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Hej! 

Jag börjar med att hälsa våra nya medlemmar välkommna! Vi hoppas få träffa er på nästa 
medlemsmöte! 

Lördagen 29 oktober kl. 13.00                                                                                                                 
på Svärdet, Rosenlundsgatan 44  

VAD BEHÖVER ANHÖRIGA? 

Gunilla Matheny hjälper oss reflektera över nutid och framtid, ge varandra idéer, reda ut behov, fundera 
över resurser och prioriteringar och formulera strategier. Vi är en värdefull resurs för oss själva, våra 

närstående och samhället i stort! Det gör att vi kan ställa krav.  

Gunilla Matheny är utbildad sjuksköterska, författare, konsult och terapeut. Hon arbetar med 
kompetensutveckling och håller workshops och föreläsningar om anhörigstöd och sexualitet inom vård- 
och omsorg. Dessutom är Gunilla hedersmedlem av vår anhörigförening! 

Vi hoppas att så många av er som möjligt kan medverka i ovanstående möte. Sedan vi hade vårt möte 
med Jan Jönsson före sommaren har vi arbetat på kontakter med tjänstemän och politiker. Genom att 
bjuda in Gunilla att hålla i ovanstående möte tillsammans med styrelsen hoppas vi få höra från våra 
medlemmar om det som är de hetaste frågorna. Förutom det program för stöd till anhöriga som 
Stockholms stad tagit fram och som vi talat om tidigare finns det nu också en nationell anhörigstrategi. 
Vi vill hitta samarbeten inom Stockholms stad för att stärka vår position och behöver veta att det vi 
arbetar för också stöds av er, våra medlemmar. Kom och dela med er av era synpunkter! Ring 070 574 
79 57 eller maila: anhorigstockholm@gmail.com och meddela att ni kommer. Vi bjuder på fika, bullar, 
frukt och juice och har bokat 3 timmar för vårt möte! 

ANHÖRIGRIKSDAGEN 9-10 NOVEMBER 

I senaste numret av Vi Anhöriga ser ni programmet för anhörigriksdagen. Anhörigas Riksförbund har 
ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan på nationell nivå. Detta innebär att Vuxenskolan på 

utvalda platser kommer att ha en så kallad ”hub”, där man kommer anordna fysiska möten under 
Anhörigriksdagen där man gemensamt följer riksdagen och erbjuder visst lokalt innehåll. Som ni 
kanske uppmärksammat innehåller programmet en punkt om Jönköpingsprojektet Gapet mellan 
kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas användning som en del av er bidragit till. Mer 

information följer, men för dem som är intresserade av att delta kommer detta ske på Sandhamnsgatan 
6 på Gärdet i Stockholm. Tidsschemat följer det redan publicerade programmet, som återfinns i Vi 

Anhöriga eller på hemsidan www.anhorigasriksforbund.se. Vi kommer lägga upp mer information om 
detta på vår hemsida www.anhorigstockholm.se 
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BARBRO WESTERHOLM 

När vi blev varse att Barbro Westerholm lämnar sin plats i riksdagen för att ägna sig åt sitt eget arbete 
kontaktade vi henne för att höra om hon skulle kunna komma till oss för att tala om ålderism. Till vår 
stora glädje tackade hon ja! Det återstår att komma överens om ett datum som passar. Vi återkommer 
om detta! 

YLVA FLOREMAN 

Som ni kanske såg i Vi Anhöriga har Ylva Floreman gett ut den både humoristiska och tänkvärda 
boken ”Jag är inte död, bara gammal”. Nu arbetar hon tillsammans med skådespelaren Bodil 
Mårtensson på en monolog för teatern baserad på boken. Vi hoppas kunna bjuda in dem båda nästa 
år. 

PÅGÅENDE ARBETE 

I november har vi möte med tjänstemän från social- och äldreförvaltningen i Stockholms Stad och så 
fort vi får klart för oss vilka politiker som tillsätts kommer vi att göra uppvaktningar. Förhoppningsvis ska 
vi kunna bjuda in någon eller några av dem till vårt årsmöte i februari. Vår målsättning är naturligtvis att 
så många som möjligt av de ca 70 000 anhöriga som är i behov av stöd i kommunen också ska få 
tillgång till det! För det är det väldigt viktigt att vi kan samarbeta med anhörigkonsulenterna i de olika 
stadsdelsnämnderna. De gör ett fantastiskt arbete, men de kan inte göra det vi kan och det är att 
arbeta som politisk påtryckningsgrupp.  

MAILADRESSER!!! 

Några av er har fortfarande comhem-adresser, som studsar tillbaka. Snälla, skicka era nya adresser! 
Och alla ni som har skaffat mailadresser nyligen skicka dem till oss! Vi kommer fortsätta skicka per 
post till dem som inte har mail, men en hel del information mailas ut mellan nyhetsbreven.  

Jag hoppas vi ses snart! 

Med vänliga hälsningar 

Anita Oxburgh                                                                                                                                      
Ordförande                                                                                                                       
anitaox@bredband.net mobil: 070 574 79 57                                                       

Styrelsen: 

Carina Sundling (sekreterare), Ingalill Rönnlöf (kassör) 

Ledamöter:  Helene Rotsman Axnäs, Ulf Ekberg (adjungerad), Agneta Lindström, Mats Myrberg och 
Ruta Steiner 

anhorigstockholm@gmail.com 


