
 
 

Kära medlem, 

Det är åter dags för ett nytt nummer av BULLETINEN.  Som du ser har vi gett vårt informationsblad en liten 
välbehövlig ansiktslyftning under sommaren. Vi har fått uppleva en fantastiskt varm och solig sommar, 
kanske en sådan som många av oss minns från barndomen. Från den tiden är det lätt att minnas just de 
soliga, bekymmersfria dagarna, eller hur! 

Spännande och välbesökt kulturutflykt till Volvo 
Nästan trettio medlemmar och närstående hade hörsammat vår inbjudan att besöka Volvo Museum och att 
få en tur med Volvotåget genom produktionsanläggningarna. Utflykten ägde rum i början av juli och blev 
mycket uppskattad. I muséet fick vi återse gamla bilmodeller som många hade personliga erfarenheter av – 
det blev många nostalgiskt präglade reaktioner. Många minnen utbyttes under den efterföljande lunchen i 
Volvos personalrestaurang. 

Vi äntrade därefter Volvotåget för en spännande tur genom produktionsanläggningen. Många av 
bilmodellerna i muséet blev en gång i tiden närmast hantverksmässigt producerade. Nu fick vi se hur 
hundratals robotar och automatiska system lugnt och tryggt fick de moderna Volvomodellerna att växa fram.  

   
 
Bussen anländer Volvo. I mitten ser vi vår charmiga och kunniga guide Nicole med några av deltagarna. 

Det är snart val. Var står partierna? 
Som vi berättade i förra Bulletinen har vi inför valet i en skriftlig enkät frågat partierna hur de ser på vård och 
omsorg för personer med demenssjukdom – både nationellt och här i Lerum. Vi har till slut, glädjande nog, 
fått svar från samtliga partier. De uttrycker alla en vilja till förbättring, några med tydlig politisk retorik, andra 
med mer påtaglig medmänsklig inriktning. Vill du veta mer innan det är dags för val? Lerums Tidning har 
lovat att publicera resultatet. Eller slå en signal till oss så skall vi försöka svara på dina frågor.  

Kampanj i hela landet – bli ”Demensvän”  

 

BULLETINEN nr 6 - augusti 2018          

          
Aktuell information från Demensföreningen i LERUM 

En PR-kampanj med början i maj kommer att genomföras via pressmeddelanden, på 
hemsidan och med annonskampanj på Facebook. Vill du redan nu bli Demensvän? 
Du kan enkelt anmäla dig här på www.demensvan.se . Gör det NU! Det är gratis! 
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Demensförbundets kongress väljer ny förbundsstyrelse 
Vart tredje år håller landets ca 110 demensföreningar gemensam kongress. I september i år är det åter 
dags att träffas i Sollentuna utanför Stockholm. Vår förening kommer att representeras av Peter Keusen 
(även ledamot i förbundets styrelse) och Bengt Arenhag. En av de viktigaste punkterna i år är valet av ny 
förbundsstyrelse. Vi framhåller vikten av att en så stor del av landet som möjligt är representerad i 
förbundsstyrelsen samt att ordföranden skall visa intresse och engagemang i föreningarnas arbete, är 
juridiskt kunnig och hemtam i den byråkratiska snårskogen, liksom att ha en äkta medmänsklig 
människosyn. I vår förening tycker vi att nuvarande förbundsordföranden, advokaten Pär Rahmström, väl 
uppfyller de kraven. 

Beslut om alternativt demensboende i Lerum 
Vi har, från Demensföreningens sida, ofta pekat på behovet av en uppgradering av kommunens egna 
demens- och äldreboenden. Kvaliteten i stödet och omsorgen står på intet sätt i paritet med den 
redovisade, höga kostnaden. Inom politiken har bland annat Centerpartiet genom kommunalrådet Eva 
Andersson drivit frågan om alternativa former för demensboende i Lerums kommun. Med stor glädje 
konstaterar vi att Kommunstyrelsen i juni gav förvaltningen i uppdrag att införa så kallad 
intraprenadverksamhet i något av kommunens särskilda boenden redan under 2019.  

Så här säger Eva Andersson (C): ”Intraprenad är en alternativ driftsform som innebär att medarbetare på ett 
äldreboende själv får ökade befogenheter och ansvar för sin ekonomi, investeringar och arbetssätt. Detta 
kortar beslutsvägar och stimulerar medarbetare till att själva vara med att skapa en god arbetsmiljö och en 
bra verksamhet. Själva syftet är att det som är bra för medarbetarna också blir bra för våra äldre”. 

Sparbanken – vår nya sponsor 
Alingsås Sparbank har genom Lerumskontoret beslutat att sponsra vår 
verksamhet. Vi framför härmed vårt varma tack för det mycket 
välkomna bidraget till förmån för våra demenssjuka och deras 
anhöriga.  

En påminnelse 
• Glöm inte att besöka Café Förgätmigej på Ågården med föredrag, underhållning och fika – 

andra måndag i månaden kl 18 -20.  Den 10 september, 8 oktober, 12 november och 10 
december blir höstsäsongens kafémöten.  

Vill du tala med oss? 
• Ring i så fall 0734 40 61 59 (Ordf.). Mer information hittar du på www.demenslerum.nu 

Tack för att du stöder oss som medlem! 
• Medlemsavgiften i föreningen är 200 kr/år. Då får du också den innehållsrika och uppskattade 

tidskriften Demensforum. 
• Vårt konto är BG 5003-3976 

 
 
Vid tangentbordet  
Bengt Arenhag 
 

 
 


