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KONTAKTINFORMATION 
 
 

Celiakiföreningen i Skåne län 
www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/ 

skane@celiaki.se 

 

LOKALFÖRENINGARNA 
 

Helsingborg, Höganäs, Bjuv och 
Kristianstadtrakten 
Ann-Kristin Jönsson 

helsingborg@celiaki.se 
 
 

Hässleholm med omnejd 
Yvonne Söderdahl 

hassleholm@celiaki.se 
 

Lundabygden 
Paula Karlström 

lundabygden@celiaki.se 
 

Malmö med omnejd 
Elize Åkesson 

malmo@celiaki.se 
 

http://www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/
mailto:skane@celiaki.se
mailto:hassleholm@celiaki.se
mailto:lundabygden@celiaki.se
mailto:malmo@celiaki.se
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SCF SKÅNE STYRELSE  
 
 
 
 

Mia Rylander   
Ordförande  
 
 
 
 
 
Liselotte Pagmert 
Vice ordförande 
 
 
 
 
 
Magnus Pärsson 
Kassör 
 
 
 
 

 
Emelie Vikell Andersson  

    Sekreterare  
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 

  

Nu är sommaren nästan slut och vi måste nog 
säga att vi haft lite tur med vädret! 
 
Glöm inte att hösten kan bli riktigt fin, med både 
härliga färger och svampplockning. 
 
Några av er träffade vi på Tosselilla och ännu 
fler hoppas vi se på julbordet söndagen den 27 
november på Ystad Saltsjöbad. 
 
Specialkostmässan ”Det goda livet” har vi även 
i år på ”Slagthuset” i Malmö. Den är lördagen 
den 1 oktober kl 10-16. Nytt i år blir matlagning 
på scen av Mekto Ganic.  
Välkomna! 
 
Notera gärna också att årsmötet för 
länsföreningen blir tisdagen den 7 mars 2017. 
 
Trevlig höst 

/Mia 
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FAMILJEDAGEN PÅ TOSSELILLA 
Lördagen den 2:e juli var det dags 
igen för traditionsenliga 
familjedagen på sommarlandet 
Tosselilla. I år var vi trots 
regnväder hela 180 personer. Det 
bjöds på korv och bröd till lunch 
följt av kakor, muffins och saft.  
Vi passade på att dela ut en enkät 
för att fråga er deltagare vad ni 
tycker om våra aktiviteter och vad 
ni vill se mer av framöver. Det 
framkom då att några av er hade intresse av att vara 
med som volontärer till våra kommande aktiviteter. Ni 
som är intresserade av detta, kontakta gärna oss via 
mail skane@celiaki.se.  
Här kommer en liten sammanställning av enkäten.  
Vi fick in svar från 40 st familjer/hushåll: 

- 88% hade deltagit i någon aktivitet tidigare 
- 98% tyckte att dagen motsvarande  

förväntningarna 
- 65% tyckte att vi ordnar lagom med aktiviteter 

som det är, och 35% önskade fler aktiviteter.  
- Deltagarna önskade fler familjeaktiviteter, mer 

info om förbundet, bak- och matlagningskurser, 
föreläsningar, utflykter, klättring och vandring 

- Genomgående var deltagarna mycket nöjda 
med dagen.  

Stort tack till alla deltagare för en kul och härlig 
familjedag på Tosselilla! 

mailto:skane@celiaki.se
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VAD ÄR PÅ GÅNG I SKÅNE LÄN? 

Svenska Celiakiförbundet har föreningar i alla län i 
landet. Som medlem i Skåne tillhör du länsföreningen 
och en lokalförening där du bor. Länsföreningen 
samordnar ekonomin för alla föreningar i länet, samlar 
förtroendevalda i lokalföreningarnas styrelser för idé- 
och inspirationsdag och arrangerar varje år familjedag, 
specialkostmässa och julbord för länets medlemmar. 

1/10  SPECIALKOSTMÄSSAN 
Lördag den 1:e oktober kl 10-16 öppnar vi portarna för 
tredje gången till matmässan ”Det goda livet” på 
Slagthuset i Malmö.  
Nyhet för i år är Stora Scenen där bland annat 
matkreatören och vegankocken Mekto Ganic kommer 
att laga spännande rätter inför publik under dagen. 
Välkomna! 
 
Mer info på hemidan www.specialkostmassan.se  
 
  

http://www.specialkostmassan.se/
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27/11  JULBORD PÅ YSTAD SALTSJÖBAD 
Söndag den 27:e november är ni mycket välkomna till 
årets julbord som i år är på Ystad Saltsjöbad mellan 
13.00–16.00. I år kostar julbordet 100 kr per medlem 
(under 10 år 30 kr). Transport: Buss nr 5 från 
tågstationen trafikerar ända fram till hotellet.  
Anmälan sker via formulär på hemsidan som öppnar kl. 
12.00 den 15:e september.  
Det är begränsat antal platser – så först till kvarn! 
www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/3  ÅRSMÖTE 2017 
Tisdagen den 7:e mars 2017 kommer vi att ha årsmöte. 
Mötet startar 18:00 med lättare förtäring. Anmälan till 
mötet görs senast två veckor innan d.v.s. den 21:e 
februari. Maila in ditt namn, medlemsnummer och 
allergi/intolerans till skane@celiaki.se skriv ”Anmälan 
årsmöte 2017” i ämnesraden. Plats kommer att 
meddelas senare. Handlingar till årsmötet kommer 
finnas tillgängliga via hemsidan senast två veckor innan 
mötet. 

http://www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/
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VAD ÄR PÅ GÅNG I LOKALFÖRENINGARNA? 

Lokalföreningarna i Skåne arrangerar trevliga aktiviteter 
för er medlemmar, allt från intressanta föreläsningar till 
bakkurser, go-cart och besök på restaurang eller kafé. 
Medlemmar från Skåne län är välkomna på alla 
lokalföreningars aktiviteter om inget annat anges i 
inbjudan på hemsidan. 

Här nedan följer information om kommande aktiviteter 
med mera från lokalföreningarna.  
 
 
LUNDABYGDEN 
 
Lundabygdens aktiviteter för hösten 2016 
 
* Tipsrunda och friluftsdag i Skrylle 18 september,  
* Öppet Hus 10 oktober, med representant från Finax 
* Theprovning på Thekulturen 1 november 
* Läkarföreläsning 14 november 
* Julbak 26 november, 
* Julgransplundring 14 januari,  
Mera info kommer i Lundabygdens höstprogram och 
på vår hemsida i slutet av augusti. 
 
 
  



Celiakiföreningen i Skåne län 

 
9 
 
 
 

HELSINGBORG 
Aktiviteter som planeras i Helsingborg: 
Besök på Tropikariet, Djurparken och Finax.  
Eventuellt restaurangbesök i Kristianstad om intresse 
finns. Datum kommer på vår hemsida. Titta alltid där 
för att få information om nyheter. 
Anmäler dig till aktiviteter gör du till:  
Helsinborg: Anki tfn 0767 863555, 
mail anki.ragnevad@hotmail.com 
Kristianstad: Carin tfn 0708 344739, 
mail kim_lex@hotmail.com 
 
Kontakt till Helsingborg Kristianstad med omnejd 
mail: Helsingborg@celiaki.se 
tfn: AnnKristin Ragnevad. 0767 863555, Carin 
Tjellquist 0708 344739 
 
 
 
Ytterligare information om aktiviteterna finns på 
hemsidan eller i lokala utskick: 
www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/ 
 
 
  

mailto:anki.ragnevad@hotmail.com
mailto:kim_lex@hotmail.com
mailto:Helsingborg@celiaki.se
http://www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/
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Familjedagen i Furuboda 
Äntligen var det dags för familjedagen i Furuboda. 
Förbundsordförande Britta Nilsson Lundmark var 
inbjuden så hon kunde svara på frågor om vad som var 
på gång i förbundet. Vi började med att fika så vi skulle 
orka med aktiviteterna. Tre grupper fick det bli så alla 
skulle hinna med allt. Tipsrunda, olika aktiviteter i 
sporthallen och så skytte.  
 
Aktiviteterna i sporthallen var 
mycket intressanta då alla fick 
prova på bollsporter som var 
anpassade till rullstolsbundna 
och blinda. Inte så lätt som det 
ser ut. Skytte var spännande 
och alla prickade rätt och fick 
många poäng.  
 
Efter allt spännande var det 
dags för lunch där alla kunde 
äta samma mat. Duktiga 
Katarina i köket tog väl hand 
om oss så vi var mätta och 
belåtna när det var dags att gå 
till simhallen. Några var så 
modiga att de tog ett dopp i 
havet. Men efter en stund 
samlades alla i de varma 
bassängerna. Både vuxna och 
barn lekte i vattnet och åkte 
ruschkana.  
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Vi avslutande med fika som 
bestod av mackor och den 
underbara tårta som Ica Maxi 
sponsrade med. Att se barnens 
förtjusning när de fick tårta som 
alla kunde äta var för mig det 
bästa som kunde hända. Bara ett 
av barnen fick något annat gott 
men var så glad för det. Tack 
Magnus på Ica Maxi i Kristianstad. 
När allt var slut åkte alla hem och var nöjda och glada.  
 
/Carin 
Lokalföreningen Helsingborg Kristianstad med omnejd 
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