
 

Resedas Vårbrev 2021 

 
 
BOENDESTÖD - ÄNTLIGEN! Meddela ditt intresse så de ser behovet! 
 
KST - Kommunernas Socialtjänst, gör sig redo att utveckla boendestödet och nu behöver vi 

visa intresse! Önskar du boendestöd? Har du hemtjänst eller någon annan form av service 

som du inte är helt nöjd med, som inte fyller just dina behov? Tror du att en annan sorts stöd 

eller ett helt nytt stöd kan ge dig mer livskvalitet och förbättrad hälsa? Större chans till ett 

självständigt liv med möjlighet till delaktighet...? 

Gör en ansökan eller intresseanmälan till KST - antingen med valfri blankett på deras 

hemsida eller med en fritt formulerad ansökan. Hjälp kan fås av socialarbetare eller 

personligt ombud på HandiCampen.  

 

ANMÄL DIG TILL ARBETSGRUPP - DU BEHÖVS! Anmäl dig! 
 
Styrelsen har samordnare för tre olika arbetsgrupper.  

I år beslöt styrelsen fokusera arbetet i Reseda på att: 

 

Arbetsgrupp 1 - Vi ska ha roligt, vara det medlemmarna vill ha, få fler medlemmar, yngre 

medlemmar, jobba med roliga aktiviteter som kan locka fler till oss. Vi ska vara attraktiva 

samarbetspartners som gärna bidrar med vår kunskap och kompetens. Vi ska synas och 

höras - på ett BRA sätt!  

 

Arbetsgrupp 2 - Jobba på att tillvarata medlemmarnas intressen och värna om rätten till en 

intressebevakning som strävar mot att man återfår kontrollen själv samt värna om rätten till 

stöd och service som är uppbyggt i enlighet med våra behov, inte för äldre. 

 
Arbetsgrupp 3 - Jobba för att samla och sprida kunskap om hur man kan jobba med vård 
utan mediciner, verka för rätten till medicinfri vård samt arbeta för ökade satsningar på 
förebyggande friskvård och insatser som inriktar sig på kost och hälsa. 
 
Varje “mål” ovan har några samordnande personer, vi vill att DU kommer med i en 
arbetsgrupp som du tycker låter intressant eller rolig! 
 



Anmäl ditt intresse till: 

 

Arbetsgrupp 1 

Santha  tel. 0457 361 3112  e-post santha.se@me.com 

Håkan  tel. 040 729 1556    e-post hakanklasm@gmail.com  

Du som anmäler dig får gärna ha kunskap om sociala medier och youtube 

 

 

Arbetsgrupp 2 

Carola    tel. 040 506 6077 e-post carolasaarela@yahoo.com 

Viola      tel. 0457 342 7319  e-post viola.willman@hotmail.com 

 

 

Arbetsgrupp 3 

Henrik tel. 0400 478 884 e-post henrik.lagerberg@aland.net 

Eva       tel. 0457 595 7949 e-post evathegoddess@hotmail.com  

 

Vi behöver fler aktiva medlemmar så vi kan göra Reseda till en rolig, positiv kraft som verkar 

för medlemmarna på det sätt medlemmarna önskar! Vi behöver DIG! 

 

 

VÅRMÖTE 

 

Reseda planerar vårmöte på Handicampen 20.5 kl. 17.30.  

Möjlighet att delta på plats max 15 personer eller digitalt via länk. Om du vill delta via länk 

behöver du uppge din mejladress när du anmäler dig för att få länk till Zoom. 

 

Därefter gemensam middag på Club Marin kl.19. För att delta på middagen kräver vi att man 

deltar på vårmötet, fysiskt eller via länk. Deltagande kräver också betald medlemsavgift.  

Sista anmälningsdag 12.5 kl. 15 till Iréne på HandiCampen, reception@handicampen.ax  

eller tel. 22360. Meddela då hur du deltar på mötet, och om du vill komma på middagen.  

Meddela också om du äter kött, fisk eller vegetariskt eller har någon allergi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

Har ni tips och idéer hur vi rekryterar fler medlemmar till Reseda, så hör gärna av er! 

E-post reseda@handicampen.ax  
Telefon  22 360* 
Hemsida  www.handicampen.ax/reseda 
Facebook  www.facebook.com/ Reseda Åland 
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