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 Elin Ingvarsson från Jutegården håller föredrag 

 Frivilligsamordnare ca 115 st i kommunen 

 Sex träffpunkter i kommunen 

 Nytt demensboende ”Kvarnbacken” 

 Jutegården 25 frivilliga, bakning, målning mm 

 Bättre och bättre dag för dag 2013. Mars 2014 Jutetjänsten 

 Telefonbokningar varje dag 7 st. Hjälp med ledsagning mm 

 Sekretess underskrifter för frivilliga 

 1 gång per år anordnas en hemlig bussresa och en julfest varje år 

 Finns träffpunkter på varje boende och en aktivitetsledare anställd på heltid 

 Demenscentrum ska det blir under sammatak på Kvarnbacken 

 Solbussen finns att hyra 47 platser och handikappsanpassad 

 Kamprad stiftelsen finns att söka bidrag 

 Sen höll Carina från Vuxenskolan föreläsning om Läslust 

 Högläsning ute på boenden av frivilliga 

 Ett projekt som dom fått pengar från allmänna arvsfonden 

 Sep 2018 till Sep 2021’Öka den litterära upplevelsen för målgruppen, personer med demens 

annan funktionsnedsättning 

 Sammarbete, Demensförbundet, RegionKalmar, SPF, omsorgen Kalamr län 

 Varje högläsare en kontaktperson på varje boende 

 106 utbildade högläsare under början av 2019 

 Stora inspirationsdagen i Oskarshamn September 2019 

 Vuxenskolan har studiecirklar, anhlöriggrupper, föreningsutveckling folkbildning och 

kvällsaktivitet 

 På eftermiddagen gick Margareta igenom Föreningspärmen med uppdateringar. 

 Dessa finns på intranätet att hämta ut 

 Anhörigboken kommer i ny utgåva innan sommaren 

 Demensvän fortsätter och tillsammans med Apoteket hjärtat, Finns en Pod att lyssna på  

med Lar-Olov Wahlund 

 En bok för dig med demenssjukdom finns att beställa och ges till dom som vill bli 

medlemmar och som har sjukdomen. Dom kan vi inte ge anhörigboken 

 Fyll i skicka in föreningsblankett så fort det är ändring i styrelsen 

 Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och medlemmar ska skickas in till 

demensförbundet 

 Uppdatera hemsidan ni som har för Demensförbundet ska få ny plattform 

 Rundgång i föreningarna gjordes där vi fick berätta vad vi gör i föreningen. 
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