
Hej alla medlemmar i Skåne! nu har jag lämnat över klubban till vår nya ordförande Christina 

Svärd. Saknaden kommer bli stor och alla härliga minnen med roliga och lärorika träffar. Dessa 

underbara människor som jag mött och fått inspiration från. Vackra Skåne är också svårt att skiljas 

från. Jag upplever Skåne som Sveriges vackraste landskap särskilt nu, tiden mellan hägg och syren 

och rapsfälten i blomning för att inte glömma boken med sina ljusgröna blad. Jag önskar alla lycka 

till och ta hand om varandra och vår förening.

Ängelholm den 7 maj. Sol-Britt Sundvall 

Kära/käre medlem!
Här kommer höstens nyhetsbrev spara detta mail eller skriv ut. Ett sätt för oss att nå ut till våra 
medlemmar som har e-postadresser. Du som fått detta brev per post men kan tänka dig få det på 

mail ber vi dig att kontakta Berit Ralvert, 070-328 99 99  berit_ralvert@hotmail.com eller 
Sibyl Berglund, 079-334 81 85 sibyl.berglund@mbhome.se

Hej!

Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med er! Att få möjlighet att påverka att vi får de bästa 

förutsättningarna för att såväl förebygga osteoporos/benskörhet, som att ni som har diagnosen 

ska få den bästa medicinering och behandling som möjligt. Ett positivt bemötande och bli tagen på 

allvar är självklart högsta prioritet. Ni som medlemmar är oerhört viktiga för att hjälpa till att 

sprida kunskap och förståelse om osteoporos.

Kom gärna med förslag och idéer för hur vi kan bli bättre! 

Stort Tack, Sol-Britt!

för att du lotsat in mig i föreningen och Lycka till i Danmark!

Tack också till styrelsen för ert varma mottagande vid vårt första styrelsemöte 

på vackra Linnéaträdgården, Helsingborg

Limhamn den 12 maj Christina Svärd

Nyhetsbrev september 2021

mailto:sibyl.berglund@mbhome.se


Styrelsen, där dock Sibyl Berglund och Mona Korths Nordén saknas på bilden

Vi vet att många av våra medlemmar har känt sig ensamma detta pandemiår. De allra flesta av oss
är riskgrupper för att drabbas av svår covid-19. Det är en otäck sjukdom så vi stannar i hemmet. En 
del av er är över 90 år, många är över 80 men de allra flesta är 70-plussare. En del av er kanske inte
kan gå några längre promenader.
De flesta av er är vaccinerade idag men vi vet ändå inte hur hösten och vintern blir. 
Smittspridningen finns i samhället och det behövs bara en besvärlig mutation för att allt kan 
förändras igen. Vi har fått in många fall av deltavarianten (den indiska varianten) i vårt samhälle 
och den ska vara mycket smittsam. Vi hoppas att ni har tagit två vaccinsprutor.
Är det någon av er som vill ha en telefonvän i samma situation? Vi kan förmedla det om ni ger oss 
tillstånd att lämna ut ert namn och telefonnummer. En medlem kan kontakta en annan medlem 
som bor långt borta. Telefon är inte dumt.
Ta kontakt med AnnaKarin, 042-99520.

Osteoporosföreningen i Skåne har ingen revisor eller revisorssuppleant. Finns det någon medlem 
eller anhörig till medlem som kan tänka sig att ställa upp? Det blir inte så arbetsamt då vår 
verksamhet pga pandemin är på en låg nivå. Hör av er till Christina Svärd.
 

Var rädda om er. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Christina Svärd, tel. 070 652 24 01 christina52svard@gmail.com 
AnnaKarin Jaxmar, tel. 042-995 20, anna.karin.jaxmar@telia.com
Vivi Delshammar, tel. 0706-39 10 38 vide@telia.com 
Kaisa Andersson 042-29 67 21, kaisa.kavat@hotmail.com
Berit Ralvert, 070-328 99 99 berit_ralvert@hotmail.com
Sibyl Berglund, 079-334 81 85 sibyl.berglund@mbhome.se
Mona Korths Nordén, 070-525 45 60 mona.korths-norden@telia.com
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