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Så har ännu ett år nästan gått till ända. Det har varit ett innehållsrikt år med 
kongress och med stora förändringar på kansliet. Anhörigfrågorna har uppmärk-
sammats en hel del i media, t o m på bästa plats i Svenska Dagbladet. En av våra 
föreningsordföranden, Gun-Britt Lydén i Halmstads Anhörigförening, har blivit 
hedersdoktor med grund i hennes anhörigengagemang. När vi alla ställer sam-
man våra verksamhetsberättelser kommer det också att visa sig hur mycket vi i 
förbundet har gjort under 2017!

Vi har nu också träffat företrädare för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna i Riksdagen, för att presentera oss och våra viktiga frågor 
med särskilt fokus på de fyra områden vi vill lyfta fram inför valet. Vi har mött 
allmän förståelse för våra krav, men förstås inga löften. Vi kommer att följa upp 
besöken med konkreta frågor.
Vi behöver nu hjälpas åt att hålla uppe trycket under valåret. Underlaget med de 
fyra fokusområdena är avsedda att underlätta för er i föreningarna att gå på era 
lokala politiker. Ställ frågorna till dem eller skriv en insändare t.ex.

För ett par veckor sedan var jag på styrgruppsmöte med Nka. En rapport om 
Nka har tagits fram med sikte på att göra verksamheten ordentligt hållbar. Bilden 
av centret är positiv från alla håll och väldigt mycket uträttas. Balansen mellan 
forskning och utveckling bedöms god. För framtiden är det dock viktigt att se 
till att de resultat och metoder som kommer fram verkligen kommer till nytta. Vi 
diskuterade också möjligheten att göra något tillsammans under valåret med en 
kampanj liknande den som gjordes för fyra år sedan. 

Margareta Winberg har påbörjat sitt uppdrag att se över Socialtjänstlagen. AHR 
är inbjuden att delta i en referensgrupp och vi representeras av Lina Brustad. 
Det här blir intressant och viktigt för oss!

Ja, vi har mycket framför oss! Men först måste vi nu unna oss en lite lugnare 
period med helgfrid! Jag vill tacka er alla för era insatser under 2017 och önska er 
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Ordföranden har ordet

Kansliet stänger för
julledighet!
Fredag 22 dec. — fredag 5 jan.

Vi önskar alla föreningar, för-     
troendevalda och volontärer en
God Jul och ett Gott Nytt År
 
/ Lina, Satu, Anett och Lars

Lars Tegermark heter jag och är sedan 
första december den som jobbar med 
den interna och externa kommunika-
tionen inom förbundet. Förutom att 
vara chefredaktör för vår fina tidning 
Vi Anhöriga, kommer jag att sköta 
våra sidor på nätet samt arbeta med 
hur Anhörigas Riksförbund ska synas 
och höras så mycket som möjligt ute i 
landet.
Jag är 44 år gammal och är utbildad 
journalist vid Journalisthögskolan i 
Stockholm. Efter det jobbade jag re-
daktionellt ett antal år, bland annat på 
Expressen och Hallands Nyheter. Som 
kuriosa kan nämnas att jag även har en 
examen i Arkeologi från Högskolan på 
Gotland. Jag bor med min fru Lotta 
och våra tre barn Svante, Buster och 
Tippen i Träslövsläge strax söder om 
Varberg.
Jag tycker att det ska bli otroligt 
spännande och inspirerande att få 
jobba med kommunikationen inom 
en så fin organisation som Anhörigas 
Riksförbund. Särskilt som vi går emot 
en så spännande tid med ett val till 
Riksdagen bakom årsknuten, en tid då 
det verkligen gäller att vi får upp Vi 
anhörigas agenda på dagordningen.
Vi ses!
Lars Tegermark

Ny kommunikatör

Glöm inte att registrera dig och logga in på Anhörigas Riksförbunds
medlemssidor. Här kan du skapa grupper i olika ämnen och starta en
dialog kring frågor.
Vid registrering behöver du ditt medlemsnummer. Det hittar du på
baksidan av Vi anhöriga.

Logga in på våra medlemssidor



Ett förbund är en sammanslutning av 
föreningar som valt att gå samman i 
syfte att bli en stark röst för de frågor 
som föreningarna driver. I vårt fall är 
vi 56 lokalföreningar, en förbundssty-
relse och ett kansli som tillsammans 
bildar Anhörigas Riksförbund. Vi är 
drygt 4 600 medlemmar som på en 
mängd olika sätt jobbar för att under-
lätta livet för anhörig. Ju fler vi är desto 
starkare blir vi och desto lättare blir 
det att få gehör för våra frågor. Varje 
enskild medlem i Anhörigas Riksför-
bund är en betydelsefull byggsten i or-
ganisationen. Vi vet att våra frågor är 
viktiga och att de berör många, därför 
behöver vi bli ännu fler!  

Som kanslichef  leder jag arbetet på 
Anhörigas Riksförbunds lilla kansli. 
Vi arbetar på uppdrag av organisatio-
nens alla medlemmar. För att jag ska 
kunna leda detta arbete på bästa sätt 
behöver vi hitta många bra kommuni-
kationsvägar så att vi kommer närmare 
varandra i hela organisationen och får 
fatt på den där härliga vi-känslan som 
kan uppstå när man är många som gör 
något meningsfullt tillsammans. Att 
va med och bygga en stark känsla av 
gemenskap kommer jag att ha som en 
av mina målsättningar under nästkom-
mande år.  

Därför skulle jag vilja be er om hjälp 
med två saker. Det första är att vi på 
kansliet vill få in e-postadresser till alla 
medlemmar som har en sådan. Om du 
som är ordförande skickar en lista med 
alla e-postadresser som du kan få fatt 
på i din lokalförening till medlem@
ahorigasriksforbund.se, så lägger vi in 
dem i medlemsregistret. Detta ger oss 

möjlighet att utöka vår kommunikation 
till fler medlemmar. 
Det andra är att jag skulle vilja att ni 
slår ett slag för våra medlemssidor. Be 
medlemmarna i er lokalförening att gå 
in och registrera sig. Medlemsidorna 
är en del av det som ibland kallas för 
Web 2.0, vilket betyder att det består 
av ett användargenererat innehåll. Det 
är alltså vi som bygger medlemsidorna 
tillsammans genom att starta grupper 
och samtal. Alla är välkomna att delta 
och ju mer var och en bidrar till inne-
hållet ju bättre blir det! Ställ gärna frå-
gor, berätta vad ni gör eller skriv bara 
en trevlig hälsning. Det går också bra 
att starta fler grupper. Till exempel kan 
alla lokalföreningar starta egna grupper 
om ni vill, där ni kan föra samtal kring 
ert lokala arbete. 

Ni är alltid välkomna att höra av er till 
mig via telefon eller e-post med frågor, 
tankar och idéer! Jag är väldigt nyfiken 
på alla lokalföreningar och det arbete 
som Anhörigas Riksförbund bedriver 
på lokal nivå runt om i landet. Jag 
hoppas att jag får möjlighet att träffa 
många av er under nästa år.  
Slutligen vill jag passa på att önska er 
en riktigt god jul!   
Varma hälsningar Lina

Lina Brustad
Kanslichef
lina.brustad@anhorigasriksforbund.se
010-155 70 65

Linas spalt

Kontakt
Telefon växel: 010-155 70 60
E-post: info@anhorigasriksforbund.se
Hemsida: www.anhorigasriksforbund.se

Norrhultskansliet
Anhörigas Riksförbund
Norrhultsvägen 44 B
360 71 NORRHULT

Varbergskansliet
Anhörigas Riksförbund
Härdgatan 23
432 32 VARBERG

15-16 maj 2018 Sparbankshallen i Varberg

Årsmöte
6-7 april 2018

i Lund!
Sista dag för

motioner är den
2 januari 2018!

Jag önskar att du får
en riktigt härlig jul
med både stillsam frid
och sådant som känns kul.

Att där finns lugn och ro
så du kan slappna av,
att du är fri från måsten
och alla sorters krav.

Att du får riktigt njuta
av det du gillar bäst,
att du får vara nära
just dem du älskar mest.

Att julen som nu stundar
kan firas som du vill,
att du får allt du önskar
och gärna mer därtill.

Av: Siv Andersson


