
                                                 Sida 1 av 8 

 

Verksamhetsberättelse Attention Sollentuna 2018 

 

                                                                                                                                          

2019-01-24                                                                                            

                                                                                                                       

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 

 

Antal medlemmar vid årets slut: 

Vid årets slut (2018) hade Attention Sollentuna totalt 318 medlemmar varav 

Huvudmedlemmar: 199 st. 

Familjemedlemmar: 113 st. 

Stödorganisationer: 6 st. 

 

Antal tillkomna medlemmar under året: 

31 huvudmedlemmar och 14 familjemedlemmar. 

. 

Antal utträdande medlemmar under året: 

2 st. huvudmedlemmar och 0 st. familjemedlemmar och stödorganisationer har utträtt. 

(ovanstående utdrag ur medlemsregistret av medlemsregisteransvarig på 

Riksförbundet kansli). 

 

Medlemsavgift: 

Huvudmedlem – 240 kronor per kalenderår (måste ha fyllt 18 år). 

Familjemedlem – 60 kronor per kalenderår (boende på samma adress). 

Stödorganisationer – 400 kronor per kalenderår. 

 

Lokal: 

Föreningen har haft tillgång till: 

 Sollentuna Kommun, Sollentuna kommun Socialpsykiatris lokal, Ture Träfflokal 

Oppegårdsstråket 10, 191 61 Sollentuna (varje tisdagskväll). Tilläggas bör att 

lokalen dessvärre varit stängd för sanering 30 okt-24 jan men kan nu åter tas i 

bruk. 

 Ny kontorslokal genom Sollentuna kommun, Malmvägen 14A 5 tr., 191 60 

Sollentuna under slutet av året. I vilken vi flyttade in i september med allt vårt 

material efter uppsägning av shurgardförråd. 

               

Styrelse (180101): 

Jonna Svensson – ordförande tillika firmatecknare med medlemsregisteransvar 

Lillemor Holmgren – vice ordförande 

Eva Eggeby – kassör tillika firmatecknare 

Anneli Andersson Shamsizadeh – ledamot 

Veronica Liedberg - ledamot 

Sekreterare – rullande  

 

Antal protokollförda styrelsemöten: 

Åtta styrelsemöten inklusive årsmötet och konstituerande i mars månad varav en 

planeringsdag på MC Collection i Sollentuna. 
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Styrelsearbetet 
Även under 2018 har vi haft en kontinuitet i antalet styrelseledamöter från föregående 

verksamhetsår, en stadig mindre grupp och om tidigare verksamhetsår (2017) var tufft,  

så har år 2018 varit detsamma. 

Det har inneburit att vi av privata skäl till och från varit få i aktivt arbete. Men vi har gjort så 

gott vi har kunnat. Vi har arbetat på under våren och sparat lite mer energi under hösten. Vi 

försöker ha i åtanke det vi satte som motto för år 2017, d.v.s. ”good is enough” och inte tappa 

bort oss själva i för många olika åtaganden.  

 

Under detta vårt sjätte år har vi har kunnat fokusera mer intensivt på våra kommuner 

Sollentuna och Upplands-Väsby.  

 

Vi har fortsatt att vidareutveckla vårt samarbete med respektive kommun. Vi har samarbete 

med anhörigkonsulenterna i kommunerna och Väsby kommun är även den med i det 

nationella projektet ”Idrott för alla”.  

 

Vi har haft föreläsningar som har ”rest runt” i flera Norrorts-kommuner och haft en del av 

våra familjeaktiviteter tillsammans med Järfälla/Upplands-Bros och Täby med omnejds 

lokalföreningar. Därigenom har vi skapat ett bredare kontaktnät för barn och föräldrar i 

föreningarna.  

 

Samverkansdagarna med Attention län, där vi lokalföreningar träffas länsövergripande, har 

varit mycket bra för att ge inspiration till egna aktiviteter och till samarbete. Nu i vår blir det 

vår tur att ordna en samverkansdag i Sollentuna. 

 

Vårt medlemsantal ökar stadigt, fortfarande lägre än tidigare, men som tidigare sagts så 

kvarstår vi som en stor förening.  

 

Vi kan nu konstatera att vi marknadsför oss främst genom vår Facebook-sida. Men även 

genom hemsida, annonsering och medlemsutskick. Vi syns genom föreläsningar och de olika 

familjeaktiviteterna vi genomför. Det är viktigt för föreningen att synas och vara aktiv för 

våra medlemmar om vi ska kunna behålla dem och att de ska känna att vi arbetar för deras 

sak. 

 

Vi hoppas att våra medlemmar upplever att vi är ett stöd för dem i olika sammanhang i skola, 

arbetsliv och ute i samhället samt att våra resp. kommuner känner att vi är att räkna med som 

medaktör.  

 

Hösten 2017 bytte vi till ett nytt studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har ännu 

inte hunnit med så många aktiviteter tillsammans, men hoppas att få ihop vårt samarbete mer 

frekvent under år 2019.  

 

 

Genomförda aktiviteter 
 

Årsmöte i mars 

 En ny styrelse valdes. 
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Föreläsningar och Cafékvällar 

Fyra cafékvällar genomfördes under året varav en var en temakväll med Sollentuna 

anhörigkonsulent och försäkringskassan. De har varit planerade till första tisdagen i varje 

månad i lokal Ture. 

Det har varit relativt få besökare under de rena cafékvällarna vilket har resulterat i att 

styrelsen under året har beslutat att omforma konceptet med förbokade cafékvällar till 

fokus/temakvällar vid behov. Under våren har vi en del uppslag redan som verkar mycket 

lovande. 

 

Vi har genomfört två föreläsningar under hösten med temat ”Skoljuridik och en fungerande 

skolmiljö”. Med Laszlo Hegedüs (förälder) och Ellinor Kennerö-Tonner (rektor från 

Källbrinkskolan). I början av oktober i Väsby (Messingen) och i Sollentuna i december 

(Amorinasalen). Båda blev lyckade. I den sistnämnda har vi haft samarbete runt inbjudan med 

lokalföreningen i Järfälla/Upplands-Bro då de senare skulle ta över stafettpinnen och det 

tackar vi för. 

 

Under året har vi även haft kontakt med en psykolog från Norrköping som föreläser om 

spelmissbruk barn/unga vuxna som inte handlar om pengar och mekanismerna runt det samt 

med tidigare anhörigkonsulent i Sollentuna om en föreläsning om LSS och SOL. Där hoppas 

vi på att kunna skapa föreläsningar i båda våra kommuner. När det gäller föreläsningen om 

spelande i Sollentuna har vi även kontakt med en psykolog i Sollentunas nybildade team, 

Närvaroteamet, för hemmasittare vilka är tänkta att komma för att presentera sin verksamhet 

vid samma tillfälle. 

 

Gruppverksamhet 

Vi har fortsatt med föräldraträffar för föräldrar till vuxna barn med diagnos och genomfört tre 

tillfällen där anhörigkonsulenten i Sollentuna har varit med på två. Ett av dessa var en 

informationskväll med försäkringskassan i slutet av maj. Någon ny kontakt har inte tagits 

under hösten, men vi tänkte att vi gör en ny förfrågan till gruppen under våren 2019. 

 

I slutet av april genomförde vi (Kerstin Alm och Jonna Svensson) i samarbete med Täby 

lokalförening och Danderyds anhörigstöd en närståendedag för mor- och farföräldrar samt 

andra närstående i kommunerna Sollentuna, Väsby, Täby och Danderyd. Den blev lyckad så 

vi funderade på om vi då skulle ha det som ett återkommande tillfälle en gång per år.  

 

Vi genomförde vår planerade tacokväll i slutet av april för målgruppen unga vuxna med 

diagnos 18-40 år på Ture. En lyckad kväll med matlagning och många diskussioner. 

 

Vi har försökt få till en gruppaktivitet (motorik-, dans- och lekgrupp för barn 4-12 år) med en 

kompetent ledare samt på frivillig basis genom föräldrar, men intresset har varit lågt. Det har 

inneburit att vi har varit tvungna att avboka tiden i Kärrdalsskolans idrottssal. I dagarna har vi 

haft kontakt med en mindre idrottsgrupp som vill driva sin verksamhet genom oss så vi får se 

vad framtiden ger. 

 

Detsamma gäller bildandet av schackgrupp i Väsby. Intresset har varit lågt. 
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Vi har även tidigare haft en grupp i Parcour i Väsby, men även den blev nedlagd pga. brist på 

ledare.  

Däremot har det skapats en parcourbana vid Edsbergs sportfält i Sollentuna till vilken ledare 

från friluftsfrämjandet ska utbildas. Vi har tagit kontakt och väntar på svar. 

 

En annan kontakt har varit Rotebro golfklubb som visat intresse för vår målgrupp. 

  

Familjeaktivitet 

I en lördagsförmiddag början av februari genomförde vi ett familjeevent i samarbete med 

lokalföreningen Järfälla/Upplands-Bro med två inbokade ledare på Extremfabriken i norra 

Stockholm. 

 

I april vi på Jumpyard i Barkarby tillsammans med Täby med omnejd och Järfälla/Upplands-

Bro lokalföreningar. Ett stort antal medlemmar deltog. 

 

I värsta värmeböljan i maj anordnade vi familjeträff med grillning på Bögs gård i Sollentuna. 

Ett samarrangemang mellan vår lokalförening, Täby med omnejd och Järfälla/Upplands-Bro. 

En eloge ska ges till Catharina Bergold från Järfälla som ordnade det hela då Jonna Svensson 

var sjuk. Fem familjer kom. 

 

Den planerade Bowlingen sköts på till mitten av våren 2019 tillika besöket på Tom Tits 

Experiment, närmare bestämt till i maj då alla uteaktiviteter öppnas. Inbjudan kommer då att 

gå ut till alla medlemmar d.v.s. alla åldrar blir inbjudna inte bara barnfamiljer.    

 

Det planerade julpysslet avbokades pga. energisparläge. 

       

Anhörigkonsulenterna 

Attention Sollentuna/Väsby har fortsatt samarbetet med anhörigkonsulenten i Sollentuna samt  

arbetat med att utöka kontakten med Upplands-Väsby. Under 2019 kommer vi även att ta 

kontakt med Sigtuna.  

Vi har marknadsfört och varit delaktiga i olika föreläsningar och event. Bland annat vid Paula 

Tillis föreläsning i kommunalhuset i Sollentuna och Sollentunabiografens visning av Susanne 

Ostens film ”Flickan, mamman och demonerna”. Vi stod även med informationsbord vid 

föreläsningen om missbruk och medberoende av Sanna Lundell som anordnades av 

anhörigstödet och socialpsykiatrin i Messingen i Väsby i december. 

 

Inga nya samtalsgrupper speciellt riktade till vår målgrupp har anordnats. 

 

En lördag i oktober genomförde anhörigstödet i Sollentuna tillsammans med socialpsykiatrin 

och berörda lokalföreningar en anhörigdag samt uppskattad föreläsning om anhörigskap. 

 

Nu har Ann Eliasson slutat och en ny anhörigkonsulent har anställts, Kajsa Undi. Vi har ett 

inplanerat möte med henne framöver. 
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Brukarinflytande i Sollentuna kommun, Grupp ”Allaktivitetshus” och Inflytanderådet 

Ordförande får protokoll från gruppen, som startade som ett projekt och marknadsför dess 

aktiviteter men har tyvärr inte möjlighet att närvara fysiskt vid mötena pga. sin 

arbetssituation.  

 

Medverkan i andra styrelser 

Ordförande har under året blivit invald som suppleant i FunktionsRättVäsbys styrelse och 

hade en medverkan i Stockholms Beroendecentrums brukarråd på gång men avstyrde det pga. 

att hon kände att det blev för mycket arbetsmässigt.  

 

Vi får även dagordningen från Nord Väst Psykiatris Brukarråd av ordförande Petra Matha så 

vi kan följa och ge input på vad som händer där. 

 

Intressepolitiskt arbete 

Veronica Liedberg kandiderade vid årsskiftet till Sollentuna kommunfullmäktige och har nu 

fått en plats, vilket kommer att ge en bra kontakt med vad som händer intressepolitiskt i 

Sollentuna. Hon har även blivit vald till förskoleberedningens vice ordförande och kommer 

där att kunna vara ett bollplank när det gäller NPF-frågorna i tidig ålder, i frågor som t.ex. det 

viktiga med tidig upptäckt och utbildning av personal på området NPF. 

 

Ordförande blev under året suppleant i FunktionsRättVäsby.  

FunktionsRättVäsby har arbetat vidare genom att lägga en motion för att skapa ett 

allaktivitetshus i Väsby och nu är det på gång som ett ettårigt projekt. En dagverksamhet för 

hemlösa och personer som lever med psykisk ohälsa. 

 

Vi var med på Insiktsdagen i Väsby för Väsby politiker med informationsbord och film om 

hur en person med perceptionsstörningar (NPF) kan uppleva en omgivning med mycket ljus 

och ljud. För att filmen skulle upplevas så realistisk som möjligt så använde vi oss av ett par 

VR-glasögon. 

 

Marknadsföring 

Vår Facebook-sida är välbesökt och får kontinuerligt nya följare. Det är viktigt att den 

uppdateras dagligen med aktuella inlägg och händelser, vilket görs huvudsakligen av 

ordförande. Vi har fortfarande vår hemsida igång och ska knyta den till FB-sidan under året. 

Större föreläsningar annonseras ut i lokaltidningen ”Mitt i” och på kommunernas olika 

anslagstavlor samt genom medlemsutskick. Vi gör även mailutskick till skolor, tjänstemän 

m.fl. Inför vår senaste föreläsning om skolan i Sollentuna fick vi hjälp av en person på 

utbildningskontoret med utskick till skolorna. En bra kontakt för framtida marknadsföring. 

 

När det gäller hemsida, medlemsregister, mailutskick och mailadress var det tufft under första 

delen av året. Mailprogrammet Mailchimp har inte alltid varit så användarvänligt och 

utseendet ändras kontinuerligt. Vi har även haft problem med vår mailadress (skickade mail 

ramlar ner i mottagarens skräpkorg). Medlemsregistret är även det mindre detaljerat. 

Förändringen med digitalt betalsätt för medlemskap medförde att vi tappade ett stort antal 

medlemmar eftersom det var svårt för många. 
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Den beslutade årliga inventeringen av informationsmaterial och inköp av nytt kompletterande 

material är gjort av ordförande inför 2019.  

Eva Eggeby (kassör) håller som bäst på med en översyn över vilka profilprodukter vi ska 

beställa framöver och vart ifrån. 

 

Kontorslokalen 
Mycket av årets senare del har ägnats till att skapa ett funktionellt och välkomnande kontor 

centralt på Malmvägen 14A 5 tr. i Sollentuna. 

Inflyttning av material mm samt uppsägning av Shurgardförråd gjordes i september. 

 

Ordförande har länge varit på jakt efter ett billigare förråd närmare Ture träfflokal och nu har 

vi fått tillgång till ett kontor och plats för material på samma ställe vilket är praktiskt och bra. 

En stort tack till vår återkommande årsmötesordförande Karl-Erik Karlsson från PRO för 

tipset och arbetet med att fixa in oss. 

 

Ordförande m familj har ordnat blommor och gardiner samt letat begagnade fräschare 

kontorsmöbler. Problem med att få kopior till nycklarna har varit en långkörare men är nu 

ordnat. En mobil med kontantkort för inkommande samtal är ordnad.  

 

Vi har träffat övriga föreningar (PRO, Afasiföreningen, Demensföreningen, HRF-

hörselskadeföreningen) som har kontorsrum i lokalen och berättat om vår verksamhet. 

 

Övrig verksamhet 

Vi har varit i kontakt med kommunens friskvårdskonsulent hösten 2018 och något 

friskvårdsprojekt var inte aktuellt då. Men nu verkar kommunen ha tänkt om då vi har 

kontaktats av en boendestödjare i socialpsykiatrin i Sollentuna för träff i februari för input om 

friskvård. Han är ålagd att lägga 20 % av sin tjänst på att kartlägga socialpsykiatrins 

friskvårdsverksamhet. Syftet är att se hur friskvårdsverksamheten skulle kunna nå fler 

målgrupper,   

 

Föreningen representerad av ordförande och projektledare för Riksförbundets projekt ”Idrott 

för alla”, Lena Lindahl, samt ansvarig samordnare för funktionshinderfrågor (Kultur- och 

fritidskontoret) deltog i en träff på Satelliten då man presenterade idrottsprojektet och erbjöd 

ledarna en SISU-utbildning i NPF och den 26/4 genomförde kommunen genom sin 

samordnare en kostnadsfri utbildningskväll för samtliga idrottsledare i kommunen, ett 

samarrangemang med idrottsprojektet. Väsby kommer även de ha en liknande utbildning 

under 2019. 

 

Nationaldagen 6/6 stod vi med det årliga informationsbordet i Edsbergsparken. Vi fick även i 

år låna bord av Satelliten. Ett stort tack till verksamhetsansvarig där. 

  

Vi stod med informationsbord på Fritidsmässan ”Min fritid” i Arena Satelliten i slutet av 

september, 21/9-22/9. I år fick vi efterfrågad plats på nedre plan vilket fungerade bättre än 

tidigare år. Lena Lindahl från Riks Idrottsprojekt var med den ena dagen. Det var lyckat, men 

ännu fler skulle kunna ha behållning av att besöka mässan. Marknadsföringen till skolor, BUP 

m.fl. bör ses över i framtiden. 
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Kontakt med Länsföreningen 

Under året har Ordförande varit suppleant i länets styrelse. Vilket gjort att vi fått en bättre 

insyn i länets arbete. Carina Braun, kanslisamordnare på länet och Attention Stockholms Läns 

Samverkansgrupps FB-sida håller oss också kontinuerligt uppdaterade om vad som händer. 

 

Vi har varit på länets tre samverkansdagar under 2018 och kommer själva stå för den 

nästkommande i Sollentuna. 

Innehåll har varit arbete med årshjul och hur anhörigstödet och vi som lokalföreningar i 

Stockholms län kan ta hjälp av varandra, intressepolitik och inventering av befintliga viktiga 

kontakter och brukarråd i de olika kommunerna, föreläsning om språkstörning och tips inför 

årsmötet.  

 

Ordförande har suttit Attention Stockholms län i arbetsgrupp för ”Hemmasittare” i april 2017-

2018. Projektet för hemmasittare avslutades efter av länet gjorda föreläsningar om vad som 

gjordes för målgruppen i kommunerna. Då man redovisade de siffror som resp. kommun hade 

redovisat på hur många hemmasittare det fanns. I vissa kommuner hade man ingen statistik 

alls. 

 

Ordförande har varit på ett introduktionsmöte tillsammans bl.a. Attention län, Autism-och 

Aspergerföreningen om en jobbsite för de med funktionsnedsättningar, Funky Me/Funky 

innovation. Ett ev. kommande Arvfondsprojekt i privat regi. 

 

Kontakt med Riksförbundet 

 Eva och Lillemor deltog på NPF-forum i 3-4 maj.  

 Eva och Anneli representerade Attention Sollentuna/Väsby på Riksförbundets 

föreningskonferens i Växjö den 28/9-30/9 september 

 Ingen förbundsstämma hölls under året eftersom den är vartannat år. Nästa 

förbundsstämma blir den 18–19 maj 2019, på Scandic Alvik i Stockholm.  

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla på Riksförbundets kansli och Stockholms 

Län som har hjälpt oss under det gångna året 2018. 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Jonna Svensson                                             Lillemor Holmgren 

Ordförande                                                    Vice ordförande 

 

 

_________________________                    _________________________ 

Eva Eggeby                                                   Anneli  Andersson Shamsizadeh                                                   

Kassör                                                            Ledamot (förhindrad av privata skäl 

                                                                                       att skriva under) 

 

 

__________________________                   

Veronica Liedberg                                         

Ledamot                                                        
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