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

www.facebook.com/scfskane/ 
 

http://www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/
mailto:skane@celiaki.se
http://www.facebook.com/scfskane/


Celiakiföreningen i Skåne län 

 
3 
 

 

 

SCF SKÅNE STYRELSE  
 

 

 

Magnus Pärsson   Mia Rylander 
Ordförande  Ledamot  

 
 

 
Paula Karlström  Ann Persson 
Vice ordförande  Suppleant 

 
 

 
Ingela Pagmert   
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Ledamot  
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Vårens aktiviteter är planerade och vi i styrelsen ser 
fram emot att få träffa er medlemmar. Det kommer att 
bli årsmöte med brunch, fikaträffar, bakträff, ölprovning, 
pyssel, Lisebergsresa samt familjedag på Tosselilla 
som i år firar 10 år. Vi är glada över att fått några 
medlemmar att ställa upp som resurspersoner och vill 
hjälpa oss med aktiviteterna. Med hjälp av våra 
resurspersoner kan vi anordna aktiviteter och vi hoppas 
att fler vill hjälpa till. Utan engagerade personer inga 
aktiviteter. Hör av er till oss om ni vill hjälpa till eller vill 
vara med i styrelsen. 
 
Vi kommer på vårt årsmöte att rösta om nya stadgar och 
därefter bara representera diagnoserna celiaki 
(glutenintolerans), hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis) 
och laktosintolerans, allt enligt förbundets stadgar. 
Kom gärna på årsmötet där ni bjuds på brunch på 
Kulturen i Lund. Anmälan till årsmötet är obligatoriskt. 
(se kallelsen i nyhetsbrevet) 
 
Jag hoppas att ni har laddat ner medlemsappen där ni 
får information från oss och förbundet. Under 
specialkostmässan i september 2019 skickades det via 
appen ut medlemserbjudanden som gick att använda 
hos våra utställare.  
För att få ut information till er kommer vi att använda oss 
av vår hemsida, mejl, medlemsappen och vår 
Facebook-sida. 
Vi ses på våra aktiviteter! 
/Magnus 
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DET GODA LIVET – MED SPECIALKOST 
För sjätte året i rad, lördagen den 28:e september 
anordnade vi specialkostmässan ”Det goda livet” på 
Slagthuset i Malmö. Förutom utställare hade vi 
förmånen att få lyssna till Elin Malmberg Hård som är 
leg. dietist specialiserad i barnmedicin. Vi kunde också 
ta del av Tips & Trix om glutenfri bakning. Anette 
Pärsson Kullander och Susanne Holmberg från 
Celiakiföreningen i Skåne Län delade med sig av sina 
bästa baktips och svarade på frågor. 
 

 

 
 

Webshopen Gott utan gluten kammade hem priset för 
Årets Utställare.  



Celiakiföreningen i Skåne län 

 
6 
 

 

 

JULBORD PÅ CITADELLET I LANDSKRONA 
Söndagen den 24:e november var det dags för årets 
glutenfria julbord, denna gång på Citadellet i 
Landskrona. Senaste åren har vi även haft julbord i 
Hässleholm, Ystad och Malmö. Var ska vi vara 2020? 
Har du förslag på något ställe i Skåne som tar 200-250 
personer och dit det är lätt att ta sig med 
kollektivtrafiken, hör då av dig till skane@celiaki.se. 
 

 

 

 

mailto:skane@celiaki.se
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VAD ÄR PÅ GÅNG I SKÅNE LÄN? 
21/3 ÅRSMÖTE  
Lördagen den 21 mars kommer vi att ha årsmöte på 
Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6.  
Vi bjuder alla anmälda deltagare på årsmötet till brunch 
på klockan 11.00 med efterföljande möte.  
   
Anmälan till mötet görs senast den 11 mars. Maila in ditt 
namn, medlemsnummer och allergi/intolerans till 
skane@celiaki.se, skriv ”Anmälan årsmöte 2020” i 
ämnesraden.  
Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga 
hos styrelsen senast två veckor innan mötet.   
 

 

21/4 ÖLPROVNING I KRISTIANSTAD 
Vi får först en föreläsning om öl, speciellt glutenfri 
sådan, sedan provar vi 6 olika glutenfria öl ur 
Systembolagets sortiment. Det blir en seriös provning, 
där vi bedömer och diskuterar varje sort för sig. 
Eftersom det endast blir något litet tilltugg, kan det 
vara bra att ha ätit innan. 
 
Vi har bett om att tilltugget ska vara gluten- och 
laktosfritt. Det är inte säkert tilltugget kan anpassas till 
eventuella övriga kostbegränsningar.  
  
Begränsat antal deltagare, minst 12 och högst 24 
personer. Medlemmar har förtur (ange 
medlemsnummer). Pris 150:- för medlemmar och 
400:- för icke-medlemmar. 
  

mailto:skane@celiaki.se
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Anmälan senast 13/4 till skane@celiaki.se. 
Systembolaget ligger på Östra Boulevarden 3 i 
Kristianstad. Vi väntar utanför och blir insläppta 
klockan 19.00, så kom i tid. Provningen tar ca 2 
timmar. Åldersgräns 20 år. Ta med legitimation om du 
ser ung ut. 
 
29/3 PÅSKPYSSEL 
Välkommen till årets första 
pysseldag! 
Söndagen den 29 mars 
kommer vi att ha en 
pysseldag för barn i åldern 
3-12 år kl. 12:30-15:30. Vi 
bjuder på fika.  
 
Vi träffas på Grönegatan 9 i Lund. 
Under dagen kommer vi att göra påskpyssel i olika 
material och tekniker. För barn i åldern 3-6 får gärna en 
förälder per barn följa med. Ta gärna med ett 
målarförkläde om ni vill skydda barnens kläder.  
 
Antal platser är begränsade så först till kvarn gäller. 
Anmäl ditt/dina barn senast 22/3 inklusive 
medlemsnummer, ålder och allergier till 
skane@celiaki.se.  
 
 
April BAKDAG i Lund 
Håll utkik på hemsidan efter mer information. Datum är 
ej satt ännu.  
 

mailto:skane@celiaki.se
mailto:skane@celiaki.se
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9/5 BUSSRESA TILL LISEBERGS NÖJESFÄLT & 
TRÄDGÅRDS-DAGAR 
Vi planerar för att ta över Lundabygdens tradition och 
göra en gemensam resa till Göteborg och Liseberg. 
Det är ännu i planeringsstadiet så håll utkik på 
hemsidan och mailen efter mer information.   
 
5/7 FAMILJEDAG PÅ TOSSELILLA 
Vi fortsätter enligt tradition med vår familjedag på 
Tosselilla. I år har vi 10-årsjubileum och vi kommer 
träffas den 5:e juli. Vi återkommer med tid och mer 
information.  
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26/9 SPECIALKOSTMÄSSAN 
Lördag den 26 september öppnar vi portarna för sjunde 
gången till matmässan ”Det goda livet”. Även denna 
gång på Slagthuset. Mer info kommer på hemsidan 
www.specialkostmassan.se under våren. 
 

 

MEDLEMSKORT VIA APP 
Vill du ha ditt medlemskort, översättningskort och 
erbjudanden digitalt? Vill du få information om 
föreningens kommande aktiviteter? Via appen 
Cardskipper är det möjligt. Alla medlemmar som har en 
aktuell mejladress eller mobilnummer registrerad har 
fått en inbjudan. Har du inte fått inbjudan alls betyder 
det att Celiakiförbundet saknar eller har felaktiga/gamla 
uppgifter till dig. Mejla info@celiaki.se  för mer 
information om hur du uppdaterar dina uppgifter. 
 
Särskilt bra om du ska gå på en aktivitet och enkelt 
behöver visa upp ditt medlemskap i Appen.  

http://www.specialkostmassan.se/
mailto:info@celiaki.se
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HÖRT PÅ STAN 
Välkomna till 
Glutenfritt i Malmö –
Butik och bageri i 
Limhamn Malmö på 

Älggatan 26. Bageriet bakar glutenfria produkter i en 
säker glutenfri miljö. Förutom butiksförsäljning erbjuder 
företaget utkörning.  
 
Hemsida: glutenfrittimalmo.se  
 
 
Välkommen till 
Sweet Harmony – 
Glutenfritt café och 
lunchställe i Klippan, Bruksgatan 29. De erbjuder ett 
sortiment som är helt fritt från gluten och vetestärkelse. 
De bakar det mesta själva och har även mjölk, laktos 
och sockerfria alternativ.  
De har även en butiksdel där se säljer naturliga 
schampo, balsam och tvålar, rengöringsprodukter för 
hemmet utan kemikalier, ekologiska teer, mjölkfria 
kakor och bröd, sockerfria alternativ, veganska 
alternativ, mjölkfri choklad och mycket mer. 
 

Hemsida: sweetharmony.se 

http://www.glutenfrittimalmo.se/
https://ostermansglutenfriabageri.se/
http://www.sweetharmony.se/
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