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Styrelsen har ordet 
Välkommen till ett nytt år med Diabetesföreningen! 

Under året som gått har föreningen haft turen att få generösa bidrag 
både från privatpersoner och föreningar. Det har gjort att vi har kunnat 
genomföra en resa till Liseberg med barn som har diabetes och deras 

föräldrar. Vi har också haft en andra lyckad Diabetesgala på hemmaplan. 
Då hade vi möjligheten att återigen skänka 10 000 kronor till 

Diabetesfonden! 

Inför våren hoppas vi att hyttsill, älgsafari och Ullaredsresan ska locka er 
medlemmar att medverka. Att räkna kolhydrater är ju alltid aktuellt och 

information om bra mat intresserar många. 

Vi behöver bli fler medlemmar! Om Du eller någon Du känner vill bli 
medlem kontakta Fredrik Gunnarsson tel. 072-547 99 62 eller mejla till 

frigge.gunnarsson@telia.com så hjälper han Dig! 

Ni kan stödja Diabetesföreningen när Ni spelar Bingolotto. Prenumerera 
eller köp Era Bingolotter på bingolotto.se. När Ni anmäler Er så välj 

Diabetesföreningen Kalmar-Öland med omnejd. 
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FEBRUARI 
 

Söndagen den 3 februari kl. 13.00 bjuder vi alla våra 
medlemmar på Leos Lekland. 

 
Det vore trevligt om alla samlades vid 14-tiden så att vi kan fika 
gemensamt. 
 

 

Anmälan senast 28/1 till Lina lina.g.persson@gmail.com 
eller  tel/sms 070-22 50 59. 
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MARS 
 
 
Årsmöte den 24 mars kl. 13.30 i TIC-huset, 
Trädgårdsgatan 20 i Kalmar.  
 
 
Val av styrelse, verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse för 2018, antagande av budget och verksamhetsplan 
för 2019. 
 
Föreningen bjuder på smörgåstårta. 
 
Är du intresserad av att vara med i styrelsen så hör av dig 
till Roger Hedh tel. 070-898 53 03. 
 
 

                  VÄLKOMMEN! 
 
 
Vill du lämna in en motion skall denna vara föreningen tillhanda 
senast fem veckor innan mötet! 

 

 

Vår adress Nygatan 30 
392 34 KALMAR  

hemsida: www.diabeteskalmar.se 
e-post: diabeteskalmar@gmail.com 
 

 

http://www.diabeteskalmar.se/


 

APRIL 
 
Kolhydrater – vad är det?  Har det någon betydelse 
för oss som diabetiker?  Vad är bra mat? 
 

 
 
 
 
 
Detta och mycket annat berättar dietist Eva Wolke om tisdagen 
den 9 april kl. 18.00 i lokalen på Nygatan 30, våning 1. 
 
Föreningen bjuder på smörgås och kaffe/thé. 
 
 
Anmälan senast 5 april till Ditte tel/sms 070-379 54 56. 
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APRIL 
Lördagen den 6 april 
 

 
 
Pris: 
Medlemmar i föreningen Gratis 
Medföljande sällskap 150 kr 
 
Det du handlar får du dock betala själv!  ☺ 
Vi åker med gemensam buss.  
Eventuell fika på resan tar du med själv eller handlar på rastställe i 
Värnamo ca. kl.08.15. Bussen rymmer 50 personer så först till kvarn 
gäller! 
 
Tidpunkterna för avresan är hållpunkter. Se dock till att vara i god tid! 
Avresa klockan: 
05.05        Köpingsvik, 
05.15        Borgholm, Resecentrum 
05.30        Glömminge 
05.40        Färjestaden, Brofästet (Silverlinjen hpl.) 
05.50 Kalmar Rasta 
06.20Glasporten Nybro 
06.45        Eriksmåla, macken 
Ankomst Gekås ca 10.00. 
Hemresetid bestäms under resan. 
 
Anmälan senast 24 mars till Therése tel. 073-838 57 15 eller 
clara.hogstrom@gmail.com 
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OBS! Ange påstigningsplats vid anmälan 

 
 
 

                           MAJ 
 
Söndagen den 5 maj klockan 13.00 
inbjuder föreningen till ÄLGSAFARI! 
 

                                                              

Vi träffas klockan 12.30 på plats för att då åka på en tur som 
tar cirka 50 minuter. Fika och mat finns att köpa om man inte vill 
ta med eget. 
Turen är gratis för medlemmar. 
Övriga betalar själva. Vuxna 150 kronor och barn 75 kronor. 
 
Anmälan senast 25/4 till ola.lagstrom@sodra.com eller 
072-583 40 76. 
 
Adress: Glasrikets Älgpark 
Långa Slät 314 
382 96  NYBRO 
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                               MARS 
 
Hyttsill på Pukebergs glasbruk den 
17 mars kl. 14-16 
 
Vi träffas på Nygatan 30 kl. 13.30 för gemensam avfärd 
till Nybro. Vid anmälan tala om ifall Du behöver skjuts. 
På glasbruket äter vi mat och får blåsa glas. 
  
Kostnaden för medlemmar är 100 kronor, för övriga 195 
kronor.  
 
Anmälan senast 10 mars till Roger tel. 070-898 53 03. 
Vi måste vara minst 15 stycken anmälda om 
glasbruket ska genomföra aktiviteten! 
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