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Vår nye ord-
förande har 
ordet!

Ma� ga 
smörgåsmål-
� der � ll lunch

Intressant 
Diabetesträff  
på Ritz i Arvika

Läs om vad  
som görs inom 
forskningen



Hej, Jag heter 
Bosse Nilsson 
och valdes � ll 
ordförande 
för vår 
Diabetesförening 
på årsmötet i 
mars. Jag kom 
in som ny i 
föreningen 

och har ingen erfarenhet av föreningens 
� digare verksamhet. Det har däremot 
den kompetenta och erfarna styrelsen, 
och vi ska � llsammans bevaka a�  de 
diabetessjukas livsvillkor och intressen 
� llvaratas samt sprida kunskap om 
diabetes.

Vår styrelse för 2019-2020 ser ut så här:

Ordförande Bo Nilsson, 
bo-n@live.se 070-590 56 26
Kassör Lars Johansson, 
lars.johansson@wekonrev.se
Sekreterare Inga-Bri�  Axelsson, 
iba52@hotmail.com
Informatör, Ingmari Cantzler, 
ingmari.cantzler@telia.com
Ledamot May-Lis Petersson, 
may-lis47@hotmail.com
Ledamot, Irene de Jong, 
irene.de.jong@telia.com
Ledamot Nickolina Josefsson,
nickolinajosefsson@telia.com
Suppleant Tina Snedsböl, 
� na.snedsbol@edu.eda.se

Under 2019-2020 skall vi verka för a�  
synliggöra vår förening så a�  det blir fl era 
som inser ny� an av si�  medlemskap. Vi 

kommer a�  anordna föreläsningar och 
medlemsak� viteter. Tack vare den gåva 
som föreningen fi ck av Rotary i Arvika 
kommer ak� viteter med inriktning på 
barn och ungdomar a�  ske.
Vi kommer också a�  aktualisera och 
förbä� ra vår hemsida www.diabetes.se/
vastravarmland men redan nu kan du, 
via hemsidan, få informa� on och mer ska 
det bli.
Vår informatör, Ingmarie Cantzler, är 
ini� a� vtagare och ansvarig för vårt 
medlemsblad, MedlemsINFO, som vi få�  
mycket posi� v respons för. MedlemsINFO 
skickas via posten, men vi vill gärna kunna 
skicka den och annan informa� on � ll 
dig som mail. Informa� onen kommer då 
snabbare � ll dig och det blir billigare för 
föreningen. Därför är vi tacksamma om 
du skickar din mailadress � ll 
lars.johansson@wekonrev.se
Har du synpunkter, idèer, önskemål om 
ak� viteter som du vill a�  vi arrangerar, 
kontakta någon av oss i styrelsen.
A�  vara en del av Västra Värmlands 
Diabetesförening är en vik� g, 
s� mulerande utmaning som jag ser fram 
emot a�  ägna � d och intresse. E� ersom 
föreningens verksamhetsområde är 
stort, Arvika, Eda och Årjängs kommuner 
är det e�  önskemål, a�  ak� viteter 
som anordnas, i möjligaste mån, skall 
fördelas på dessa orter. Jag ser fram 
emot a�  vara en del i Västra Värmlands 
Diabetesförening

Vänligen 
Bo Nilsson
ordförande

Västra Värmlands 
Diabetesförening



Rörelse hela livet – allt har eff ekt
Kom � ll Ritz i Arvika den 15 maj kl 18.00. Monika 
Henner från Friskvården Värmland ska bland annat 
berä� a om betydelsen av e�  fysiskt ak� v liv. Vi ska 
få många � ps och idéer om hur vi � llsammans med 
Friskvården Värmland - eller på egen hand � llsammans 
med goda vänner - ska bli mer ak� va och må bä� re. 
De� a vet vi är mycket vik� gt för diabe� ker, men 
givetvis även för alla andra grupper i samhället. Du ska 
få veta vad Friskvården Värmland erbjuder i form av 
hälsosamtal, träningsprogram och annat i Arvika, Eda 
och Årjäng. Som du kanske redan vet så samarbetar 
Västra Värmlands Diabetesförening med Friskvården 
Värmland och vår förening kan därför subven� onera 
träningsavgi� en med 200 kronor. Värdefullt! 

Kom inte ensam � ll Ritz den 15:e – det kostar 
ju inget a�  ta med dig några goda vänner!
Ta gärna med dig dina goda vänner för vi ska också 
mingla, fi ka (som vi bjuder på) och prata med varandra 
om kost, mo� on och alldeles säkert om mycket annat 
som vi kanske går och funderar över som diabe� ker, 
anhörig eller nära vän. Din medverkan på Ritz den här 
kvällen är vik� g för både dig och vår förening. Då blir 
det bara mycket trevligare!
Väl mö�  på Ritz i foajén den 15 maj! Fri entré!

Vi träff as på Ritz i Arvika Vi träff as på Ritz i Arvika 
den 15 maj kl 18.00

Västra Värmlands 
Diabetesförening

Är du intresserad 
av var som händer 
inom forskningen? 
Gå in på internet och på 
diabetesportalen.lu.se
där du kan läsa mycket 
om den forskning som 
görs inom diabetes-
området.
E�  � ps är a�  du klickar 
på “Forskning” och sedan 
“Nyheter”.  Där kan du 
prenumerera på de � o 
senaste nyheterna.

automa� skt uppdate-
rad när det läggs 
in nya ar� klar på 
diabetesportalen.lu.se.
Intressan är också a�  läsa 
om Diabeteshistoria.
Man kommer i berä� el-
sen fram � ll den vik� ga 
upptäckten av insulinet 
1921. Då ändrades bilden.

Vi träff as på Ritz i Arvika Vi träff as på Ritz i Arvika 
den 15 maj kl 18.00den 15 maj kl 18.00

Denna kanal hålls 



Välkommen du också � ll Västra 
Värmlands Diabetesförening!
Vi tycker a�  alla ska få leva e�  långt och 
friskt liv med diabetes, fri�  från orä� visor 
och fördomar. Genom a�  sprida kunskap 
och förståelse i västra Värmland är vi en 
stark röst på lokal nivå.

Ta chansen a�  träff a 
andra som lever med 
diabetes. Som kanske är 
anhörig eller är nära 
vän. Vi arrangerar 
möten och ak� viteter för 
den som vill engagera sig, 
utbyta erfarenheter eller 
bara umgås. Du får också 
den intressanta � dningen Allt om Diabetes 
sex gånger under året.
Är du inte redan medlem så välkommen a�  
vara med oss. Kanske du känner någon som 
du tycker ska bli medlem - tveka då inte a�  
� psa om vår förening. Våra medlemmar bor 
i Arvika, Eda och Årjängs kommuner.

På www.diabetes.se/vastravarmland anmäler 
du enkelt a�  du vill bli medlem i vår förening. 
Du kan även kontakta Bo Nilsson 070-590 56 26 
bo-n@live.se för en anmälan. 
Varmt välkommen!

den intressanta � dningen Allt om Diabetes 

Västra Värmlands 
Diabetesförening

Äter du ibland inte lagad mat mi�  på 
dagen kan en ma� g smörgåsmål� d 

vara e�  bra alterna� v. I ”Bra mat vid typ-
2 diabetes” 
av Hannah 
Helgegren och 
Carina Trägårdh 
Tornhill (Gothia 
Fortbildning)  
hi� ar vi 
några bra och 
enkla förslag 
på ma� ga 
smörgåsar.

Hemmagjord restburgare
1 skiva nyckelhålsmärkt bröd
1 pannbiff 
1 salladsblad (tex romansallad)
1 msk sweet red chili salsa eller ketchup
1 skiva mozarella eller 2 skivor hårdost
Gör så här:
Lägg salladsbladet på brödet. Lägg osten 
på salladen. Klicka ut salsan eller ketchup 
ovanpå osten. Dela � ll sist pannbiff en i 
två delar och lägg på smörgåsen

Hälsofralla
Råg eller grahamsfralla
1⁄2 mogen avokado
1⁄2 tomat
1⁄2 dl keso
2 skivor rökt kalkon eller skinka
Svartpeppar
Gör så här:
Dela frallan i halvor
Mosa avocadokö� et. Skiva tomaten. 
Bred på “avocadosmöret” på 
bägge brödhalvorna. Lägg på keson 
och kö� skivorna. Lägg sedan på 
tomatskivorna och mal lite svartpeppar 
över. Lägg på den andra brödhalvan


