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Ordförande har ordet  

Äntligen så kom våren och sommaren till oss.
Det har varit en lugn period efter vi haft årsmöte. 
Det blev lite nya tillskott i föreningen och det är all-
tid trevligt med nya människor och framför allt med 
sina erfarenheter.
Det är mycket på gång i föreningen, barnsektionen 
har haft lite aktiviteter och fler kommer det att bli.
Samtidigt som det är mycket roligt som händer så 
kräver det att det finns engagerade personer i före-
ningen och det är viktigt att få det kommer in lite 
fler till föreningen för att vi ska kunna driva den 
med det engagemang vi vill ha.

Driva Diabetesvård i Kronoberg är viktigt . det vi 
kommer satsa på är att kunna ge alla lika vård oav-
sett var man bor.

Vi behöver era idéer och hjälp för att kunna nå dit. 
Engagerade medlemmar och tillsammans är vi 
starka.

Ha en bra sommar så ses vi till hösten med nya akti-
viter och idéer.

Rosmarie Svensson 
Ordförande
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Kalendarium

Planeringsmöte 10-18 28 augusti Lokalen
Styrelsemöte 18-21 13 september Lokalen
Styrelsemöte 18-20 11 oktober Lokalen
Planeringsmöte 10-18 11 december Lokalen
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Vuxensektionen

På årsmötet som hölls söndagen 6 mars kunde det 
inte utses ledamöter till att leda vuxensektionen.

Styrelsen efterlyser dig som känner att det kan vara 
intressant och inspirerande att ingå i en vuxensekt-
ion och hjälpa till vid tematräffar m.m.

Brinner du för diabetes och vill se till att ni har 
trevliga träffar utan krav.

Ta kontakt med någon i styrelsen om du känner att 
detta kan vara något du vill hjälpa till med.
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Barnsektionen

Foto: Jimmy Welinder Foto: Jennie Josefsson

 
Barnsektionen anordnade en resa till Liseberg lör-
dagen 28 maj. Det var 62 som hade anmält sig till 
denna utflykt med en dag på Liseberg i Göteborg.

Syftet med resan var att alla barn med diabetes 
skulle få något trevlig att göra och ha en bra sam-
varo tillsammans.
Det började med att vi alla blev upplockade av 
Roffes buss, vid Grand Samarkand.
Vi åkte ifrån Växjö 07.30.
På väg upp till Liseberg så delade Cecilia ut lotter 
som skulle bli utlottade senare vid hemfärden.
Halvvägs upp så stannade vi till för att fika och 
hade möjlighet att lära känna varandra.
Trevlig stund att socialisera sig med gruppen och 
höra vilka de andra var.
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Ungefär vid 12-tiden så var vi så uppe i Göteborg.
Där så informerade oss lekgeneralen d.v.s. Jennie 
Josefsson att vi skulle få en inträdesbiljett var.

Annars så gav Jenny oss info om att vi skulle träf-
fas utanför glasstället vid 16.30. Väl inne på Lise-
berg så släppte Jenny oss fria att göra vad vi ville.

Vilka attraktioner som vi bland annat kunde åka 
var:

Helix (Karusell) 
Atmosfär (Fritt fall)
Lisebergsbanan (Karusell)
Balder (Karusell)

Alla var väldigt nöjda med det hela.

Foto: Jimmy Welinder
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UPPROP VALBEREDNING

På årsmötet som hölls på söndagen 6 mars kunde 
det inte väljas en valberedning utan styrelsen fick 
uppdraget att agera valberedning fram till nästa 
årsmöte.

Därför så uppmanar styrelsen alla medlemmar att 
tänka igenom om det finns några bland medlem-
marna som känner att sitta i styrelsen och driva vår 
förening framåt är något som de vill prova på.

Om det inte går att få fram några som vill ta på sig 
att driva föreningen genom att sitta i styrelsen så 
riskerar föreningen att få läggas ner.

Det vore mycket tråkigt för Diabetesvården i Kro-
noberg, särskilt nu när vi skapat ett bra samarbets-
klimat med Region Kronoberg.
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Presentation av nya styrelseledamöter som valdes på 
årsmötet

Birgitta Salomonsson 62 år bor i Alvesta.
Nyvald i styrelsen, kontaktperson mot ABF.

Jobbar ideellt i tre föreningar, van vid styrelsearbete.
Jag ska arbeta för att föreningen ska komma igång med 

sammarbetet med ABF.

Peter Tegnvallius 52 år bor i Öjaby.
Diabetes fick jag 1971, och har därmed varit med om 

en enorm utveckling av diabetesvård och hjälpmedel.
Jag jobbar som yrkeslärare inom industriteknik och har 
gjort det i 10 år.
På fritiden ägnar jag tid åt min motorcykel, båt, fiske, 
solresor och mitt barnbarn.
Nyvald i styrelsen, representant i diabetesrådet
Jag hoppas kunna tillföra erfarenhet om hur det är att 
leva med diabetes.
Jag hoppas också att vi alla medlemmar, visar lite mer 
intresse för vad som händer i föreningen.

Margita Björkenklint
Har tyvärr valt att avgå ur styrelsen efter endast en kort 

tid.
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LAN-dagen

Foto: Jimmy Welinder

Diabetesföreningen bjöd in till en trevlig dag i spelan-
dets tecken söndagen den 17 april 2016 i Växjö Folkets 
Park

Vid ca klockan 10.00 så började de ungdomar som 
skulle spela att komma. Tyvärr så blev det inte så 
många som vi hade förväntat oss. Det blev 8 spelsugna 
barn som kom.
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Tomas Nilsson hade plockat med sig sin Commodore 64 
med tillhörande server som var en bärbar dator som age-
rade som filserver till Commodoren 64.  Detta var popu-
lärt bland deltagarna.
Det spelades Counter Strike med varandra över nätet. Vi 
hade fått en bra uppkopplingshastighet av Wexnet. 
Switchar fick vi låna av connect2IP.

Ett stort tack till Tomas Nilsson, Jimmy Welinder och 
Jimmie Carlsson.

Tack till våra sponsorer som gjorde Lan-dagen möjlig.
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Styrelsen 2016-2017

Ordförande/representant Diabetesrådet

Rosmarie Svensson

E-post: rosse.diabeteskronoberg@gmail.com

Mobil: 076-422 86 35

Vice ordförande/sekreterare

Hans Håkansson

E-post: hans.hkansson@telia.com

Mobil: 070-242-97 78

Kassör

Anna Karlsén

E-post: annalena.aryd@gmail.com

Mobil: 073-035 44 04

Webbansvarig

Jimmy Welinder

E-post: jimmy.welinder77@gmail.com

Mobil: 073-745 62 42
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Styrelsen 2016-2017 forts.

ABF ansvarig

Birgitta Samuelsson

E-post: gittan.samuelsson@hotmail.com

Mobil: 073-076 66 23

Representant Diabetesrådet

Peter Tegnvallius

E-post. petertegnvallius@hotmail.com

Mobil: 073-211 10 58

Adjungerad till styrelsen Medlemsansvarig

Inga-Lill Welinder

E-post. ingalill.diabeteskronoberg@gmail.com

Mobil: 070-992 93 90



 15 

Sommardag 
 
Havet vilar morgonstilla 
Aldrig tyckes det stormar haft 
Likt en mäktig ande  
Soligt morgonstilla, 
Tung av andakt – lätt 
Av klarhetens kraft. 
 
Skarpt och noggrant speglas 
Klippornas nakna stup. 
Genomskinligt enkelt 
Ligger det vida djup. 
 
Linjeklart, 
Lätt och rent står allt, 
Tecknat säkert i luftig ro, 
Sköljt i doften av salt. 
 
Linjeklar, 
Tankfull, jämn och ren 
Skrider dagen i rymdens ljus 
Fin som en ädelsten. 
 
Karin Boye 
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Kontaktuppgifter föreningen

Föreningens hemsida hittar du genom att söka på 
adressen www.diabetes.se/kronoberg.

På hemsidan ligger alltid det senaste som är aktu-
ellt för medlemmarna vad det gäller information 
från styrelsen m.m.

Adress till föreningen

Diabetesföreningen Kronoberg
Lektorsvägen 8B, 352 40 Växjö
Tel: 0470-449 39
Bg. 5602-8921
E-post: diabeteskronoberg@telia.com

Diabetesförbundets tidning Diabetes finns på tal-
band för synskadade. Meddela oss i föreningen om 
Du är i behov av det. Ring 0470-449 39

15
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Bra att veta om föreningen 

Diabetesförbundets tidning Diabetes finns på talband för 
synskadade. Meddela oss i föreningen om Du är i behov av 
detta ring 0470-449 39   
 
Du hittar oss på Internet genom att gå in på Diabetesför-
bundets hemsida; www.diabetes.se  Klicka på 
FÖRENINGAR. Välj Kronobergs län i listan så hittar Du 
vår förening, Diabetesföreningen Kronoberg. 

 
Föreningens NYA adress:  
Diabetesföreningen Kronoberg, 
Lektorsvägen 8B, 352 40 Växjö 
Tel:0470- 449 39, Bg.5602-8921  
www.diabeteskronoberg@telia.com 
 
Medlemsbladet 
Veronica Danielsson Frisk 076-7676558  
samt inlägg från styrelsen och övriga medlemmar i 
Diabetesföreningen Kronoberg.   
Önskar Du ha med något inlägg i kommande medlems-
blad? Välkommen att kontakta ovanstående.  


