
Psoriasisförbundet Norrbottens länsavdelning 

E-post: norrbotten@pso.se Webb: www.psoriasisforbundet.se/norrbotten   
Facebook: www.facebook.com/groups/Psonorrbotten/  

Vi från länsavdelningen i Norrbotten hälsar dig 

varmt välkommen till föreningens aktiviteter. 
 

Förutom detta informationsblad brukar vi annonsera i 

gratistidningarna eller i länstidningarna, på vår webbplats 

och i vår slutna grupp på Facebook. Du kan även kontakta 

oss för att få veta mer om våra aktiviteter.  

Hej! 

Gud Jul önskar 
Tina, Ulf, Åsa, Christer, Eivor, Maria och Jessica 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor, synpunkter, 

tankar eller idéer om aktiviteter eller vill prata om 

sjukdomen. Stort eller smått spelar ingen roll!   

Tina Norgren, ordförande, Luleå, 
tnorgren@yahoo.se, 070-309 61 34. 
 

Ulf Paulusson, Luleå,  
ulf.paulusson@telia.com, 070-369 18 55. 
 

Åsa Andersson, Älvsbyn,  
slanda_@hotmail.com, 070-390 49 54. 
 

Christer Granbom,  vice ordförande, Piteå, 
christergranbom@gmail.com, 070-530 33 93. 
 

Jessica Henriksson, Luleå,  
jessica-h@swipnet.se, 070-250 16 76. 
 

Eivor Granbom, Piteå,  
eivorgranbom@gmail.se, 070-331 81 31. 
 

Maria Berglund, Boden,  
babolamia@gmail.com, 0921-527 50,  
070-800 71 52. 

Alla medlemmar som lämnat sin e-postadress får 

förbundets Nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevet ges ut 

löpande under året.  Uppdatera din e-postadress på: 

www.psoriasisforbundet.se.   

Klicka på ”Logga in på mina sidor”. Ha ditt  

medlemsnummer i beredskap.  

Ge bort ett medlemskap i jul! 
Medlemskapet gäller 2016 ut och hela 2017 och kostar 225 kr per år. 

Familjemedlem  kostar 100 kr. Anmäl på: 

www.psoriasisforbundet.se/bli-medlem/ 
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Studiecirkel i sociala medier 

Är du nyfiken på eller vill veta mer om  

sociala medier, som exempelvis Facebook? Då kan du 

anmäla ditt intresse att vara med i vår studiecirkel som 

startar under februari.  
 

Cirkeln vänder sig till dig som inte har så stor vana av 

sociala medier samt till dig som är med på exempelvis 

Facebook och vill lära dig mer.  
 

Cirkelledare blir Gert Frost, Medielogik, som har bred 

kunskap om sociala medier. Det blir fem eller sex 

kurstillfällen på kvällstid om cirka två timmar varje gång. 

Cirkeln anordnas i Luleå. Om det finns stort intresse kan 

det bli aktuellt med fler orter. 

Lördag 11/3 12.00-13.30 

Fikaträff  på Café Lina,  Skomakargatan 40, Luleå. Öppet för alla 

som vill träffas och veta mer om psoriasis i olika former.  Vi bjuder 

på fika, delar med oss av kunskap och erfarenheter samt säljer 

hudvårdsprodukter. Drop-in. Ta gärna med en vän. Nedre plan.  

2017 

Tisdag 4/4  18.00-19.30 

Länsavdelningens årsmöte. Möteshandlingar läggs på webben 

eller lämnas ut på plats. Lokal: Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå. Vi 

bjuder på fika med mackor.  

Fre-sön 25-27/8  

Skördemarknaden i Boden. Vi finns i vår monter, lämnar 

information om psoriasis och säljer hudvårdsprodukter.  

Fler aktiviteter 
Hör gärna av dig till oss med förslag till aktiviteter. Håll också 

utkik i tidningarna eller på webben efter fler aktiviteter som 

kan tillkomma. http://www.psoriasisforbundet.se/norrbotten  

Julklappstips 
Köp Psoriasislotten och stöd forskningen. Beställ via vår 

webb eller ring 054-18 86 91. 

http://www.psoriasisforbundet.se/lansavdelningar/psoriasisf

onden/stod-oss/rikslotteri/  

 

Gert Frost, Medielogik 

Anmäl intresse senast 8/1 genom att kontakta 

Christer eller Eivor Granbom, Överstegatan 6, 941 43 

Piteå, 070-530 33 93, christergranbom@gmail.com  Du 

kan även anmäla intresse på vår webbplats eller genom 

vår Facebookgrupp. 

Praktiska övningar 
blandas med korta 

genomgångar av hur det 
funkar. Vi hjälper 

varandra, visar och testar 

oss fram  
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