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Besöksförbud på våra äldreboenden 

Sedan 5 månader råder besöksförbud på våra äldrebo-
enden, vilket sannolikt minskat smittspridning till de 
personer som bor där, men också medfört social distan-
sering. Det som vi under normala omständigheter ska 
och vill motverka! Styrelsen har fått anhörigas upple-
velser och konkreta berättelser av hur det varit och 
fortfarande är för boende och anhöriga under denna 
tid. Besöksförbudet ser i skrivande stund ut att fort-
sätta, vilket för med sig utmaningar och behov av krea-
tivitet även för demensföreningen. På styrelsens 
agenda står möte med verksamhetschefer för särskilda 
boenden i syfte att samverka i detta prioriterade om-
råde. Kontakta någon i styrelsen om du har något att 
berätta eller föreslå! På Demensförbundets hemsida, 
www.demensforbundet.se kan du ta del av inlägget 
”Demensförbundet riktar stark kritik mot fortsatt be-
söksförbud”, ett inlägg som vi som lokal förening tillhö-
rigt förbundet, står bakom. 

Rundringning bland medlemmar 

I syfte att komma till tals med våra medlemmar har 
några från styrelsen under våren och sommaren utifrån 
medlemslistor ringt runt till våra medlemmar. Överlag 
har dessa samtal uppfattats som positiva. Vi har dock 
inte nått alla vi ringt. Den vanligaste orsaken är kanske 
att man tvekar att svara, när man inte känner igen upp-
ringningsnumret. 

Aktivitet under som-
maren 

I maj startade vi en anhö-
riggrupp ”på nätet”, som har 
träffats 14 gånger sedan 
dess. Från början deltog sex 
personer tillsammans med 
Evabritt, några har avslutat. 
Vi använder oss av Google 
Meet, och det var tekniskt 
lite kaosartat från början, 
men nu tolererar deltagarna 
de ”skavanker” som tekni-
ken medför. Hör av dig till 
styrelsen om du önskar 
delta i en nystartad grupp. 
Var inte rädd för tekniken, 
det är egentligen hur lätt 
som helst.  
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Café Förgätmigej 

Idag fick vi glädjande information från  

Jessica Gustavsson, sektor Stöd och omsorgs an-
hörigkonsulent, om att Café Förgätmigej återupp-
står. Första träffen är 24/8 kl. 16 på Riddarsten.  

Anmäl dig till jessica.gustavsson@lerum.se eller 
0302-52 22 39 

Vad ska föreningen göra i höst? 

Styrelsen planerar och visionerar  

• promenadgrupper i våra olika kommundelar 

• träffpunkt någon gång i veckan där personer med demenssjukdom och anhöriga kan 
mötas (begränsat antal personer varje gång) 

• samtalsgrupp för dig som nyligen fått en demensdiagnos 

• anhöriggrupp ”på nätet” 

Styrelsen tar med glädje emot dig som vill medverka i att praktiskt få till stånd dessa akti-
viteter!!  
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Bengt Arenhag 
V. Ordförande 

Martin Abenius 
Sekreterare 

Barbro Sörensen 
Ledamot 

Lennart Stålarm 
Kassör 

Evabritt Johansson 
Ordförande 
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Karin Sahlsten 
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Bli medlem 

Föreningen välkomnar dig som medlem, 

om du inte redan är medlem! Demens-

sjukdomarna räknas till folksjukdomarna, 

och om du inte har en nära anhörig med 

demenssjukdom så har du sannolikt nå-

gon i periferin. Anhöriga är vi ju alla! 

Medlemsavgift är endast 200 kr/år 

Betala till; 

Bg 5003-3976 

Swish nr 123 528 4112 

Föreningen tackar 

för generöst stöd 

från 


