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Hej kära läsare av Palmbladet! 

Nu är jag tillbaka på Piña Palmera sedan drygt tre veckor. Sitter på en 
takterass i Zipolite och försöker summera lite intryck. Mellan palmerna 
skymtar Stilla Havet och vågorna slår rytmiskt mot stranden. Det är varmt 
och fuktigt och fåglarna kvittrar som besatta. 

På Piña råder full aktivitet, Man har lagt elva nya palmbladstak efter 
orkanen i somras, byggt ett nytt kök som ska invigas snart och renoverat 
och byggt sju nya duschrum varav fem med toalett. ”Palappan”, 
palmbladstaket på stolpar där man arbetar med returpapper är uppbyggd. 
Dessutom har det tillkommit ett stort, luftigt och svalt kontor så Flavia, 
AnaBertha och Silva äntligen har en bra arbetsmiljö efter alla år. 
Vedugnen där man bakar bröd och pizza och keramikugnen är också 
lagade. När jag kom hit pågick en steriliseringskampanj av hundar och 
katteri en grannby. Alla Pinas djur stoppades i nätkassar, kördes dit och 
låg sedan utslagna hela eftermiddagen. 

Jag har varit ute med rehabiliteringsteamet i olika byar där vi gjort 
hembesök hos familjer med barn med funktionsnedsättningar. Barn som 
är blinda, döva, inte kan gå, är undernärda och borde vara i skolan istället 
för att vara med mormor som säljer saker i stan, Pochutla. Vi besöker 
också hälsocenter och letar efter lokala politiker som inte finns. 

Igår åkte vi till Pluma Hidalgo, en liten stad två timmars bilresa upp i 
bergen där Piña arbetat ett dygt år med närbaserad rehabilitering. Här 
lever man på småjordbruk  eller plockar kaffe. Vägen dit och utsikten är 
svindlande vacker. Grönt och mycket blommor.  Berg så långt ögat når. 
Det finns många fina hus, antagligen för att en familjemedlem jobbar i 
USA eller pga maffian och narkotikahandeln. Men jag ser också många 
hus av korrugerad plåt, lappade med brädor och säckväv. Här slog 
orkanen hårt mot de fattiga, kanske hade de bättre hus förut. På torget i 
stan torkar man kaffe på bastmattor i solskenet. Det luktar gott från ett 
hus där man mal, skalar bönorna och säljer kaffet. I Pluma Hidalgo 
arbetar Piña med ungdomar som behöver bli självständiga och få ett 
oberoende liv. Några är döva, andra har intellektuella 
funktionsnedsättningar. De kommer med sina mammor. En kille blev 
skjuten i armen för några år sedan och fick rehabilitering på Pina. Armen 
är fortfarande inte helt rörlig, men kanske fungerar det ändå? 

	  

 
 

Kan du tänka dig att få 
Palmbladet elektronisk, maila 
intresse till;  
 
palmbladet@palmerasvanner.se 
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Vi har en workshop med lärarna på låg-och 
mellanstadiet. Mariano som är blind leder det 
hela. Lärarna får känna på hur det är att ha en 
funktionsnedsättning. Vi knyter ihop armar och 
ben så det nätt och jämt kan gå, binder för 
ögonen på andra eller sätter på dem 
hörselskydd och rektorn binds fast i en rullstol. 
Sen går vi runt på skolan. Det blir uppenbart 
att mycket få personer med 
funktionsnedsättningar kan ta sig fram där eller 
komma in på toaletterna. Ännu värre blir det 
när rektorn ska ta sig nedför trapporna till 
gatan, cirka tio steg. De andra lärarna får 
hjälpa honom bäst de kan. På gatan upp till 
torget rusar några små pojkar fram och skjuter 
på rullstolen. Folk i affärerna kommer ut och 
flinar och glor. Väl tillbaka i skolsalen följer 
en diktamen.  Jag säger några ord på svenska 
och Mariano några ord på Zapotek som de ska 
skriva ner. De blinda hittar knappt pappret, de 
döva gör ingenting och ingen klarar diktamen, 
en vanlig metod som används i skolan. Sen 
slipper lärarna sina funktionshinder. I grupper 
får de diskutera två frågor; Hur de kände sig 
under övningarna och vad de som lärare kan 
göra för att förbättra förhållandena för barn 

och ungdomar med funktionsnedsättningar. 
Lärarna kände sig rädda, osäkra, förlöjligade, 
ledsna, maktlösa och diskriminerade. Det var 
pinsamt, smärtsamt och utmattande. Man kan 
bygga ramper vid trapporna, det är faktiskt lag 
på detta, ha utbildningar för allmänheten, 
sprida information till andra skolor, prata med 
barnen i skolan och ge bättre stöd till barn och 
ungdomar med funktionshinder i skolan. Så 
berättade Mariano om sina erfarenheter när han 
blev blind för 13 år sedan. Han upplevde alla 
dessa känslor och mer, men genom stöd och 
rehabilitering på Piña Palmera lärde han sig 
Braille, blindskrift, återupptog sina studier och 
lärde sig att ta sig fram med käpp överallt. Han 
är helt orädd och har ett oberoende liv. Han 
arbetar på Piña med rehabilitering av blinda 
personer, är koordinatör för volontärerna och 
tolkar till Zapotek i byarna och på lokalradion 
där Piña sänder program varje vecka. Han är 
häftig! 

Vi kommer tillbaka till Zipolite i 
solnedgången, dammiga, svettiga, hungriga 
och på strålande humör. En bra dag. 

Klara Stintzing 29/1-13    
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Årsmöte 2013 

Söndagen 24 mars hade föreningen årsmöte i ABF huset i Stockholm.  

Verksamhetsberättelsen, revisorernas berättelser och resultat- och balans räkning 
gicks igenom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.   

Den nya verksamhetsplanen och budget för 2013 presenterades och årsmötet 
beslutade att höja medlemsavgiften fr. o m 2014 till 150 kr för att täcka ökade 
kostnader då vi inte längre får hjälp med tryckningen av Palmbladet. 

Fyra nya personer valdes in i styrelsen. En ordinarie; Agnes Duregård (Stockholm) 
och tre suppleanter; Carolina de Mayo (Malmö), Camilla Pettersson (Uppsala) och 
Anabeli Dias (Kalmar). Samtliga var volontärer på Piña Palmera under 2012.  

Malin Meissner, Joakim Davidsson, Mario Hernadez och Valerie Wigardt lämnar 
styrelsen.  

Vi tackar avgående styrelsemedlemmar och hälsar de nya hjärtligt välkomna. 

En sammanfattning av ekonomin under verksamhetsåret 2012  

Intäkter: Föreningens intäkter har varit ca 867 900 kr varav 56 500 kr är 
medlemsavgiften från 452 st medlemmar.  
Kostnader: 
Föreningens kostnader för administration inkl. tryckning och utskick av Palmbladet 
har varit ca 55 300 kr.  

Överförda medel till Piña Palmera: 

Under 2012 har ca 811 000 kr överförts till Piña Palmera (en ökning med 24% från 
2011). Av dessa har ca 404 000 kr varit fadderbidrag från 263 st faddrar. Ca 257 000 
kr av överförda medel har varit i form av gåvor I summan överförda medel ingår även 
15 000 kr av föreningens egna medel och 14 000 kr från försäljning av leksaker. 

 

Nya styrelsemedlemmar 

Camilla Petterson 

Mitt namn är Camilla, är 20 år och bor i Uppsala. Jag var på Piña mars-september 
2012. Just nu jobbar jag på Max på Arlanda och planerar att göra det fram tills i höst 
då planen är att börja plugga. Jag är även ledare för en fjällvandring med scouter i 
sommar.  Jag hade en fantastisk tid i Mexico och därför vill jag gärna jobba med 
volontärfrågorna eftersom jag så gärna vill ge andra möjligheten att få uppleva det 
jag fick! 
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Carolina de Maio 

Jag är arbetsterapeut och har arbetat som det inom olika områden sedan 3 år. Jag 
har sedan jag läste en kurs i Global hälsa varit intresserad av RBC och var 
överlycklig över att få arbeta praktiskt med det under min tid på Pina.  
Nu arbetar jag på en daglig verksamhet för personer med autism vilket är utmanande 
och ibland mycket svårt men spännande. Min tanke att försöka börja sälja fåglarna 
här i Malmö och pratar gärna om det när vi ses för att få lite tips om att komma igång.  
Resor och att dansa salsa är stora passioner i mitt liv.  
 
Agnes Duregård 

Nyligen volontär på Piña och är nu på resande fot i Indien. Kring 20 år. 

Anabeli Diaz 

Född i Mexico DF och bosatt i Kalmar med sambo och ett barn. Till yrket konstnär-
keramiker och har med sin familj varit på Piña och drivit ett keramik-projekt för något 
år sedan. Byggde bland annat en keramikugn som också utnyttjas till pizzabak för 
försäljning idag. 

Kerstin Tarp 

Volontär år 2002 på Piña. Arbetat på Skandiabanken tidigare men numera 
pensionär. Tillfrågad för att sköta föreningens bokföring. / Carolina Bastigkeit Ränk 

  

Varför fadder? En mamma 
berättar. 

Björn skulle snart fylla 15 ar. Han 
somnade på kvällen och vaknade inte 
mer. Familjen har inte fått någon förklaring 
till varför han dog. Björn hade en 
funktionsnedsättning men klarade sig bra i 
skolan och hade många drömmar. Någon 
månad innan han dog skrev han följande 
uppsats:  

Mitt	  liv	  om	  15	  år.	  

När	  jag	  är	  30	  år	  så	  tror	  jag	  att	  jag	  antagligen	  
kommer	  att	  leva	  i	  Stockholm,	  för	  att	  jag	  gillar	  
storstäder	  väldigt	  mycket	  och	  jag	  tycker	  att	  
Stockholm	  är	  en	  väldigt	  fin	  stad	  med	  sina	  
trånga	  medeltida	  gränder	  och	  nära	  till	  
centrum.	  Jag	  kanske	  väljer	  att	  bo	  utomlands	  
något	  år,	  för	  att	  jag	  tycker	  om	  att	  se	  nya	  
platser.	  

Jag	  tror	  att	  jag	  kommer	  att	  jobba	  med	  
förståndshandikappade	  och	  utvecklingsstörda,	  
kanske	  på	  något	  dagcenter	  eller	  liknande.	  För	  
att	  jag	  tycker	  det	  är	  kul	  och	  intressant	  att	  vara	  
med	  folk	  som	  har	  något	  slags	  
förståndshandikapp.	  Jag	  tror	  att	  jag	  skulle	  
förstå	  dom	  väldigt	  bra	  för	  att	  jag	  också	  har	  ett	  
handikapp	  och	  dessutom	  tror	  jag	  att	  jag	  har	  
dom	  egenskaper	  som	  krävs,	  säger	  jag	  utan	  att	  
vara	  kaxig.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  jag	  skulle	  
få	  läsa	  vård	  och	  omsorgslinjen	  på	  något	  
gymnasium	  i	  stan.	  Jag	  tror	  ej	  att	  jag	  kommer	  
att	  jag	  kommer	  att	  gå	  på	  något	  vanligt	  
gymnasium	  för	  att	  jag	  trivs	  och	  lär	  mig	  mest	  i	  
specialskolor.	  Min	  moder	  har	  berättat	  om	  ett	  
gymnasium	  som	  är	  speciellt	  för	  barn	  med	  
funktionshinder	  och	  jag	  tror	  att	  det	  skulle	  vara	  
väldigt	  bra	  om	  jag	  fick	  gå	  på	  det	  eller	  något	  
annat	  liknande.	  Om	  jag	  inte	  jobbar	  med	  det	  så	  
kan	  jag	  tänka	  mig	  att	  jobba	  som	  journalist	  på	  
någon	  tidning.	  
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Jag	  tänker	  ofta	  på	  min	  framtid.	  Ibland	  tänker	  
jag	  på	  den	  med	  oroade	  tankar.	  För	  man	  har	  ju	  
hört	  om	  hur	  det	  är	  med	  ungdomar	  som	  har	  
svårt	  att	  få	  jobb	  och	  få	  ekonomin	  att	  gå	  ihop.	  
Men	  jag	  försöker	  oftast	  att	  tänka	  positiva	  
tankar	  istället	  för	  negativa.	  

Jag	  vet	  inte	  om	  jag	  kommer	  att	  ha	  någon	  tjej.	  
Kanske	  att	  jag	  träffar	  någon	  någon	  gång	  i	  livet	  
som	  jag	  känner	  att	  ”this	  is	  my	  girl”,	  men	  det	  
får	  vänta	  och	  se.	  Jag	  tror	  dock	  inte	  att	  jag	  
kommer	  att	  bli	  pappa	  någon	  gång	  i	  livet.	  Jag	  
tror	  inte	  att	  jag	  kommer	  att	  dra	  någon	  
barnvagn	  någon	  gång	  i	  framtiden.	  ”But	  you	  
never	  know	  anything	  about	  the	  future”.	  

Jag	  vet	  inte	  vilket	  parti	  jag	  kommer	  att	  rösta	  
på,	  om	  jag	  ens	  kommer	  att	  rösta.	  Men	  jag	  
kommer	  inte	  att	  rösta	  på	  

sverigedemokraterna.	  Men	  det	  återstår	  att	  se	  
vad	  jag	  väljer	  att	  rösta	  på.	  Jag	  kommer	  
absolut	  att	  rösta	  på	  låtarna	  i	  melodifestivalen.	  

Jag	  tänker	  mycket	  på	  den	  dan	  jag	  vaknar	  upp	  
och	  jag	  är	  myndig.	  Hur	  min	  familj	  kommer	  
med	  en	  flaska	  riktigt	  gott	  franskt	  vin	  och	  säger	  
nu	  är	  du	  myndig	  och	  kan	  göra	  i	  stort	  sett	  som	  
du	  vill,	  men	  vi	  hoppas	  att	  du	  kommer	  att	  
lyssna	  på	  dom	  råd	  vi	  ger	  dig.	  Den	  dan	  är	  jag	  
vuxen	  på	  riktigt.	  

Skrivet	  av	  Björn	  Alström	  23/4	  2012	  

 
Vid Björns begravning satte vänner, 
anhöriga och personal inom omsorgen 
tillsammans in närmare 28 000 kronor till 
Piña Palmera. Piña Palmera tackar och 
Osvaldo har målat en minnestavla 

Osvaldo 

Osvaldo är en ung man från Mexico 
City som är i slutet på sin utbildning till 
psykolog. De sista 10 månaderna gör 
han sin praktik, socialt arbete på Pina. 

Han avslutar inom några veckor och 
ska sedan börja på sin uppsats som 
han måste göra för att få sin titel, (sin 
legitimation). Men han vill också resa 
lite och lära känna sitt land, för det har 
han aldrig haft tillfälle till. Osvaldos 
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föräldrar var skilda, så han växte upp 
hos sin mamma och hennes familj och 
träffade sin pappa två gånger i 
månaden. Pappan gifte snart om sig 
och fick två nya barn, men Osvaldo har 
aldrig träffat den nya familjen. Men för 
en tid sedan kom hans mamma och 
pappa tillsammans för att hälsa på 
honom, vilket gjorde honom väldigt 
förvånad och väldigt glad. Det har 
aldrig hänt tidigare.  

Osvaldo studerade psykologi vid 
UNAM (Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico), ett bra 
universitet där man inte behöver betala 
de dyra terminsavgifterna. Han är enda 
barnet. Osvaldo har en konstnärssjäl 
och älskar att måla. I framtiden vill han 
hitta ett arbete där han kan kombinera 
psykologi och måleri, kanske bildterapi.  
Det han uppskattat mest på Piña har 
varit arbetet med barnen i byarna. De 
brukar vänta på dem på vägen och blir 
jätteglada. ”Nu kommer Piña Palmera” 
ropar de. De kramas och får chans att 
leka tillsammans. Annars får de arbeta 
hemma, gå i skolan och läsa läxor. 
Föräldrarna uppfostrar dem med stryk, 
det var ju så de själva blev fostrade. 
När de här barnen blir stora kommer 
de att fortsätta den dåliga kedjan att 
slå sina barn, om de inte får lära sig 
andra sätt, säger Osvaldo. Alkohol, 
droger, arbetslöshet och brist på 
ekonomiska resurser bidrar till våldet 
inom familjerna. Han berättar om en 
liten döv flicka på åtta år som bor med 

sin tant (faster/moster) eftersom 
hennes föräldrar åkt till USA för att 
jobba. Hon ritade en teckning av tanten 
och visade med teckenspråk att hon 
inte tycker om henne eftersom tanten 
slår henne. Det finns mycket jobb att 
göra, säger Osvaldo. När man byter 
volontärer eller när deras vanliga 
terapeuterna från Pina inte kan komma 
avbryter man processerna med 
barnens utveckling. 

Hans viktigaste lärdom här är att allt är 
möjligt. Tidigare trodde han att han inte 
diskriminerade personer med 
funktionsnedsättningar. Han undvek att 
titta på dem så de inte skulle känna sig 
illa berörda. Idag vet han att det är en 
form av diskrimination att låtsas att han 
inte ser dem. Han har många vänner 
med funktionsnedsättningar och han 
vet att de är människor som alla andra 
och kapabla att göra det mesta och 
skapa sin framtid precis som han själv. 
Hans första dag på Pina fick han ta 
hand om Paco i cuidado especial. 
Paco har en grav CP-skada och hans 
lilla kropp är förvriden av kontrakturer 
och en kraftig scolios. Bara att andas 
är en stor ansträngning för honom. 
Osvaldo ville gråta hela tiden. 

Men sen dess har det hänt mycket, 
han har ändrat uppfattning om mycket 
och känner att Piña Palmera har 
berikat hans liv.  

Klara Stintzing

 

I Motala & Vadstena Tidning den 8/1 publicerades en artikel då Motala kanals 
Rotaryklubb överlämnat en check på 6000 kronor till Pina Palmera i samband med 
orkanen Carlotta. Även Motala Soroptimistklubb har skänkt 5000 kronor till 
återuppbyggnaden efter orkanen. 
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Fadderverksamheten 
Den 1 april 2013 har föreningen 266 faddrar som tillsammans var månad ger 34 206 
kronor i bidrag till Piña Palmera. Nytillkomna faddrar är Renate Faruga och Torbjörn 
Karldén, Fjällbacka. 

Gåvor 1 november 2012 - 31 mars 2013 
Gåvor från organisationer 
Församlingskollekt i Floby pastorat, Floby, 1 595 kr; Två gåvor från SKU Floby-
Gökhem, Floby, på tillsammans 5 206 kr; Fem kollekter i Ingarö kyrka, Gustavsberg, 
på tillsammans 2 332 kr; Kollekt 25 dec i Hemsö Församling, Härnösand, 1 288 kr; 
Engtek Översättningar, Kållekärr, 500 kr; RPG, Missionskyrkan, Linköping, 800 kr; 
Motala-Göta kanal rotaryklubb, Motala, 6 000 kr; Porjus Husmodersförening, Porjus, 
300 kr; Olga Åhlunds stiftelse, Spånga, 15 000 kr; Segerstads Kyrkliga Syförening, 
Stenstorp, 2 500 kr; Bokförlaget Opal 40 år gratuleras av K Hjelm Förlag AB, 
Uppsala, 2 000 kr; K Hjelm Förlag AB, Uppsala 20 000 kr i julgåva; Sopplunch i 
Kungsåra församling, Västerås, 500 kr; Sockenrådet i Kungsåra, Västerås, 200 kr; 
Landkreis Ravensburg, Ravensburg, (Tyskland), 14 569:17. 
Totalt från organisationer och företag: !Formel finns inte i tabell 
 
Sålda leksaker 
Leksaksförsäljning vid ”Schyst jul” inbringade 4 200 kr. Vid ”De dödas dag” på 
Etnografiska museet, Stockholm, såldes leksaker för 1 510 kr. Övrig 
leksaksförsäljning har givit 910 kr. 
Summa leksakaförsäljning 6 620 kr 
	  
Gåvor från enskilda 
Märta Josefsson, Örebro, har avlidit och till hennes minne har 9 320 kronor i gåvor lämnats av 
Elisabeth och Stig; Asta (via Fonus) ; Marianne Andersson med familj ; Kerstin och Egron 
Gelang, Askersund; Rigmor Öhman Stenvi, Brevens Bruk; Katarina,Bengt,Erik och Olof Frösdal, 
Bromma; Fam. Peder Engdahl, Garphyttan; Maria Berner, Garphyttan; Ann-Sofi Bjarne, Högsby; 
Lise-Lotte och Lennart Åhlberg, Karlstad; Elise Sjögren, Karlstad; Lena och Kjell Åhlberg, 
Karlstad; Familjerna Josefsson, Kolsva; Elsie Löfstedt, Saltsjöbaden; Ingborg och Tore 
Torstenson, Vretstorp; Lotta och Catti Björnberg m. fam., Zinkgruvan; Ingvor och Bertil Sandén, 
Åsbro; Berit Norberg, Örebro; Ingrid Eklöf, Örebro; Kerstin Lindström, Örebro; Kerstin och Sören 
Malm, Örebro; Maj-Britt Reinholdz, Örebro; Margaretha Fahlström, Örebro; Fam. Marianne 
Källman, Örebro; ML och KE Berner, Örebro; Thore och Birgith Hagman, Örebro; Grannarna i D-
huset, Örebro; Ulla och Bo Carlsson, Örebro; Britt Flodën-Gahm, Östansjö; Sture Wilhelmsson, 
Östansjö.  
Hans Johansson, Sollentuna, har fyllt 80 år och uppvaktats med 2 825 kr i gåvor till Piña 
Palmera av Karin Jerstorp, Hudiksvall; Catharina och Gunnar Söderbergh, Järfälla; Eva 
Berglund-Öhman, Sollentuna; Bengt-Erik och Margareta Dagnå, Sollentuna; Erling och Marie 
George, Sollentuna; Karin och Carl-Henrik Walde, Täby; Anne-Marie och Håkan Snellman, 
Täby.  
Åsa Castell, Alingsås; Birgitta Grahn och Jan Wedin, Alnö; Anna Arstam, Billinge; Nils-Erik Frick, 
Billinge; Yngve Berger, Blidö; Eva-Maria Seger, Borgholm; Eva-Lisa Strömstedt och Alfons 
Jonsson, Bredbyn, (till minne av Henrietta Ågren och Gunilla Grotz); Ingrid Ericson, Bromma; 
Karin Berndtsson, Bromma; Selma Olsson Åkefeldt, Bromma; Thomas Küchen, Bromma; Ulla 
Hyllander, Bromma; Leif och Eva Dahlgren, Brännö; Sven-G Hultman, Brösarp; Eivor Niklasson, 
Danderyd; Ingrid E. Cornell, Danderyd; Lena, Olof och Sol Skärdin, Ekerö, (bl.a. Sonja 
Svenningsson 75 år och till minne av Frank Hellström från familjerna Skärdin, Häggström och 
Hellström); Maj-Britt Holgersson, Emmaboda; Harald Hamrell och Cecilia Bredin, Enskede; 
Monica Davidsson, Enskede; Ann-Sofie och Stig Spjuth, Enskededalen; Berit och Sverker 
Jönsson, Eskilstuna; Sonja och Åke Sondér, Eskilstuna (bl.a. till minne av Barbro Lundevaller);  
Ewy Winell, Eskilstuna;  Britt Karlsson, Falköping; Göran Carlson, Falköping; Britta Nilsson, 
Farsta; Fam. Per Danielsson och Vanja Lindkvist, Forsa, (Evert Danielsson 90 år, samt Kristina 
Högstedt, 60 år); Ulla och Karl-Aron Näslund, Frösön, (till minne av Sylvia Sjölander, Anders 
Elmström samt Conny Liljeteg); Kill Persson och Johanna Börnfors, Gullbrandstorp; Bernt 
Johansson, Gävle; Mario Hernandez-Charraga, Göteborg; Maud Kjellberg, Göteborg; Stefan 
Spjuth, Göteborg; Graciela Arancibia, Götene; Karin och Rune Zettergren, Hallstahammar; 
Gisela Simonsson, Halmstad; Christina Wengler, Holsbybrunn; Irene Rydén, Huddinge; Britta 
Huamán Boström, Hägersten; Eva Björk, Hägersten; Inger Svensson, Hägersten; Krister 
Hammargren, Hägersten; Ulla och Karl-Erik Eriksson, Hägersten; Karin och Nils Gustav 
Markström, Härnösand; Mimmi och Anders Windling, Härnösand; Tiiu och Claes Ehinger, 

Föreningens kontaktpersoner 
Ta kontakt med kontaktperson på 
din ort om du har frågor eller vill 
ha kontakt med Palmeras 
Vänner! 

Borås:  
Linnea Wesslund  
0331-39505, 
boras@palmerasvanner.se 
Falun:  
Ann-Britt Åsebol  
070-595 18 02, 023-233 69 
falun@palmerasvanner.se 
Göteborg:  
Mario Hernández och Petra 
Andersson 
073-448 88 91, 073-416 12 26 
goteborg@palmerasvanner.se 
Luleå:  
Maria Ollikainen  
0920-22 8098 
lulea@palmerasvanner.se 
Lund:  
Anna Arstam,  
0413-54 20 05 
lund@palmerasvanner.se 
Malmö:  
Maria Dahl  
040-12 88 72, 
malmo@palmerasvanner.se 
Stockholm:  
Valerie Wigardt, Sofia Erixsson  
070-992 00 92, 070-7357326 
stockholm@palmerasvanner.se 

  Teneriffa: 
  Sandra Nykvist 
  snykvist@hotmail.com 

Uppsala:	  	  

Terese	  Bergfors	  och	  Carmen	  Castro	  
Bergfors	   

018- 69 2291 
uppsala@palmerasvanner.se 
Västerås:  
Marlene Kaas  
073-682 1783 
vasteras@palmerasvanner.se 
Åland:  
Helena Enroos  
+358-182 28 21 
aland@palmerasvanner.se 
Östersund:  
Ulla och Karl Aron Näslund  
063-10 7775 
ostersund@palmerasvanner.se 
 
Har vi glömt din ort?  Hör av dig 
till Malin Meisner 
malin@palmerasvanner.se  
Att vara några stycken på en ort 
gör det roligare och lättare att 
vara aktiv för  
Piña Palmera! 
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Härnösand; Helene Kugelberg Forsby, Hässelby; Marie Lindh, Hässelby; Gunnel Nilsson, Hässleholm; Helge Kroon, Höganäs; 
Ralf och Eva Eliasson, Höör; Markku Leinonen, Iggesund; Iris och Bo Gredefalk, Ingarö; Catharina och Gunnar Söderbergh, 
Järfälla, (betalning för två böcker); Dagny Hedlund, Järfälla; Hans Gedlitschka, Järfälla; Helene Vejde Lindgren, Järna; Anabeli 
Diaz Gonzalez, Kalmar; Eva Adamsson, Kalmar; Eva Frelander Petersson, Kalmar; Joakim Davidsson, Karlskoga; Per och 
Gunnel Skoog, Karlskoga; Ingrid Hernsell och Emil Eggers , Karlskrona; Fam. Alem Fisshatzion, Karlstad, (till minne av PO 
Ahlström , Svalgången, Karlstad); Kent Mück, Karlstad; Louise och Per Alström, Karlstad, (julgåva till minne av Björn Alström 
från Björns familj); Eyrun Magnùsdottìr , Kista; Tarja Verronen, Kista; Eva Sandhammar, Klintehamn; Pat Marino, Knivsta, (bl.a. 
Britt-Marie Öhrström fyller år); Christina och Eric Rudmalm, Kristinehamn; Madlene och Lars Boström, Kristinehamn; Tom 
Lönnholm och Lena Fröjd, Kungsåra; Christina Andersson och Steve Yeadon, Kållekärr; Bertil Börjeson, Köpenhamn, 
(Danmark); Agneta Aldor, Lidingö; Inger Dahlgren, Lidingö; Marianne Lundberg, Lidköping; Elisabeth och Per Rydwik, 
Linköping; Eva och Ola Härkegård, Linköping; Ulla Krisell, Ljungsbro; Jarl och Ann-Marie Risberg, Lund, (bl.a. till minne av 
Gösta Nyström); Johan Stenström, Lund; K. Arne Blom, Lund; Sven och Veronica Eiman, Löddeköpinge; Leif Wolfbrandt, 
Mariestad; Kerstin Lindskoog, Mora, (Kerstin och Sol-Lars gratulerar Valter 90 år, Hjördis och Gunnel); Agneta och Olavi 
Kangasniemi, Motala, (bl.a. till minne av Sven R Tell); Gunnel och Stig Wallbing, Motala, (till minne av Sven Tell samt av 
Lennart Reinholdsson); Peter och Jeanette Wiberg, Mullsjö; Gudrun och Hans Boström, Munkfors; Eva Sundblad, Nacka; 
Fredrik Grundel m. fam., Nacka; Maria Palselius, Nacka; Ulrika och Alex Kenney Wallbing, Nacka; Inger Hörnfeldt, Njurunda; 
Jeanette Pobelete Araya, Norrköping; Per Rune Nilsson, Orsa; Britt-Marie Wallbing, Porjus; Kerstin Kuoljok Huuva, Porjus; 
Annie Nilsson, Sala; Elisabet Nykvist, Sala; Edith och Stig Ljungström, Saltsjöbaden; Ulla Lilliehöök, Saltsjöbaden, (till minne av 
Elvy Rödström); Ingrid Larsson, Segeltorp; Amelia och Sten-Ivan Bylund, Skarpnäck, (återuppbyggnad efter orkanen Carlota); 
Sven-Åke Franzén, Skarpnäck; Birgit Jessen, Skärholmen; Monika Willers, Sköndal; Anna och Samuel Sundström, Sollentuna; 
Berit och Karl-Axel Lettse, Sollentuna; Bernt Svensson, Sollentuna; Bertha Ortega de Andersson, Sollentuna; Birgitta Karlsson, 
Sollentuna; Britta Hansson, Sollentuna, (till minne av Peder Stjernberg från Kerstin, Evy och Britta, Turebergsskolan); Britta och 
Dick Hansson, Sollentuna; Erling och Marie George, Sollentuna, (Stina Johansson, 76 år, Christiane George, 75 år, Sieglinde 
Weber, 80 år); Evy och Eje Schönning, Sollentuna; Fam. Herbert Henkel, Sollentuna; Hans och Stina Johansson, Sollentuna, 
(Gunnar Söderbergh 70 år samt till minne av Lars Ivarsson); Helena Tevérus, Sollentuna; Inger Thorlin, Sollentuna; Kenneth 
Andréason, Sollentuna; Kerstin Berggren, Sollentuna; Margareta Ekenstam, Sollentuna; Mirjam och Olle Johansson, 
Sollentuna; Tommy och Susanne Björklund, Sollentuna; Tove Kool Hedmark, Sollentuna; UllaBritt Alvedahl, Sollentuna; Tomas 
Lagerwall, Solna; Johanna Hassbring, Spånga; Ana Angelica Mascareno Rath, Staffanstorp; Barbro och Sven Burell, 
Stenhamra; Ulla Rollén Johansson, Stenhamra; Anders Ahlstrand, Stockholm; Anders Thomas Paulsson, Stockholm; Christina 
Lilliehöök, Stockholm; Erik och Anna Ohlsson, Stockholm; Eskil Qwerin, Stockholm; Eva Granath, Stockholm; Eva Svedelius, 
Stockholm; Gunilla Brodin, Stockholm; Göran Collert, Stockholm; Inga och Allan Källander, Stockholm; Kerstin och Bertil 
Svensson, Stockholm; Lena Widenfelt, Stockholm; Lennart Preutz, Stockholm, (Gudfar önskar God jul till  Anders och Carolina 
Ränk); Margareta och Bo Henrikson, Stockholm; Rut Andersson, Stockholm; Ulf Pernold, Stockholm; Ulla Fornelius, Stockholm; 
Åsa Deckeman, Stockholm; Pauline Sidén, Sundbyberg, (julgåva från Sundström-Carlsson via Pauline); David Kellett, 
Tidaholm; Lars och Britt Norström, Tidaholm; Anita Ragnarsson, Trelleborg; Tove Arvidsson, Trollhättan; Rita Henning, 
Trångsund, (till minne av Carin Jardland); Rita och Curt Henning, Trångsund; Ann-Marie och Björn Andersson, Tyresö; Carin 
Carlsson, Tyresö; Eva Robertson, Tyresö; Fam. Gunilla Carlsson, Tyresö; Berit Backlund, Täby; Christina Hedman, Täby; Anne 
Katrine Bergeå, Umeå; Johanna Korbutiak, Uppsala; Lisbeth Westerberg, Uppsala; Margareta Pettersson, Uppsala; Margaretha 
(Maggi) Olsson, Uppsala; Martha och Jan Blomqvist, Uppsala; Rune Hoffmann, Vadstena; Anita Wall, Valbo; Gun Gundell, 
Vålberg; Per Eriksson, Vålberg, (till minne av Björn Alström); Mona och Hans Spjuth, Värnamo; Eva-Stina Svärd, 
Västerhaninge; Ewa Lithander, Västervik; Birgitta Ek, Västerås; Cecilia Arreola de W., Västerås; Christina Rosenqvist, Västerås; 
Ingrid Dahlin, Västerås; Lars-Erik Lundin, Västerås, (födelsedagsgåvor); Margit Franzén, Västerås; Inger Kjellberg, Västra 
Frölunda; Bitte och Ulf Magnusson, Åhus; Marita och Finn Larsson, Åkers Styckebruk; Margareta Karlberg, Årsta; Teresa 
Hansson, Årsta; Inga-Lill Karlsson, Åtorp; Eivor Forsberg, Älvsjö; Marie Pettersson, Älvsjö; Dagmar Kristoffersson, Ängelholm; 
Lennart Josefsson, Örebro; Lotta Mundhenke, Örebro; Märta Josefsson, Örebro, (tack för god vård till dr Åke Davidsson, dr 
Magnus Olsson, dr Rolf Oding m. personal); Märta och Tore Josefsson, Örebro, (Joel Rimmerfors, 80år, samt till minne av Britt-
Marie Eriksson); Hilda Olsson, Örnsköldsvik; Stig Isaksson, Östansjö; Birgitta Reinholdsson, Östersund. 
Summa gåvor från enskilda: 129 027 kronor  
 

 
Ett varmt tack till alla givare 

 

 


