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Hej alla medlemmar! 
Då var det åter dags  med en Hudflaga.  Vi 
är glada att Du är med och stödjer vår fö-
rening och vårt arbete. Vi skulle önska att 
fler gjorde som Du och blev medlemmar i 
Psoriasisförbundet. I dagsläget är vi 53 
medlemmar och för att få bidrag från 
kommunen skall man vara 50, vi är precis 
över gränsen. Vår förhoppning är att kun-
na värva fler medlemmar under året och 
Du kan hjälpa oss med det genom att tala 
om att vi finns. Om någon glömt att förnya 
sitt medlemskap så är det inte för sent. 
Har Du inte kvar inbetalningsblanketten så 
finns den att hämta på Guldet eller ring så 
skickar vi en ny. 
Nu har dagarna börjat bli ljusare och läng-
re och livsandarna börjat återvända och då 
är det också dags för årsmötet som blir 
den 23 mars, kallelse medföljer detta blad. 
Du behöver inte vara rädd att bli tillfrågad 
eller invald i styrelsen, vid årsmötet är alla 
redan tillfrågade. Om Du vill  vara en mer 
aktiv medlem så hör av Dig till oss.  
 
Höstens aktiviteter 
Vi har haft medlemsmöte med surström-
ming tillsammans med reumatikerförbun-
det den 7 september. 
HSO anordnade grillfest för alla handi-
kappföreningar den 30 augusti. 
Må-Bra-projektet den 8 september i Gälli-
vare med besök på ljusbehandlingen samt 
ett bord med broschyrer och hudkräm m m 
i sjukhusets entré. Medlemsmöte på kväl-
len i Folkets Hus i Gällivare. Representan-
ter från länsföreningen och vår lokalavdel-
ning anordnade detta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under hösten anordnade HSO Öppet Hus 
på Guldet där alla handikappföreningar 
hade samlats. Vi hade försäljning av hud-
kräm  m m samt lämnade information. 
I december hade vi åter medlemsmöte 
med julgröt och skinksmörgås samt myck-
et trevlig underhållning. Detta också till-
sammans med reumatikerförbundet.. 
Alla dessa aktiviteter har varit annonsera-
de i Kometen. 
 
Kommande aktiviteter 
Vi har inte planerat någon aktivitet ännu 
men håll utkik i Kometen, rätt som det är 
kan det dyka upp något.  
Är Du intresserad av att se hur vi har det 
på Guldet så titta in någon gång. Vi är inte 
alltid där men Monica Fagerlönn, vår kas-
sör, arbetar åt HSO och är där varje dag, 
tel 0970-15674. Adressen är Birkarlagatan 
12 i Gällivare. Vill Du ha tag på någon i 
styrelsen så finns våra telefonnummer sist 
i detta blad. 
Det finns också en anslagstavla på Guldet 
med intresseanmälan till olika cirklar som 
är på gång eller kommer att starta när fler 
anmält sig. Lämna gärna förslag på något 
som Du tycker är intressant. 
 
Ordföranden har ordet 
Då har det nya året 2011 inletts och jag 
blickar tillbaka på mina två år som 
ordförande i vår lokalavdelning. Det jag 
redan efter en kort tid upptäckte var att 
kombinationen familjeliv och föreningsliv 
inte var en bra kombination för mig och jag 
kommer att träda tillbaka från ordförande-
posten redan vid kommande årsmöte. 
Däremot hoppas jag att föreningen kan 
fortsätta leva på ett eller annat sätt men 
helt klart är att det är ett mycket svårt läge 



för vår förening och det ser tyvärr inte 
särskilt ljust ut. Det största problemet med 
att inte ha en fungerande förening är att 
det blir mycket svårare att påverka 
politikerna när vi kämpar för ljusbehand-
lingens framtid.  Föreningens huvudsakli- 
ga arbete under 2010 har inriktats på 
ljusbehandlingens vara eller inte vara. Till 
sist hoppas jag kunna stödja föreningen 
genom att fortsätta i styrelsen och hjälpa 
till med det  administrativa. Mina förhopp- 
ningar är att 2011 skall komma med lite lju- 
sare tider. Tack för mig! 
Per Engfors. 
 
Internet 
Glöm inte PSO:s hemsida www.pso.se, 
där det finns bra information, där kan Du 
också klicka Dig vidare till Norrbottens läns 
hemsida och därifrån vidare till vår lo-
kalavdelning. 
 
 
Text B Krigsman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya öppettider på ljusbehandlingen 
Måndag  9.30.-.17.00 
Onsdag jämn vecka 7.45 - 14.15 
Onsdag ojämn vecka 13.00 - 17.00 
Fredag  8.00 – 12.00 
 
Styrelsen 
Per Engfors, ordförande, tel 0970-25066 
E-post: pelleford@hotmail.com 
Birgitta Krigsman, vice ordförande, tel 
0970-12131  
E-post: birgitta.krigsman@comhem.se 
Britt-Marie Eriksson, sekreterare, tel 0970-
12443. 
Ester Karlberg 
Maire Johansson  
Sigge Eriksson,  
Monica Fagerlönn, kassör, tel 0970-17654 
 
 
 
 
Tänkvärt 
Stirra Dig inte blind på en stängd dörr. 
Det kan finnas en öppen bredvid. 
Mariannes rum 

 


