
NUMMER 2 2016 

Celiakinytt 

Boka in dig redan 
idag till höstens  
aktiviteter! 

Celiakiföreningen i Kronoberg har en 

NY STYRELSE 
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INFO/AKTUELLT 

2:2016 Celiakinytt 

Tack! Vi lämnar över... 

Det var en vår fylld av ovisshet, och det har tagit en hel del tid att hitta 
rätt, men nu har Celiakiföreningen fått en ny styrelse! Underbart! 
 
Vi från den tidigare styrelsen som nu avgått vill tacka för oss och  
ett särskilt stort tack till alla medlemmar som varit med på våra  
aktiviteter genom åren! 
 
Nya tider väntar för Celiakiföreningen i Kronobergs län, hoppas ni som 
medlemmar hjälper den nya styrelsen på bästa sätt genom att gå på 
aktiviteter samt lämna önskemål på vad ni skulle vilja att styrelsen  
arbetar med. 
 
Tack än en gång från oss! 
 

Vänliga Hälsningar 

Sofia Holgersson 

Malin Runbert Johanna Yman Marija Mazalica 

Cecilia Danielsson Åsa Sandberg 



INFO/AKTUELLT 

KONTAKTUPPGIFTER 2016 
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...till en  NY STYRELSE 
Ordförande Charlotte Holmström 
  

Som nytillträdd ordförande vill jag tacka för  
förtroendet. 
 
Att efterträda Åsa Sandberg blir inte lätt men  
jag kommer försöka göra mitt bästa. Vi i nya  
styrelsen är glada att Celiakiföreningen i  
Kronobergs län kommer att finnas kvar och har 
börjat planera för föreningens framtid.  

Charlotte Holmström 
Ordförande 
holmstrom.charlotte@gmail.com 
076-5257577 
 
Åsa Nilsson 
Kassör 
asa.nilsson@vaxjobostader.se 
070-438 59 50 
 
Eva Eriksson 
Sekreterare 
evaer101@gmail.com 
070-614 00 42 
 
Maria Almlöf 
Ledamot 
Maria.almlof@hotmail.com 
076-866 07 56 
 

Eva Elfving 
Ledamot 
hedera.helixe@hotmail.com 
0474-408 72 
 
Birgitta Fasth 
Ledamot 
birgittahem@hotmail.com 
076-107 67 97 
 
Pernilla Friberg 
Ledamot 
pernilla.friberg2@hotmail.com 
070-221 76 35  



KANELBULLENS DAG  
Broqvist konditori 
Var med när vi firar kanelbullens dag! Passa på att träffa andra  
medlemmar i föreningen över en fika på Broqvist konditori i Växjö! 
 
Alla medlemmar i alla åldrar  
är varmt välkomna och vi bjuder  
på gluten- och laktosfri 
kanelbullefika. 
 
 
 

Varmt välkomna! 

Vi måste ha er anmälan senast onsdag 1 april 

Dag:  Tisdag 4 oktober 
Plats: Broqvist Konditori 
  Kronobergsgatan 14 
  Växjö 
Tid:  17.30-19.00 
Pris: Gratis! 
Fika: Vi bjuder på 
  Kanelbullefika! 

Anmälan:  
Pernilla Friberg 
pernilla.friberg2@hotmail.com 
eller 070-221 76 35 
Uppge:   
- Namn på de anmälda 
- Intolerans & allergier 
- Telefonnummer 
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KOMMANDE/AKTIVITETER 

2:2016 Celiakinytt 

Vi måste ha er anmälan senast tisdag 27 september 



Gluten & laktosfritt   Julbord 

Vi måste ha er anmälan senast sön 27 november 

Dag:  Söndag 11 december 
Plats: Restaurang Mango 
  Blädingevägen 17 
  Alvesta 
Tid:  13.00 
Pris: Barn 0-2 år   gratis 
  Barn 3-6 år   50 kr 
  Barn 7-12 år  100 kr 
  Vuxen   200 kr 

Anmälan:  
Maria Almlöf 
jonny.almlof@alvesta.se 
Eller 076-866 07 56 
Uppge:   
- Namn på de anmälda 
- Antal barn/vuxna 
- Intolerans & allergier 
- Telefonnummer 

KOMMANDE/AKTIVITETER 
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Julbordet förra året med en helt gluten– och laktosfri meny var mycket 
gott och populärt så i år vill vi upprepa denna trevliga aktivitet. Vi  
välkomnar vi er till restaurang Mango på Bror Perssons i Alvesta. Ta 
med familjen och ta del av en eftermiddag med ett välfyllt julbord som 
är helt fritt från gluten och laktos! 
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PÅ GÅNG/INFO 

2:2016 Celiakinytt 

För tredje året i rad arrangeras specialkostmässan ”Det goda livet” på 
Slagthuset i Malmö 1 oktober (http://specialkostmassan.se) för  
personer som inte tål gluten, laktos, mjölk och soja (GLMS). Inträdet är  
billigare om man visar att man är medlem i Svenska Celiakiförbundet. 

Systembolagets sortiment av glutenfria öler har ökat kraftigt det  
senaste året och är du, som oss, nyfiken på dem, så arrangerar vi en  
ölprovning i Växjö i starten av 2017. När datumet är spikat kommer  
informationen på hemsidan. 

Gå på MATMÄSSA 

Kommande ÖLPROVNING 

Hemsidan har varit styvmoderligt behandlad en tid men nu har den 
fått nytt liv, och vi hoppas att ni hittar dit; http://www.celiaki.se/
foreningar/kronobergs-lan/. Här hittar ni även lokala kalendern där vi 
lägger upp aktiviteter och nyheter för Kronoberg. Andra föreningar 
t.ex. Skåne arrangerar också spännande aktiviteter och står värd för 
den årliga specialkostmässan i oktober. 

Hemsidan är uppdaterad 



PÅ GÅNG/INFO 

Vårt mål är att så småningom kunna skicka ut Celiakinytt på mail, men 
detta kräver att vi har uppdaterade mailadresser, så gå in på ”Min sida” 
på www.celiaki.se redan idag och uppdatera dina uppgifter! 
 
Du hittar användarnamn (medlemsnumret) samt lösenordet i  
årsaviseringsbrevet. 

CELIAKINYTT PÅ E-MAIL? @ 

Ur CeliakiForum nr 4 2015 
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 Gå in på vår hemsida! 

 www.celiaki.se/foreningar/kronobergs-lan 


