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Anhörigföreningen i Växjö
c/o Gunilla Hansson
Anteliigatan 5 B
352 36 Växjö

Kontaktpersoner
Gunilla Hansson, ordförande 
482hansson@telia.com
070-535 49 26

Karin Lantz, kassör
070-962 15 89

Gunilla Johnson, sekreterare
070-512 79 69 

Eivor Johansson
070-240 29 40

Marie-Louise Frank Greko
072-246 64 50

Helen Hellkvist
076-829 04 15

Anita Bengtsson
073-806 37 85

Webb
https://anhorigasriksforbund.se/anhorigforeningen-i-vaxjo-med-omnejd/

facebook.com/anhorigforeningenivaxjo

Välkommen till 
Anhörigföreningen i 
Växjö med omnejd



Bli medlem
Stöd vårt arbete genom att bli medlem i Anhörigföreningen i 
Växjö med omnejd. Medlemsavgiften är 150 kr för ett helt år. 
Familjemedlemskap 200 kr/år. Du blir medlem genom att 
betala avgiften till vårt bankgiro 898-7349 eller swisha 
123 595 6552. Ange namn, postadress, e-postadress och 
telefonnummer. 

Anhörigas Riksförbund
Som medlem i Anhörigföreningen i Växjö med omnejd är du 
även medlem i Anhörigas Riksförbund. Riksförbundet stödjer 
de lokala anhörigföreningarna och arbetar nationellt med 
opinionsbildning för att anhöriga ska få det bättre landet över. 
Du får även Anhörigas Riksförbunds medlemstidning 
Vi Anhöriga med 4 nummer/år. 
Läs mer om Anhörigas Riksförbund på webben:
www.anhorigasriksforbund.se

Anhörigföreningen i Växjö med omnejd
är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar 
för bättre villkor för alla anhöriga i vårt område. Hos oss kan 
du få stöd och hjälp och träffa andra i liknande situation för 
att utbyta erfarenheter. Vi skapar också trevliga och stimulerande 
aktiviteter för att ge dig som anhörig en andhämtningspaus i 
vardagen. Föreningen kan bistå dig i kontakter med kommun 
och region och vi ordnar också diskussionsträffar med företrädare 
för kommunens omsorgsverksamhet.

Vem är anhörig?
En anhörig är den som hjälper och tar hand om en närstående 
som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver 
hjälp för att klara av vardagen.
 
Vi arbetar för
• förbättrat stöd till den som vårdar en anhörig/närstående
• fortsatt goda kontakter med politiker och tjänstemän
• fortsatt gott samarbete med personal inom sjukvård och omsorg
• frisk- och hälsovård för anhöriga

Omslagsfoto 
Anders Bergön


