
Hej kära medlemmar!

Pandemin har både avklingat och ökat, låt oss hoppas att det relativt låga 
sjuktalet sjunker ytterligare och att folk tänker på varandra; vaccinerar sig, 
håller avstånd, tvättar händerna och nyser åt rätt håll! På våra aktiviteter vill vi 
att alla vaccinerat sig enligt riktlinjerna.

Letar du efter böcker om demens? Prata med Mona, vår egen bibliotekarie i 
styrelsen, som håller ett öga på vad som skrivs. Mona tfn: 0705 28 17 37.
Föreningen har några böcker att låna ut, andra hittar du på biblioteket.

Nu välkomnar vi er till höstens aktiviteter och jubileumsfest!
I år firar vi att Partille demensförening funnits i 5 år, efter start våren 2017, och 
vi bjuder därför er medlemmar på mat och dryck en kväll i oktober. Glöm inte 
att din familjemedlem bara betalar 75 kronor i medlemsavgift – och glöm inte 
att anmäla i tid till de aktiviteter som kräver anmälan.
 

HÖSTPROGRAM 2022 
 
• Torsdagarna 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december 

kl. 11.00 – 12.30  
...är du och och din närstående med kognitiv svikt/demenssjukdom välkomna 
på 11-kaffe av Partille Anhörigstöd i samarbete med vår förening: Du kan vara 
partner, barn, barnbarn, granne eller vän till någon med kognitiv svikt och 
vilja göra något trevligt tillsammans. Kostnad 20 kr per person.  
Anmälan tre dagar innan respektive träff till anhörigkonsulent Anette 
Sternéus tfn: 031 392 24 30 eller e-post: anette.sterneus@partille.se  
Plats: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2 
                                

• Fika varje tisdag kl. 14.00 
Sävedalens Gårdscafé, Göteborgsvägen 85. 

Sommaren går mot sitt slut och jag 
hoppas den varit avkopplande för 
er alla med salta och söta bad och 
sol och regn i lagom portioner. 

Mer o
m du 

vänder b
lad!

aug 2022



www.demensforbundet.se

• Utflykt med promenad varje onsdag kl. 11.00 
För platsinfo och transport ring Ulf tfn: 0702 36 94 88  

• Lunch sista fredagen i månaden kl. 13.00 
Vi äter tillsammans i Furulunds matsal, Tingsvägen 2.  

• Jubileumsfest onsdagen den 19 oktober kl. 18.00 
Vi bjuder på buffé. För underhållningen står Bengt Åkerberg.  
Seniorträffen i Furulund, Tingsvägen 2. Anmälan senast 10 oktober till 
Mait tfn: 0703 07 06 82 

• Filmkväll med soppa onsdagen den 16 november kl. 18.00  
Vi ses på Seniorträffen i Furulund. 

• Julbord  
Vi återkommer med datum och klockslag.
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rådgivning för 
sina medlemmar

0485 - 375 75Du hittar oss som
Partille demensförening 

Hoppas vi ses i höst! 
 
Varma hälsningar från Partille demensförenings styrelse genom ordförande 
Mait Bengtsson 
Tfn: 0703 07 06 82 
partilledemensforening@gmail.com

Ulf Bramsby 0702 36 94 88
Kaety Plos 0706 43 43 47
Rolf Åhnbrink 0703 86 03 85
Mona Suneson 0705 28 17 37
Arne Olsson 0725 00 19 54
Billy Johansson 0739 96 89 92


