, 
Olof Skärdin, Oskar Johansson, Per-Arne Ståhlberg, 
Pernilla Carlson, Pia Malmborg, Sara Wahlman, 
Selma Åkerfeldt Olsson, Sofia Erixson, Sofia Kindahl, 
Hans Spjuth, Susanna Crespin Linares, Susanna 
Reinholdsson, Sven-Åke Franzén, Terese Bergfors, 
Therese Ydremark, Tom o Lena Fröjd, Tomas Lagerwall, 
Torbjörn Sandberg, Ulf Pernold, Ulla Fornelius, Ulla 
Krisell, Ulla Näslund, Ulrika Snellman, Ulrika Wallbing, 
Veronika Bergström, Werner Glatz, Ylva Skånér, Åsa 
Castell, Åsa Florén, Åsa Jonsson Nygren, Åse Ståhlberg.
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Tag kontakt med aktivister på din ort 
om du har frågor eller vill veta mer 
om Föreningen Palmeras Vänner. 

Göteborg
Mario Hernández 
Petra Andersson 
goteborg@palmerasvanner.se

Stockholm
Valeria Wigardt 
stockholm@palmerasvanner.se

Lund
Anna Arstam 
Karin Fältman 
lund@palmerasvanner.se

Halmstad
Irmeli Peronius
halmstad@palmerasvanner.se 

Linköping
Sara Rydwik
linkoping@palmerasvanner.se
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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

Uppdatering av postadress och e-mail

Vi blir tacksamma om du meddelar oss ny eller ändrad post-
adress eller e-mail till info@palmerasvanner.se. Det är viktigt 
i vår kommunikation med dig att vi har korrekta och uppdate-
rade 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.

Box 4268

102 66 Stockholm

Föreningens kontaktpersoner 

Medlemsinformation
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 för oss, 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 91-7 
Bankgiro: 901-1917

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

Tack för att du är medlem i Fören-
ingen Palmeras Vänner. Ditt medlem-
skap är ovärderligt för föreningen och 

i förlängningen Piña Palmera.

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.


