
INBJUDAN
Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för 
människor med psoriasis och psoriasisartrit. 

Förbundet grundades av en grupp psoriasissjuka som 
ville förbättra behandlingsmöjligheterna och få igång 
forskning om orsakerna till sjukdomen. 

Psoriasisförbundet har ett övergripande mål, att alla 
med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett 
bra liv.

www.psoriasisforbundet.se/norrbotten

Du inbjuds till 
höstträff med lunch

Lördag den 28/11 2009 
Hotell Bodensia i Boden

(vid den nya gallerian Enter)

Psoriasisförbundets verksamhet i korthet:

• God vård och behandling
• Medlemsstöd och rådgivning
• Informations- och studieverksamhet
• Opinionsbildning
• Stöd till forskning

Psoriasisförbundet Norrbottens län består för 
närvarande av drygt 500 medlemmar. Ungefär 
2 procent av Norrbottens befolkning, cirka 5 000 
personer, beräknas ha psoriasis i någon form.

Det är viktigt med ökad forskning om psoriasis
Stöd Psoriasisfonden – ge en gåva

via förbundets webbplats till: 90 00 66-2

Det är viktigt med ökad forskning om psoriasis
Stöd Psoriasisfonden – ge en gåva

via förbundets webbplats till: 90 00 66-2
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Länsavdelningen med lokalavdelningar 



Vem
Alla medlemmar inbjuds till träffen. Ta gärna med någon om 
Du vill. Om Du inte är medlem, men vill bli det – anmäl Ditt 
intresse genom att kontakta oss eller genom att besöka vår 
webbplats. 

Kostnad
Kostnad 120 kronor per person som betalas på plats. Alla får 
en lott. Vinstdragning med cirka 5 vinster sker i slutet av 
dagen. Ytterligare lotter kan finnas att köpa för den som vill.

Anmälan
Anmälan kan ske på olika sätt:

1. Fyll i anmälningsblanketten på vår webbplats:
www.psoriasisforbundet.se/norrbotten

eller

2. Ring eller e-posta till oss i läns- och lokalavdelningarna:

Tina Norgren, 0920-22 00 84, 070-594 07 77    
tnorgren@yahoo.se

Birgitta Krigsman, 0980-171 31, 070-623 40 10
birgitta.krigsman@comhem.se

May-Britt Onnela, 0920-25 60 07, 070-604 22 35
moa.onnela@telia.com

Tore Nilsson, 0929-101 25, 070-641 18 63
torsor@telia.com

Anmälan senast fredag 20 november 2009. 
Ange önskemål om särskild kost etc. Intresse av samåkning? 
Vi hjälper om möjligt till med det.

Program
10.30
Drop-in fika och musikunderhållning

11.00
Tina Norgren, ordförande, hälsar välkommen
och berättar om verksamheten i Norrbottens län. 

Från Förbundsstyrelsen deltar, vice ordförande 
Lena Raaby, Svante Granberg samt Åke Burstedt. 

Tema: ”Alla med psoriasis och psoriasisartrit ska 
kunna leva ett bra liv!”. 

� Forskning
� Projekten  ”Leva livet längre” och ”Må bra”
� Klimatvård
� Påverkansarbete
� Medlemsfrågor
� Med mera

12.00
Lunch

13.00
Musikunderhållning

Fortsättning från förmiddagen…
Gemensam dialog om olika frågor och funderingar
som känns angelägna. Meddela oss gärna vid 
anmälan eller under träffen vilka frågor, stora eller
små som just Du vill få belysta!

15.00
Fika, vinstdragning och avslutning

Hitta:
Hotell Bodensia, Kungsgatan 47, Boden, 0921-177 10
www.bodensia.se


