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DEMENSFÖRENINGEN I LERUM 
Intresseföreningen för anhöriga och närstående  

Redaktör för BULLETINEN – Bengt Arenhag (bengt@arenhag.se)  
  

 
Nytt år – nya tag! 

Vi hoppas att 2019 har börjat bra för alla våra medlem-
mar och alla andra som engagerar sig i välfärden för våra de-
menssjuka och deras anhöriga. Vi fortsätter att föra er talan 
och kämpar vidare för att förhållandena ständigt skall för-
bättras i vård och omsorg. 

En av föreningens verkliga kämpar, vår ordförande Peter 
Keusen, har av personliga skäl tvingats tona ner sitt engage-
mang i styrelsen. Han har lagt ner massor av tid och energi 
för den goda sakens skull, samlat kunskaper, hållit sig noga 
informerad om aktuell lagstiftning och om utvecklingen i vår 
kommun.  

Tillsammans med oss andra i styrelsen har Peter kämpat 
för att sprida aktuell information och ständigt strävat efter 
att få gehör hos de styrande för angelägna förändringar. Han 
har tagit ett stort ansvar i att bygga goda och värdefulla re-
lationer med opinionsbildare och beslutsfattare. Peters 
intresse och engagemang för vår intressegrupp finns natur-
ligtvis kvar och han fortsätter att arbeta i vår styrelse, bara i 
en mer nedtonad roll. 

Bengt Arenhag går in som t f ordförande, i varje fall fram 
till föreningens årsmöte i mars. Allt talar för att vi då kom-
mer att få en kunnig och kraftfull styrelse som effektivt kan 
bevaka läget och agera i aktuella situationer. 
 

Är omsorgen på våra boenden i fara? 
Ett av de områden vi upplever vara allra viktigast att 

hålla ögonen på just nu är personalens arbetssituation vid 
kommunens särskilda boenden. Vi är vaksamma på hur ned-
skärningar och organisatoriska förändringar negativt påver-
kar de boendes och därmed också de närståendes situation. 

Som intresseorganisation saknar vi mandat att formellt 
påverka beslutsprocessen. Däremot kan vi som opinionsbil-
dare kämpa för att på olika sätt göra vår röst hörd när vi upp-
täcker missförhållanden. På det sättet kan vi förhoppnings-
vis inspirera makthavare till kloka beslut som gagnar de 
människor som på grund av sjukdom hamnat i beroende-
ställning till kommunens stöd och omsorgsåtgärder.  

Hör gärna av dig till oss om du vill uppmärksamma 
någon positiv eller alarmerande situation som har 
med demensvården att göra. Vi kan ge råd om vart du 
kan vända dig. Och vi kan föra informationen vidare. 

Vi är självklart inställda på en positiv och konstruktiv 
dialog med såväl styrande politiker som förvaltningsledning. 
En viktig uppgift för oss är att ställa upp för de demenssjuka 
som har fortsatt rätt till ett så angenämt liv som möjligt men 
som ofta har svårt att föra sin egen talan. 

Nytt utseende på 
BULLETINEN! 
Så här kommer vårt nyhetsblad 
BULLETINEN att se ut fort-
sättningsvis. Lite modernare snitt 
än förut. Och vi hoppas att du 
uppskattar innehållet. 
Är det något särskilt du vill att vi 
skall uppmärksamma i kommande 
nummer? Tveka i så fall inte att 
kontakta oss!  
 
 

 
 

Föreningen tackar för generöst stöd: 

Du vill väl också visa att du är 
demensvän? Anmäl dig här: 

www.demensvan.se .  
Gör det NU! Det är gratis! 

 
Vi skickar en pin som bevis.  

Nytt år – dags för 
medlemsavgiften för 2019 
Vi hoppas att du uppskattar våra 
insatser och aktiviteter, däribland 
tidskriften Demensforum. Du får 
träffa människor i samma situation, 
som t ex på Café Förgätmigej. Vi 
hoppas du vill fortsätta stödja oss.  

 

Årsmöte 
Alla medlemmar är välkomna till 
föreningens årsmöte onsdagen den 13 
mars! Kallelse kommer inom kort! 

Medlemsavgiften är 200 kr för hela 
året. Betala till                        
Bg 5003-3976 eller med  
Swish nr 123 528 4112 
 
Glöm inte ange namn! Vi saknar 
också många epostadresser.  
Skriv gärna in den också. Tack! 
 


