
Välkommen till      Anhörig Malmö

Namn……………………………………………………………………………………

Gata…………………………………………………………………………………….

Postnummer………………………………………………………………………………

Postadress………………………………………………………………………………..

Telefon……………………………………………………………………………………

E-post……………………………………………………………………………………….

Skickas via mail till: malmo@anhorigasriksforbund.se 
Alternativt skicka talongen till:
Anhörig Malmö, c/o Ulla-Britt Hedenby, Kramersvägen 4, 217 45 Malmö
Telefon 073-359 58 80

Föreningen är öppen för alla som vårdar 
eller stödjer en närstående. Vi vill upp-
märksamma alla anhörigas behov av stöd, 
skapa goda kontakter med politiker och 
andra beslutsfattare genom ett gott sam-
arbete med alla aktörer.

Som medlem får du inbjudan till våra 
medlemsmöten och har möjlighet att en-
gagera dig i föreningens arbete. Förening-
en bildades 2020 och är ansluten till An-
hörigas Riksförbund. Vi samarbetar aktivt 
med kommunens stöd till anhöriga.

Vi uppskattar våra medlemmars åsikter/
idéer/engagemang och du är välkommen 
att höra av dig till oss med tankar, funde-
ringar eller frågor!

Här når du oss:
malmo@anhorigasriksforbund.se
Medlemsavgiften är 125 kr/år och betalas 

in på bankgiro 5662-3432. Uppge namn 
och adress när du betalar. Föreningen hör 
sedan av sig till dig!

För att bli medlem – fyll i dina uppgifter 
och mejla eller posta dem till oss. 



För dig som stöttar någon 
som behöver hjälp i sin vardag.

Anhörig MalmöSom medlem i Anhörig Malmö blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund, 
som stödjer de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att alla anhöriga ska 
få det bättre. Du får förbundets tidning Vi Anhöriga fyra gånger per år.

Läs mer på 
www.anhorigasriksforbund.se

Malmö stads anhörigkonsulenter:
anhorigstod@malmo.se eller direkt 
rosella.citterio@malmo.se 040-34 72 56 (psykisk ohälsa)
annie.mattelin@malmo.se 072-961 36 39 (funktionsnedsättning LSS)
helen.deblond@malmo.se 040-34 52 17 (äldre, långvarigt sjuka)
karin.skogmark@malmo.se 040-34 63 84 (äldre, långvarigt sjuka)
marie-louise.zaar@malmo.se 040-34 49 31 (äldre, långvarigt sjuka)

Behöver du råd och stöd i din roll som anhörig? Har du frågor om dina 
rättigheter? Anhöriglinjen finns till för dig.

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500
Linjen är öppen:
Måndag–tisdag, torsdag–fredag kl 10–15
Onsdag och söndag kl18–21


