
Glad vår alla nya och gamla medlemmar!

Fortsatt välkomna till våra aktiviteter, där olycksfallsförsäkring ingår för alla 
medlemmar! 
 
• Onsdag 20 april & tis 17 maj kl 14-16 

Våffelkafé, Seniorträffen i Furulund. Kommunens Anhörigstöd har under 
våren två träffar där vi kommer att medverka. Demensjuka och personer med 
kognitiv svikt välkomnas tillsammans med sina anhöriga.  
Anmälan senast 14 april respektive 13 maj till anhörigkonsulent som du når 
via Partille kundcenter Tfn: 0317921000  

• Tisdag 7 juni kl 18.00 
I sommar bjuder vi på grillkväll och fika, med underhållning, hemma i 
kassören Rolfs trädgård, Sotenäsvägen 7 i Sävedalen.    
Anmälan till Rolf senast söndag 5 juni. Tfn: 0703860385    

• Onsdag 8 juni kl 11.00 
Guidad stadsvandring på Slottsberget. Vi åker buss, spårvagn och färja dit. 
Kostnad 50 kr per person. 
Anmälan till Kaety senast onsdag 1 juni. Tfn: 0706434347 
                                 

• Fika varje tisdag kl 14.00 
Sävedalens Gårdscafé Göteborgsvägen 85.  

• Utflykt varje onsdag kl 11.00 
För platsinfo och transport ring Ulf Tfn: 0702369488  

• Sista fredagen i månaden kl 14.30 
Vi äter tillsammans på Restaurang Piccolo, Göteborgsvägen 80 i Sävedalen. 

Våren är här med sol, snö, torka och lite regn. 
– Då är det gott att tänka på sommaren som är 
här snabbare än man tror!  

Mer om du 

vänder blad!

April 2022



www.demensforbundet.se

På årsmötet den 14 mars underhöll Mille oss med fin musik och vi valde 
styrelse utan någon förändring detta året. Här ser ni nu styrelsens 
sammansättning som valdes på mötet:

Omvalda på ett år: Ordförande Mait Bengtsson och suppleant Elin Bengtsson. 
Omval på två år: ledamot Arne Olsson, ledamot Billy Johansson, ledamot 
Mona Suneson. 
Sittande ytterligare 1 år: sekreterare Kaety Plos, kassör Rolf Åhnbrink och vice 
ordförande Ulf Bramsby.  

Vi vill påminna om att betala in medlemsavgiften för 2022.
200kr till bankgiro 891-4798. 75 kr per extra familjemedlem. 

Lästips! 
www.handikapptips.wordpress.com
Funkatips, en ideell sida om hjälpmedel m.m.

www.alzheimerlife.se
Henrik Frenkels blogg om bl.a. Alzheimer.

www.demensforbundet.se
Se informationsfilmer och intervjuer. Här kan du 
även beställa litteratur.

www.demenscentrum.se  
Artiklar, forskning, nyheter. Här bedrivs 
dessutom webb-baserad utbildning för anhöriga 
och personal inom olika yrkesområden och 
verksamheter. - “Demens ABC”: Du skapar 
ett användarkonto på utbildningsportalen och 
har därefter tillgång till flera grundläggande 
utbildningar som är baserade på Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. Här finns även mötesplatser 
online för unga anhöriga, ca. 18-30 år. 

Behöver
du råd?

Demensförbundet
har telefon- 

rådgivning för 
sina medlemmar

0485 - 375 75

Du hittar oss som
Partille demensförening 

Hoppas vi ses i vår och sommar! 
 
Varma hälsningar från Partille demensförenings styrelse genom ordförande 
Mait Bengtsson 
Tfn: 0703 07 06 82 
mait_bengtsson@hotmail.com


