
Föreningsbrev 2019-08-19 

Hej alla föreningar, 

Hoppas ni har haft en fin sommar. Det är väl så att även augusti räknas som en 

sommarmånad men det känns att det är ett väderomslag på gång, lite mer höstlikt. 

Här på kansliet är vi i stort sett fulltaliga nu efter semestrarna. 

Viktigt om de lokala hemsidorna 

Nu har arbetet börjat med att lägga över all information från förbundets gamla till 

den nya hemsidan. Detta innebär att det kommer att bli parallellt arbete med båda 

under en tid framöver, fram till den nya hemsidan lanseras senare i höst.  

Jag vill därför be er som har egna lokala sidor att från och med nu skicka alla 

ändringar ni gör till mig så att jag även kan lägga upp dem på den nya sidan. Tanken 

är sedan att jag, i alla fall i ett första skede när den nya hemsidan är på plats, kommer 

att sköta uppdateringen av era lokala sidor. 

Samarbetet med Apotek Hjärtat 

I förra veckan gick Apotek Hjärtat ut med intern information till alla sina lokala 

apotek runt om i landet angående samarbetet med Demensförbundet inför 

Alzheimerdagen. Flera av er har redan aktiviteter på gång men för er övriga går det 

fortfarande bra att ta en kontakt med ert lokala hjärtatapotek och anordna något om 

ni vill det. Vi vill samtidigt passa på att påminna om att ni gärna får meddela oss om 

ni planerar att ha någon aktivitet tillsammans. 

Demensforum inför Alzheimerdagen 

Nu är det snart dags för utgivning av Demensforum nr. 3. Behöver ni beställa extra 

tidningar inför Alzheimerdagen behöver jag veta det senast fredagen den 23 

augusti.  

Materialbeställningar inför Alzheimerdagen 

När det gäller övriga materialbeställningar inför Alzheimerdagen vill vi som vanligt 

påminna om att ni behöver vara ute i god tid med era beställningar. Vi behöver få 

beställningarna senast den 5 september för att hinna packa och skicka iväg allt i 

tid. Beställningslistorna kan ni skicka med vanlig post eller maila till 

rdr@demensforbundet.se 

Ha det bra så länge så ses vi på föreningskonferenserna i september och oktober! 

Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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