
Kära medlem
Ännu har ett år gått, och vi har haft årsmöte på 
Ringsjö Värdshus i Höör. 
  
Antalet medlemmar på årsmötet var rekordstort 
över 70 deltagare, kanske beroende på att vår för-
bundsordförande Tina Nordgren ledde förhandlingarna? 
  
För min del var det sista gången som jag valdes tlll ordf. för länsav-
delningen, jag tror att det nu finns lämplig kandidat att föra länsav-
delningen vidare. 
  
God fortsättning önskar jag eder alla. 

Kjell Andersson
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Hjälp oss bli bättre

Styrelserna för läns- och lokalavdelningarna i Skåne kommer 
under hösten att träffas för att diskutera hur Psoriasisförbun-
dets organisation i Skåne kan se ut i framtiden. Det har under 
de senaste åren blivit allt svårare att få medlemmar att enga-
gera sig i föreningsarbetet. Vi behöver därför göra något nu för 
att inte riskera att föreningarna läggs ned. Du, som kan tänka 
dig att engagera dig i vårt arbete, är hjärtligt välkommen att 
ta kontakt med din lokalavdelning eller med Kjell Andersson 
tfn 070-850 76 99 eller Wiveca Sjöstrand tfn 070-979 44 02, 
ordförande resp sekreterare i länsavdelningen.

En annan sak som vi vill ha hjälp med från våra medlemmar är 
förslag på aktiviteter. Vi tror att det ute bland våra medlemmar 
finns personer med idéer om vad vi kan göra. Vi ser fram emot 
att höra av dig som du kan göra till ovanstående personer.



I anslutning till Internationella Psoriasisdagen arrangerar Psoriasisförbundet Skåne län 
tillsammans med Patientinforum SUS en 

 

T E M A K V Ä L L 
OM PSORIASIS OCH PSORIASISARTRIT 

torsdagen den 2 november kl 18:00 
i aulan på Skånes universitetssjukhus i Lund 

 
Vi har bjudit in 

hudläkare Åke Svensson som berättar om psoriasis, hur man behandlar den och vad som 
är på gång inom psoriasisforskningen  

 
Vi kommer även att ha medverkan av en reumatolog som informerar om psoriasisartrit  

 
Möjlighet att ställa frågor 

 
Kvällen beräknas sluta vid 20-tiden med en fruktpaus ca kl 19:00 

 
Alla hälsas hjärtligt välkomna såväl medlemmar som allmänhet 

Ingen föranmälan 
 
 

 

 

 

 

 

PSO Skåne län  
inbjuder t i l l  bowling med julbuffé  

lördagen den 25 november kl. 13.00  
på Big Bowl i  Malmö 

Psoriasisförbundet Skåne län hälsar er välkomna  
till en trevlig eftermiddag med  

1 timmes bowling och en god julbuffé. 
OBS! Samling 12.30 för utprovning av skor 

Aktiviteten är gratis för barn upp till 15 år men kostar 100 kr för vuxen 
Antalet platser är begränsat, så ”först till kvarn” gäller. 

Anmäl er snarast, dock senast den 23 oktober till  
Björn på i första hand mejl: bjorn.t.johansson.60@gmail.com 

eller i andra hand mobil: 070-614 52 29  



Åter ljusbehandling i Ystad

Nu öppnar vi för ljus/badbehandling igen - så välkommen åter.
Från och med mars månad 2017 har vi öppet på Petrigatan 10 i Ystad i samma lokaler som tidigare. Vi 
har "drop-in" så du behöver inte beställa tid för ett besök. Du får hjälp med din behandling av sköterskan 
Carina Brandt.

Nu har vi bättre utrustning för hand/ fotbehandling med samtidig belysning av alla "delar".

Öppettider som tidigare dvs måndag, onsdag och fredag kl 8:00 - 13:00, tisdag och torsdag 
kl 13:00 - 18:00. Vårt telefonnummer är 0411-159 01.

Välkomna till vår behandlingsanläggning önskar styrelsen för PSO Ystad-Österlen.

 

                    
 

I N B J U D A N 
”Kom i form” 

 

PSO Skåne län  
inbjuder till en ”Samverkanskurs” Friskvårdskurs 

 
Den 29 september – 1 oktober 2017 

Valjevikens Folkhögskola, Sölvesborg 
 

Inkvartering/lunch fredag från kl 12.15 
Kursen startar fredag kl. 13.15 och avslutas söndag kl 14.30 

 
Kostnad för del i dubbelrum 500 kr /person. 

I detta pris ingår förutom kost och logi även vattengymnastik. 
 

Sista anmälningsdag den 1 september 2017. Ange personnummer  
vid anmälan och om du önskar specialkost. 

 
Anmälan sker till Wiveca Sjöstrand tfn 0709-794402  eller  

 e-post wiveca.sjostrand@telia.com 
 

Begränsat antal platser. Program till dem som anmäler sig. 
 

Varmt välkomna! 
 

Då intresset brukar vara stort kan vi inte garantera enkelrum,  
vi vädjar till Er som kan tänka sig att dela rum att meddela detta.  

I annat fall får vi begränsa antalet deltagare. 
 

 
 



Kolla gärna vår webbsida www.psoriasisforbundet.se/skane
Snabbast sättet att få information om vad som är på gång

Årsmöte 2017
Länsavdelningen i Skåne höll sitt årsmöte söndagen den 9 april på Ringsjö Krog & Wärdshus i Höör med 78 
närvarande medlemmar.

Naturfotograf Ingmar Skogar fick inleda dagen med att berätta och visa bilder från en resa till Costas Rica och 
Nicaragua. Trots att länderna gränsar till varandra är de olika. Costa Rica är grönt och frodigt med mycket vat-
ten och bra förutsättningar för jordbruk. Temperaturen håller sig på för oss behagliga 27° C, medan det är ca 
10o varmare i grannen i norr vilket gör att delar av Nicaragua är torrt och kargt.

Efter en bensträckare var det dags för årsmötesförhandlingarna. Dessa inleddes med en tyst minut för att hedra 
vår bortgångne styrelsemedlem Gert Nilsson. Till att leda mötet valdes Tina Norgren, som är Psoriasisförbun-
dets ordförande. Några större diskussioner uppstod inte och det gick därför snabbt för Tina att klubba igenom 
föredragningslistan. Det hela avslutades med att länsordföranden Kjell Andersson avtackade Bengt Persson 
för sitt mångåriga arbete i såväl Skånes som f d Kristianstads läns styrelse.

Dagen avslutades med en utomordentligt god middag.

Kjell Andersson, Förslöv ordförande. Varit medlem i PSO sedan 60-talet. Haft uppdrag i Psoriasisförbindet, varit 
ordförande i gamla Kristianstads län, ordförande i Bjäre-Åsbo lokalavdelning

Birgith Linde, Hässleholm, v ordförande. Varit medlem i PSO sedan jag var ung. Kom in i Göinge-avdelningens 
styrelse 1984 och blev ordf. där 1990 och är fortfarande detta. Bosatt sedan tre år i Hässleholm. 

Wiveca Sjöstrand, Påarp, kassör och sekreterare. Har varit medlem sen 1994 i Psoriasis-förbundet. Varit aktiv som 
kassör i Helsingborg sen 2001 och som i Skåne län sen 2006. Är numera också sekreterare i Skåne län då arbetsupp-
gifterna lite går ihop i form av ansökningar mm. 

Ingemar Helgesson, Önnestad, ledamot. Varit medlem sedan mitten av 80-talet. Jobbar med PSO Skåne Nytt och 
våra webbsidor. Ordförande i Kristianstads lokalavdelning.

Stefan Hellström, Ängelholm, ledamot. Är kassör PSO Bjäre-Åsbo och är gift med Elisabet, sekreterare i PSO Bjäre 
Åsbo. Ekonomilärare på Rönnegymnasiet i Ängelholm.

Henk ten Hof, Svedala, ledamot. Familj bestående av fru och två jaktlabradorer. Har själv psoriasisartrit sedan 25 år 
tillbaka. Utbildad snickare och har arbetat många år inom byggbranschen. Arbetar idag som byggsäljare. Fritiden 
tillbringas så mycket krafterna tillåter ute i skog och mark. Intresset för jakt och hundar finns också. Ny ordförande 
i Trelleborgs lokalavdelning.

Åke Olsson, Malmö. Ledamot. Ordförande för Psoriasisförbundet Malmö Vellinge lokalavdelning. Du kan nå mig 
på tfn 070-645 15 93, e-post akeolsson@telia.com

Magnus Ivarsson, Ystads lokalavdelning, ersättare.

Björn Johansson, Helsingborg, ersättare. Medlem sedan flera år tillbaka. Min psoriasis fick jag i tonåren och främst i 
hårbotten. Idag är jag nästan besvärsfri. Är aktiv i PSO Helsingborg – Höganäs och PSO Skåne. Mitt dagliga förvärv 
gör jag på Green Cargo där jag arbetar som Rangerledare. 

Jeanette Lindskog, Åhus, ersättare. Har haft psoriasis mer eller mindre hela mitt liv. Just nu ledamot i förbundsstyrel-
sen, ersättare i Skåne län och sekreterare i Kristianstads lokalavdelning. Brinner för frågor om lika vård och forskning.

Länsavdelningens styrelse 2017
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