
   

 

Solandergatan 11, 941 34 PITEÅ 
 

Tfn: 0911-197 64 
Mobil: 072-250 97 64 

E-post: famynorrbotten@outlook.com 
Hemsida: www.famynorrbotten.se 

 
Bankgiro: 5085-2730 

Swish nr: 123 691 92 60 
 
 
 

 
 

Tfn: 070-276 30 31 
E-post: ingabrittbjorkman@gmail.com 

Bankgiro: 523-8001 
Swish nr: 123 278 55 33 

 
Ansvarig utgivare: 

Kenneth Lång 

Nr 1/2021 

Innehåll:  

Ledaren 3 

Artikel av Intellia Therapeutics 4 

Fo-rapport Per Westermark 5 

Fo-rapport Jonas Wixner 6 

Inbjudan till digitalt seminarium 7 

Kontaktuppgifter FAP-team 8 

Kanalsimmet, Julfika 9 

Sverigelotter, Sudoku 10 

Anslagstavlan 11 

  

  

AKTUELLT 
FRÅN 

FAMY NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL 
 ”SKELLEFTESJUKAN” 

Dela med dig av den Du är 
Inte av den Du vill vara 

Renön Piteå  



 2 

 

STÖD FORSKNINGEN! 
Om Du vill hedra minnet av en avliden eller uppmärksamma en 

högtidsdag med en gåva till forskningen kan Du göra på detta sätt. 

 
TELEGRAMFÖRMEDLING 

Ring direkt till FAMY Norrbotten 0911-197 64  
eller  

Stiftelsen AMYL 070-276 30 31  
som utformar och förmedlar telegram  

(vi tar inte ut någon avgift för telegrammen) 
 

Följande är viktigt: 
*Var ute i god tid 

*Vem gäller telegrammet 
*Datum och plats för begravning/högtidsdag 

*Eventuell vers/dikt 

 
GÅVOR 

Sätt in beloppet direkt på något av nedanstående  
bankgironummer.  

 
  5085-2730              523-8001 
 
 

 
 

Eller betala via Swish: 123 691 92 60 
 

Du kan även fylla i formuläret som finns på vår hemsida 
www.famynorrbotten.se 

DU ÄR VÄRDEFULL,  
BLI MEDLEM FÖR  

FORSKNINGENS SKULL! 
 
 

MEDLEMSAVGIFTER  
*Första medlemskapet i en familj kostar  

200 kr/år inkl. medlemstidningen.  
(vill man inte ha tidningen meddelar man detta till  

kansliet men kostnaden är densamma) 
 

*Nästa medlem i samma familj  
betalar 150 kr/år 

 
*Familjemedlemskap innebär att alla  
medlemmar i samma familj, boende på  

samma adress, betalar en avgift, 370 kr/år 
(uppge namn på alla medlemmar ) 

 
MEDLEMSTIDNING 

*Som medlem får Du medlemstidningen 
 ”Aktuellt” fyra gånger per år 

 
*I tidningen får Du löpande information om  

forskningen inom området 
 

*Du får inbjudan till våra trevliga medlemsmöten, sommar-
utflykter, julfester, forskarseminarier m.m 

 
 

Alla medlemmar behövs så värva gärna en vän! 
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Nu när vi lämnat Covid-året 2020 bakom oss får vi hoppas på en stegvis återgång till mer ”normala”  

förhållanden så att vi kan lätta på vår isolering, åtminstone när huvuddelen av oss blivit vaccinerade  

framemot sommaren. Men helt ”normalt” kanske det inte blir under lång tid framåt och vi får vänja oss vid 

att fortsatt träffas via digitala medier, tex  ZOOM även framöver. Det kan aldrig ersätta personlig, fysisk 

kontakt men erbjuder fördelen att medlemmar i vår förening som bor i andra delar av landet också kan 

delta vid våra möten.  

 

Den 19.e februari skulle vi ha arrangerat ett Forskarseminarium här i Piteå men detta får vi skjuta på till 

2022. I stället ordnar vi ett seminarium via ZOOM med fokus på svårigheterna att få tillgång till ny,  

effektiv behandling av ”Skelleftesjukan”. Mer information finner du på sidan 7. 

 

Trots många inställda aktiviteter under 2020 är vår ekonomi god och vi kan avsätta 270 000 kr till  

forskningen i år. Hur det blir detta år med aktiviteter som Kanalsimmet, Nationaldagsfirandet mm återstår 

att se.  

 

Vi är medlem i den världsomspännande paraplyorganisationen Amyloidosis Alliance som planerar att  

genomföra en Amyloidos-Världsdag den 26.e oktober för att ge sjukdomen internationell uppmärksamhet. 

Vad vår förening kan göra för att lyfta fram denna dag får vi fundera kring och återkomma till. 

 

Jag tillönskar alla en god fortsättning på 2021.  

 Kenneth Lång 

 Ordförande 
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Kraften och löftet med CRISPR genomredigering för att behandla 
transthyretinamyloidos (TTR) 
 

Många mänskliga sjukdomar har en genetisk komponent. Dessa sjukdomar orsakas av en förändring i en 

individs DNA-sekvens, som kan vara försvagande och livshotande och påverkar både de drabbade och  

deras nära och kära. Men det finns hopp. Allt eftersom vi bättre förstår hemligheterna i det mänskliga  

genomet och orsakerna till genetiska störningar har vi börjat förstå hur dessa genetiska störningar kan  

behandlas och till och med potentiellt botas. 

 

På Intellia Therapeutics är vårt uppdrag att utveckla läkande genomredigeringsbehandlingar som positivt 

kan förändra livet för människor som lever med allvarliga och livshotande sjukdomar. Grundades 2014, vi 

utnyttjar CRISPR / Cas9-tekniken för att utveckla potentiellt botande terapeutiska alternativ för patienter 

genom att ta itu med den underliggande orsaken till sjukdomen med ett enda behandlingsförlopp. 

 

CRISPR / Cas9-system förekommer naturligt i bakterier och mikroorganismer och har funnits i miljarder 

år. Det var dock inte förrän 2012 som en grupp forskare som leddes av en av Intellias grundare, Jennifer 

Doudna, Ph.D., visade att CRISPR / Cas9 kunde omformas för riktad redigering av genomet hos vilken 

organism som helst, inklusive människor. Dr Doudna, som omedelbart ansågs vara en av de mest betydel-

sefulla upptäckterna i biologins historia, var en av två forskare som tilldelades Nobelpriset i kemi 2020 för 

att ha uppfunnit CRISPR-genomredigeringssystemet. Denna teknik kan göra permanenta, målinriktade för-

ändringar av mänskligt DNA och därmed potentiellt bota genetiska sjukdomar eller modifiera celler för att 

förbättra deras cancerbekämpningsegenskaper. CRISPR / Cas9 fungerar som molekylära saxar, skär DNA-

sekvenser på exakta platser, vilket gör det möjligt att radera eller reparera sjukdomsframkallande DNA-

sekvenser eller infoga nya DNA-sekvenser. Som sådan har den hyllats som den banbrytande tekniken under 

2000-talet.  

Intellia använder CRISPR / Cas9 för att potentiellt bota sjukdomar med en enstaka behandling, en förbätt-

ring jämfört med nuvarande terapier, som ofta kräver livslång administrering för att behandla symtomen på 

sjukdomen, inte orsaken. Intellias CRISPR / Cas9-teknik kan levereras in vivo (genom intravenösa injekt-

ioner), vilket innebär att den kan administreras direkt till patienten för att behandla sjukdomar. Denna me-

tod gjorde det möjligt för Intellia att dosera sin första patient med transthyretinamyloidos (ATTR) i Storbri-

tannien i november förra året.  

 

Intellias behandling för ATTR, NTLA-2001, är den första experimentella CRISPR-behandlingen som redi-

gerar gener i människokroppen. Detta är en del av Intellias globala fas 1-studie för att utvärdera NTLA-

2001 för ärftlig ATTR med Polyneuropati (hATTR-PN). Studien syftar till att bedöma säkerheten och tole-

ransen för NTLA-2001, liksom dess effekt på kliniska mått på neurologisk funktion. Studien kommer att 

registrera upp till 38 deltagare i åldrarna 18 till 80 år, var och en får en enstaka dos NTLA-2001 via intrave-

nös administrering. 

 

NTLA-2001 fungerar genom att tysta den defekta genen för att minska cirkulerande TTR-proteinnivåer i 

kroppen. Behandlingen är förpackad i en partikel som har utformats speciellt för att resa till levern, där den 

redigerar den felaktiga TTR-genen. Att genomföra en studie på hATTR-patienter med en potentiellt bo-

tande behandling är något som för flera år sedan inte verkade möjligt. 

Våra forskare arbetar outtröttligt för att utnyttja CRISPR / Cas9 för att få behandling till dem som behöver 

det mest. Vi är ödmjuka för att ta del i att göra det vi tror är medicinsk historia. Patienter räknar med oss, 

och vi tar det ansvaret på största allvar. För att lära dig mer om vår kliniska prövning för ATTR, besök 

www.clinicaltrials.gov.        

 Artikel skriven av Intellia Therapeutics   
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Forts. 

Transtyretinamyloidos: uppkomst och diagnos  

Transtyretin (TTR) amyloidos finns som två huvudgrupper, den ena ärftlig och beroende  

på en mutation i genen för TTR medan den andra, där ingen mutation finns, sammanhänger med åldrande. 

Den i Sverige vanligaste TTR-mutationen, som resulterar i aminosyran metionin (M) i stället för valin (V) i 

position 30 (V30M) finns i sin tur som två huvudformer, med (typ A)  

eller utan (typ B) TTR-fragment i inlagringarna. Vi har, som bekant, funnit att de två formerna på många sätt 

är kliniskt olika, bl.a. avseende risk för engagemang av hjärtat. För typ B har levertransplantation varit en  

behandlingsframgång medan typ A inte svarat lika bra. Det finns ännu inga studier som visar om de två  

typerna behandlas lika effektivt med de nya terapierna, TTR-stabilisatorer (t.ex. diflunisal och tafamidis) eller 

minskare av TTR-produktion (’gene silensing’). Det finns ett gott hopp att båda typerna kan behandlas lika 

effektivt men studier behövs. 

Ett problem vid ATTR (ATTR = transtyretin i amyloidform) amyloidos är att kunna ställa diagnos. Jonas 

Wixner och medarbetare har tillsammans med oss visat att bukfettsbiopsi med hudstans (”borrprov”) är en bra 

metod för att ställa diagnosen ATTR-amyloidos, åtminstone den ärftliga formen, både typ A och typ B 

(rapporterat i en vetenskaplig artikel). Noggrannhet och erfarenhet behövs dock. Vi har utvecklat en metod att 

från sådana biopsier bestämma amyloidtyp med hjälp av elektrofores och antikroppar (”western blot”).  

Vidare kan vi också i de flesta fall särskilja typ A och typ B ATTR amyloidos. Ett problem är emellertid att 

amyloidmängden ibland är mycket liten och då fungerar inte metoden. Därför håller vi på med att utarbeta ett 

sätt att direkt på mikroskopiglasen färga in även mycket små inlagringar med hjälp av våra antikroppar. De 

preliminära resultaten är mycket lovande och typbestämning av ATTR amyloidos fungerar ofta på detta sätt. 

Nästa steg blir att försöka få fram en antikropp som specifikt känner igen fragmenterat ATTR utan att reagera 

med fullängdsvarianten. Detta är en utmaning men som vi bedömer vara realistisk. 

Typ A varianten av ärftlig ATTR amyloidos liknar mycket den åldersberoende s.k. vildtyps ATTR amyloido-

sen, d.v.s. den där ingen mutation föreligger. Vid båda dessa typer innehåller amyloidfibriller både helt och 

fragmenterat TTR. Inlagringarna ser också likadana ut i mikroskop och mycket talar för att själva processen 

när amyloid bildas och sprider sig i organ i princip är densamma. Vi har under de senaste åren fokuserat på 

ATTR-inlagringar som ofta finns i leder och ligament. Vi har studerat ligament som bortopererats från 250 

patienter med lumbal spinal stenos, ett vanligt tillstånd där nerver kläms åt vid utträdet ur ryggraden och som 

kan ge invalidiserande problem, bl.a. från benen. Det har visat sig att tillståndet är ganska vanligt hos patienter 

med ATTR-amyloidos. Ungefär en tredjedel av patienterna vi nu undersökte hade ATTR-inlagringar i liga-

ment, alla av typ A. Vår teori är att denna form av inlagring kan sprida sig vidare till andra organ, bl.a. hjärta, 

och förekomst i ligament ett tidigt tecken till systemisk sjukdom. Vår studie, som är ett samarbete mellan Ole 

Suhr, Umeå, ortoped Svante Berg och kardiolog Per Eldhagen, Stockholm och mig, identifierade 41 av 250 

patienter med rikliga ATTR-inlagringar i ligament. Av dessa har 29 undersökts beträffande möjlig hjärtinlag-

ring. Flera av patienterna hade avvikelser i hjärtfynden som kan vara tidiga tecken på hjärtsjukdom men ingen 

hade säker systemisk amyloidos. Det utesluter givetvis inte att tidig amyloidos föreligger och vi planerar en 

uppföljningsstudie av dessa personer.  

Om det är så att ATTR inlagringar i ligament är ett tidigt tecken till amyloidossjukdom inställer sig frågan: 

varför börjar ATTR-amyloidos i leder och ligament? Ett annat fynd vid vår undersökning var att det fanns yt-

terligare minst en andra amyloidosform i ligamenten och den var ännu vanligare. Runt 90% av patienterna 

hade sådan i någon grad och formerna fanns ofta blandade med varandra. En möjlighet är att denna andra 

amyloid kan påverka TTR att bilda fibriller och därmed starta processen.  

Vi arbetar därför med att analysera denna andra amyloid och bestämma dess natur. Detta görs genom att skära 

ut områden med den okända amyloiden från mikroskopiska snitt med laser och sedan analysera med 

masspektrometri. 

 

 

FORSKARRAPPORT Per Westermark (2019) 
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Det har varit en på många sätt otrevlig vår och sommar och hösten har ju inte precis varit lovande så här 

långt. Det verkar som det är stor risk att det traditionella februarimötet i Piteå eller Skellefteå inte blir av. 

Det vore tråkigt, inte minst för oss söderöver som uppskattar att få träffa föreningens medlemmar och få 

redogöra för vad vi håller på med. Blir nu inte mötet av 2021 så hoppas vi på 2022! Tack FAMY, FAMY 

Norrbotten och Stiftelsen Amyl för allt ert arbete och för stöd. 

 

 
 

 

Under 2019 har vi fokuserat på att utvärdera diagnostiken av ärftlig transtyretinamyloidos 

(Skelleftesjukan) och även fortsatt arbetet med att upprätta ett nytt nationellt (kvalitets)register för alla  

former av transtyretinamyloidos. 

 

Vi har sedan länge haft en tradition att använda bukfettsbiopsi för att ställa diagnosen amyloidos i Umeå 

och Sverige. Och även om nya metoder är på frammarsch så är grunden fortfarande att ställa diagnosen 

med hjälp av att påvisa amyloid i någon form av vävnads-biopsi. Vår kliniska erfarenhet av bukfettsbi-

opsier är att detta är en bra metod men vi har aldrig utvärderat detta vetenskapligt och andra menar att  

metoden har sina brister. Därför har vi nu gått igenom de 274 fall där vi utfört en bukfettsbiopsi i Umeå 

mellan 2006 och 2015. Samtliga biopsier har analyserats avseende förekomst av amyloid och amyloid  

fibrilltyp av Professor Westermarks grupp på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sammantaget visade denna 

undersökning att den diagnostiska träffsäkerheten var god med en specificitet på 99 % och en sensitivitet 

på 86 %, vilket betyder att vi haft få falskt positiva och få falskt negativa resultat. Träffsäkerheten verkar 

inte heller tydligt sämre beroende på sjukdomsuttryck eller kön. 

 

Vi använder oss också av s.k. DPD-scintigrafi (gammakameraundersökning) för att ställa diagnosen 

amyloid kardiomyopati (hjärtpåverkan) vilket är en känslig metod för att påvisa amyloidinlagringar i  

hjärtat. Tidigare studier har visat att det finns en koppling mellan utfall av DPD-scintigrafi och amyloid 

fibrilltyp, där typ A-fibriller i större utsträckning ger amyloidinlagring i hjärtat och upptag (positiva fynd) 

på DPD-scintigrafi medan typ B-fibriller ger mest nervpåverkan och inget upptag (negativa fynd) på DPD-

scintigrafi. Dock har vi på senare tid sett att detta inte verkar stämma. Vi ville därför göra om denna analys 

och har därför analyserat utfallet på 72 patienter som genomgått både DPD-scintigrafi och fått sina amylo-

idfibriller typade mellan 2012 och 2018. Resultaten från denna analys visade att signifikant fler (p <0,01) 

av dem med positiv DPD-scintigrafi hade typ A-fibriller, sen sjukdomsdebut och förtjockad hjärtmuskel. 

Dock hade en kvinnlig patient negativ DPD-scintigrafi trots typ A-fibriller och hjärtmuskelförtjockning 

och fem patienter (80 % män) positiv DPD-scintigrafi trots att de hade typ B-fibriller. Slutsatsen av denna 

analys blir att DPD-scintigrafi är bra på att förutse amyloid fibrilltyp men att en negativ DPD-scintigrafi 

inte utesluter hjärtpåverkan och att även äldre (män) med typ B-fibriller verkar löpa risk för amyloid kar-

diomyopati. 

 

Slutligen har vi tillsammans med Region Norrbotten, Region Västerbotten, NPO Sällsynta sjukdomar och 

Registercentrum Norr mer eller mindre slutfört arbetet med ett nytt nationellt kvalitetsregister för transtyre-

tinamyloidos. Syftet med detta register är att samla gamla och nya data på patienter med transtyretin-

amyloidos på ett säkert och lättillgängligt sätt för att underlätta utvärdering av vården och forskning.  

Planen är att registret ska sjösättas under våren 2020 och samla data kring bl.a. sjukdomsbakgrund, debut-

ålder, amyloid fibrilltyp, symptom, förlopp, behandling och överlevnad. Första rapporten från detta register 

kan förhoppningsvis vara klar under slutet av 2020.  

 

 

 

FORSKARRAPPORT Jonas Wixner (2019) 
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Välkommen att delta vid vårt digitala seminarium! 
Fredag den 19 februari 2021, kl. 10.00 - 11.30 

Digitalt via Zoom (ladda ner programmet Zoom och anslut) 

Hur utvecklas vården för patienter med Skelleftesjukan? 
Digitalt seminarium om hur vården ser ut för patienter med Skelleftesjukan - och om de får tillgång till  

behandling i tid. 

 
Bakgrund 

I Sverige finns en sällsynt sjukdom, den sk ”Skelleftesjukan” med patienter särskilt koncentrerade till norra 

Sverige. Det är en sjukdom som drabbar och förkortar hela livet. Under senare år har det kommit nya god-

kända behandlingar som kan hjälpa patienterna, men får de tillgång till godkända behandlingar? 

 
Föreningen mot Skelleftesjukan (FAMY-Norrbotten) har bland patienter och anhöriga undersökt hur det är 

att ha och leva med sjukdomen. Undersökningen visar att livets alla aspekter drabbas, såväl fysiskt med 

bortfall av funktioner och ökat beroende av närstående som ekonomiskt, socialt och mentalt.  

 
Åtminstone var tionde patient säger sig sakna behandling. Tiden för att diagnosticera är lång. Av de som 

inte är nöjda med sin vård har varannan inte erbjudits annan behandling, bland annat med hänvisning till att 

regionen där de bor inte anser sig ha råd att behandla. Olika lösningar för att hjälpa regionerna hjälpa sina 

invånare har diskuterats, men vad händer egentligen?  

 
Under seminariet presenteras data från patienternas upplevelse. Ansvariga politiker och tjänstemän deltar.  

 
Agenda 
10.00 Välkommen! – Kenneth Lång, ordförande FAMY-Norrbotten, hälsar välkommen och presenterar 

undersökning gjord bland patienter och anhöriga. 

 

10.15 Hur arbetar NT-rådet och Region Norrbotten med tillgången till behandling?  

Anders Bergström, läkemedelschef Region Norrbotten och ledamot i NT-rådet  

 

10.30 Panelsamtal om hur vården kan utvecklas och patienterna få tillgång till behandling.  

 *Anna-Lena Danielsson (s), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västerbotten  

 *Mattias Karlsson (m), riksdagsledamot, Norrbotten  

 *Nicklas Sandström (m), regionråd i opposition i Västerbotten, ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation  

 *Anders Öberg (s), regionråd i opposition, Norrbotten 

 *Kenneth Lång, ordförande FAMY-Norrbotten, fd överläkare  
 

11.30 Avslutning 

 
Frågor?  
Kontakta Susanne Berglund på FAMY-Norrbotten famynorrbotten@outlook.com 
Seminariet modereras av Torsten Lindström torsten@torstenlindstrom.com    

Du kan även ansluta genom att skriva in denna länk i din webbläsare  

https://us02web.zoom.us/j/83430179367 (och välj öppna mötet) 

mailto:famynorrbotten@outlook.com
mailto:torsten@torstenlindstrom.com
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Länsansvariga 

0911-755 43 Alla dagar  09.00-11.00 & 13.00-14.00  
Du blir uppringd så då behöver du inte sitta i telefonkö eller ringa 
flera gånger. OBS! Endast detta nummer som gäller! 

Piteå Sjukhus 
Medicin– och Rehabkliniken  
FAP-teamet  
Box 715   
941 28  Piteå    

Du som är sjuk eller anhörig kan  
kontakta teamet om du har frågor och 

funderingar.  

Katarzyna Liszewska 
Överläkare 

Jorge Mejia Baranda 
Överläkare 

Anna-Lena Lundberg 
Sjuksköterska 

Slawomir Liszewski 
Kardiolog 

Du kan skicka e-post till FAP-teamet 
och de kontaktar dig så fort de kan! 

 
Gör så här: 
 
*Besök sidan: www.1177.se/Norrbotten/ 

*Logga in  

*Välj Specialistmott. i Piteå 

*Välj Kontakta FAP-team 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
 Rayomand Press, Överläkare 

 
 
 
 
 

 Kristin Samuelsson, Läkare 
 
 
 

  

Team Neuro med kunskap om FAP 

Team Neuro med kunskap om FAP 
Neurologiska kliniken 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
141 86 Stockholm 
 
Tfn: 08-585 820 70 (må-fr 08.00-16.00) 
 
Du kan även logga in på ”Mina vårdkontakter” via 
www.1177.se och lämna ett meddelande.  
 
En sköterska bevakar alla meddelanden som dagligen 
inkommer, och ser till att de hamnar rätt.  

 
 
 
 
 

 

Riksansvariga 

Amyloidoscentrum 
Norrlands Universitetssjukhus 
901 85 UMEÅ 
 
Tfn: 090-785 39 59  

(Måndag - Fredag : 08:00 - 16:00 Återuppringning ) 

E-post: amyloidoscentrum@regionvasterbotten.se 

Jonas Wixner  Överläkare 

Björn Pilebro  Specialistläkare, Hjärtcentrum 

Peter Nyberg  Överläkare, Klinisk Genetik 

Lina Wiss  Sjuksköterska 

Hans-Eric Lundgren Sjuksköterska/Genetisk vägledare 

Vi riktar ett stort TACK 
till Martina Björk  
som tyvärr slutar  
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Kanalsimmet  
 
Det årligt återkommande arrangemanget, Valborgsmässo-

aftonens Kanalsim, ställdes in på grund av Covid-19. Men för 

att kunna ha 40-årsjubileum våren 2021 måste ett kanalsim 

arrangeras under innevarande år. Så på lördagen den  

10 oktober, i ett fantastiskt fint väder, arrangerades det 39:e 

kanalsimmet när 22 tappra tävlande hoppade i plurret i sina 

dykardräkter, för att göra upp om medalj och pokal.  

 

Hur det blir med årets 40-årsjubileum kan vi inte svara på i 

skrivande stund. Planering sker som vanligt och vi hoppas 

kunna genomföra detta med publik och arrangemang i  

Badhusparken som tidigare. Mer information om detta  

kommer i nästa nummer av vår tidning. 

 

 

 

Föreningens ”Julfika” 
 

Även vår traditionella julfest blev inställd p g a pandemin. Vi var 

några tappra som kopplade upp oss digitalt för att kunna träffas 

och umgås ändå. Vi pratade i två timmar!  

 

Och som Kenneth skriver i ledaren, så är det roligt att medlemmar 

i vår förening som bor i andra delar av landet, också kan delta vid 

våra möten.  

22 tävlande simmar iväg      1:a Johannes Burström 
2:a Heidi Nilsson 

https://pt.se/artikel/30-000-kronor-till-kanalsimmets-40-arsjubileum/kr232m7l
https://pt.se/artikel/30-000-kronor-till-kanalsimmets-40-arsjubileum/kr232m7l
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Lösningen skall vara FAMY-Norrbottens kansli, Solanderg 11, 941 34 Piteå, tillhanda senast 31/3-2021.   

1:a pris. 3 skraplotter 2:a pris: 2 skraplotter 3:e pris: 1 skraplott Pristagare meddelas i nästa nummer av AKTUELLT  

 
Namn:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adress:……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Postnr:…………………….………….Ort:………………………………………………………………………………... 
 

Lycka till! 

 
 
 
 
Namn:……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Adress:...………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Postnr:……………………..Ort:………………………………………………………………………………………. 

 
Skicka in talongen till: FAMY Norrbotten, Solandergatan 11, 941 34 PITEÅ 

Du kan även göra beställningen på vår hemsida www.famynorrbotten.se eller ring kansliet 0911-197 64 

Ja tack! Jag vill ta vinstchansen samt stödja forskningen om Skelleftesjukan  
genom att prenumerera på Sverigelotten 

10 kr/lott går direkt till FAMY-Norrbotten 

4 lotter/mån= 100 kr 6 lotter/mån= 150 kr 8 lotter/mån= 200 kr 

SUDOKU 1/2021 



 11 

 

ANSLAGSTAVLAN 
 

VERKSAMHETSPLAN 2021 
 
 

 Fredag 19/2 Seminarium digitalt via Zoom 
 Läs mer på sid 7 
 

 Söndag 14/3 Årsmöte kl. 13.00 digitalt via Zoom 
 Läs mer nedan 
 

 Onsdag 14/4 Styrelsemöte kl. 13.00 Zoom 
 

 Fredag 30/4 Kanalsimmet (ev.) 
 

 Söndag 6/6 Nationaldagen i Badhusparken (ev.) 
 

 Onsdag 18/8 Styrelsemöte 
 

 Söndag 3/10 Medlemsmöte 
 

 Onsdag 10/11 Styrelsemöte 
 

 Söndag 5/12  Julfest 
 

Pristagare Sudoku 4/2020  
 

3 skraplotter:  Lisbeth Lindbäck, Piteå 
2 skraplotter: Robert Lundstedt, Luleå  
1 skraplott: Susanne Brynolfsson, Piteå  
  

GRATTIS! 

 

Är du sugen på god palt? 

 

Besök Stora Coop i Piteå och köp den goda  
Strömlida Pitepalten. 

 
För varje paket palt du köper så skänker de 25 öre  

till forskningen om Skelleftesjukan 
 

TACK! 

VIKTIGT! 
Föreningen har ny e-postadress 

famynorrbotten@outlook.com 

Valberedningens förslag: 
Mötesordförande:  Brith Fäldt 
Mötessekreterare: Susanne Berglund 
Två justerare tillika rösträknare: Föreslås när vi ser vilka som deltar i mötet 
 
Ordinarie ledamöter för två (2) år Leif Lidman och Inger Sandberg 
Styrelsesuppleanter för ett (1)år Rose-Mari Nilsson, Ulla-Britt Boström, Lars-Ove Larsson (nyval) 
Ordinarie revisor för två (2) år Thor Karlsson 
Revisorsuppleant för ett (1) år Gunnar Engelmark 
Valberedningsledamöter för ett (1) år Väljs av mötet 
 

Finns det andra förslag, kontakta Susanne på kansliet 0911-197 64 eller famynorrbotten@outlook.com 
 

Dagordning och Verksamhetsberättelse skickas vid anmälan om deltagande i mötet.  
Finns även på vår hemsida: www.famynorrbotten.se  

Anmäl dig/er till kansliet så skickas en ”länk” till din e-post 
(exempel: https://us02web.zoom.us/j/84247691501 )  

 
Anmälan till kansliet senast torsdag 11 mars 

0911-197 64 eller famynorrbotten@outlook.com 

Årsmöte 
Söndag 14 mars kl. 13.00 

via Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84247691501
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Vill du också annonsera i denna tidning?  
Kontakta FAMY-Norrbotten. 

Telefon: 0911-197 64   E-post: famynorrbotten@outlook.com  
Hemsida: www.famynorrbotten.se 

 
This newspaper is realized with an unconditioned grant provided by Alnylam Pharmaceuticals 


