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Våren är vacker
för den som haft vinter länge

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.

DU ÄR VÄRDEFULL,
BLI MEDLEM FÖR
FORSKNINGENS SKULL!

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

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, sommarutflykter, julfester, forskarseminarier m.m

Eller betala via Swish: 123 691 92 60
Du kan även fylla i formuläret som finns på vår hemsida
www.famynorrbotten.se

Alla medlemmar behövs så värva gärna en vän!
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Håll ut - snart kan vi träffas
Nu accelererar takten i Covid-19 vaccineringen men vi får nog ändå räkna med att det dröjer åtminstone till
inpå hösten innan vi kan träffas fysiskt igen. I väntan på det vill jag uppmana dig som ännu inte provat på
att ”umgås” via digitala medier, t.ex. ZOOM, att göra det. Om du känner osäkerhet eller inte får det att
fungera, kontakta vår duktiga kanslist, Susanne Berglund, så får du råd och stöd hur du kan använda din
smartphone, läsplatta eller dator för att t.ex. delta i ”fikaträffar”, se mer på sid 11. En fördel är att man kan
träffas över stora avstånd, i hela världen faktiskt.
Jag/vi har erfarenhet av möten i internationella nätverk för patientföreningar där man ”träffar folk” från alla
kontinenter, nu senast kring hur du som sjukdomsdrabbad medlem kan påverka beslutsfattare när nya
mediciner skall bedömas. England är ett föregångsland där representanter för patientföreningen för
Amyloidos kunde delta i möten i den kommitté som kan sägas motsvara vårt Nt-råd + TLV. Deras insats
kombinerat med den enkät, som var förebild för vår, bidrog till att Vyndaqel, Onpattro och Tegsedi
godkändes för användning på samma villkor 2019. Jag vill uppmana våra medlemmar att ställa upp för att
ge sjukdomen ”ett ansikte” när vi får möjlighet att presentera vår sak för politiker och beslutande myndigheter.
NT-rådet har presenterat en uppgradering av behandlingsriktlinjerna, se länk på vår hemsida. Exakt vad det
kan innebära har jag lite svårt att bedöma men läkemedelsverket kommer att kunna bevilja licens på
diflunisal i vissa fall igen.

Slutligen, se till att bli vaccinerad så snart det går, själv får jag dos 2 i mitten av maj och ser fram emot att
kunna träffa anhöriga och bekanta på ett mer normalt sätt igen framåt sommaren.
Kenneth Lång, ordförande
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FORSKARRAPPORT Rayomand Press (2019)
1) Projekt som låg till grund för ansökan till FAMY 2019
En longitudinell studie av biomarkörer hos asymtomatiska anlagsbärare för TTR-FAP samt för
uppföljning av patienter med känd TTR-FAP
Patienter och sk friska anlagsbärare med TTR mutation följs upp longitudinellt under 5 år.
Neuropatigraden mäts med NIS-LL, Kumaomto, FAP, PND skalorna. Livskvalitet följs med EG-5D-5L
och RODS-SIQ livskvalitetsskalorna. Patienter/anlagsbärarnas grad av organpåverkan kartläggas med tillhörande undersökningar och blodprovtagning (gäller hjärta, njurar, tarm och ögon). Forskningsblodprov för
biomarkörstudie tas vid varje årligt besök.

Status:
Etiska ansökan beviljad under 2018.
Biobanksansökan beviljad under 2019.
Apparaten Sudoscan köpts in (totalkostnad 170.000 kr) delvis med anslag fr FAMY. Apparaten kommer att
användas from 2020 för att mäta sympatikusfunktionen i handflator och fotsulor hos anlagsbärare och patienter över tid.
37 patienter med familjär amyloid polyneuropati (FAP) har inkluderats (17 anlagsbärare och 20 patienter).
34 av dessa patienter inkluderats under 2019.
Preliminärt resultat

OBS! Notera att dett är en prospektiv longitudinell studie på minst 5 år, och därmed kommer det att dröja ett tag
med biomarkörresultaten.

2] En deskriptiv studie av patienter med hTTR-amyloidos (FAP) i den icke-endemiska regionen,
Stockholm
Studie startad under hösten 2017 och avslutad under våren 2019, i samarbete med Amyloidoscentret i
Umeå och med stöd från Pfizer.
Bakgrund:
Sverige är en av tre största endemiska regionen i världen för FAP, med en incidens på 2.02 per million. I de
endemiska regionerna i landet, dvs. Västerbotten och Norrbotten är incidensen 45.28 per million, vilket
motsvarar 77% av alla diagnosticerade fall i Sverige.

För 20 år sedan uppmärksammades patienter med FAP främst i de endemiska regionerna i Sverige, men
tack vare intern migration och immigration upptäcks nya fall av FAP numera även i icke-endemiska
regioner i landet såsom i Stockholm. Under de senaste fem åren har antal patienter som har erhållit diagnos
hTTR-amyloidos (FAP) i Stockholm ökat konstant, jämfört med få fall innan dess. De flesta, men inte alla
patienter som är diagnosticerade i Stockholm, härstammar från de endemiska regionerna, men sådana
mönster har inte kartlagts systematisk tidigare. Det finns anledning att tro att patienter med FAP i ickeendemiska regioner i landet får diagnosen i ett senare stadium av sjukdomen eftersom sjukdomen är relativt
okänd såväl bland patienter som sjukvården utanför den endemiska Västerbotten/Norrbotten. Därmed kan
det tänkas att patienter i Stockholm hunnit utveckla ett mer avancerat stadium av sjukdomen FAP vid
tidpunkt för diagnos jmf patienter i Västerbotten/Norrbotten där såväl patienter som sjukvården har en
högre medvetenhet om FAP. Att få starta bromsande terapi mot FAP först sent under förloppet av sjukdomen, kan antas påverka prognosen negativt.
Forts.
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Syfte:
Syftet med studien varit att identifiera patienter med FAP som diagnostiserats i Stockholm och kartlägga ifall
det föreligger skillnader beträffande tid det tar att få diagnos, samt skillnad beträffande förlopp och prognos
jämfört med matchade patienter diagnostiserade under samma tidsperiod i Västerbotten/Norrbotten.
Material:
Tjugoen patienter med FAP i Stockholm, och 134 med FAP i Västerbotten/Norrbotten identifierats genom
sökning efter ICD 10 koderna för FAP (E85.1-3) i öppen- och slutenvårdsregister inom Karolinska sjukhuset
och på Amyloidoscenter i Umeå. Klinisk information samlats från elektroniska patientjournaler på Neurologiska kliniken Karolinska, andra sjukhus resp. primärvården inom SLL samt från elektroniska sluten och öppenvårds- och primärvårds patientjournaler i Västerbotten/Norrbotten (tillgänglig sedan 2006).
Statistik:
Icke-parametrisk Mann Whitney multiple comparisons test. Fishers exact test för utvalda parametrar. P är signifikant om <0.05.
Preliminära signifikant /statistiskt säkerställda resultat:
1] Ingen skillnad beträffande debutålder (63 vs. 60), ålder vid 1:a besök inom primärvården, ålder vid diagnos,
eller sjukdomsduration före första besöket inom vården ses mellan patienter i Stockholm och Västerbotten/
Norrbotten.
2] FAP patienter i Stockholm har redan hunnit utveckla en fullbordad grovtrådspolyneuropati innan de söker
vård för första gången.
3] Vanligare med ett högre FAP stadium i Stockholm jmf Norrland vid tidpunkt för diagnos.
4] Fler patienter har motoriska symtom, balanspåverkan redan vid 1:a kontakttillfälle inom vården i
Stockholm än i Norrland.

5] Vanligare med kombinerad polyneuropati + hjärtpåverkan vid debut i Norrland jmf Stockholm, men andel
patienter med hjärtpåverkan under sjukdomsförloppet är lika
OBS! skillnader vad gäller metoder för hjärtdiagnostisk föreligger

Forts.
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6] Vanligaste skäl till försenad diagnos (diagnos > 3m efter nybesök) på Amyloidos centra är negativa vävnadsbiopsier, som gör att
man behöver beställa ytterligare biopsier innan diagnosen kan
säkerställas.
Slutsatser:
Patienter som söker vård för de första FAP symtom i Stockholm är
lika gamla som patienter som gör det i Västerbotten/Norrbotten,
och haft en lika låg sjukdomsduration före det första besöket inom
vården som de i Västerbotten/Norrbotten. Samtidigt har Stockholmpatienter en högre polyneuropatigrad när de säker vård för
första gången jmf med patienter som söker vård i Västerbotten/
Norrbotten. Detta aspeglar sannolikt skillnader i sjukdomsförloppet
i olika regioner, av skäl som inte står klart ännu.

Fördröjning med att sätta diagnosen FAP på specialiscenter i Stockholm är längre än på Amyloidoscentret
i Umeå, pga skillnader i rutiner kring var/hur fettbiopsier analyserats mellan dessa två regioner.
Trots en fördröjning av diagnos mellan regionerna, är tid mellan symtomdebut och tidpunkt för start av
anti-amyloid terapi lika mellan regionerna. Detta är det sannolika skälet varför sjukdomsförloppet avspeglat i andel patienter som råkar ut för hjärt-, njur- och gastrointestinal påverkan efter diagnossättning
inte skiljer sig mellan regionerna.
Aktivitet gällande studien under 2020
Under våren 2020 kommer mortalitetsdata att analyserats och jämförts mellan regionerna. Arbetet kommer
att mynna i ett manus som avses skickas för submission under hösten 2020.

FORSKARRAPPORT Marie Tranäng (2019)
Nya läkemedel för FAP och levertransplantation – vad har hänt sedan förra året?
Det internationella registret FAP World Transplant Register (FAPWTR) samlar information om långtidsresultat efter levertransplantation vid FAP. Registret startade 1994 och har data registrerade på drygt 2250
patienter från hela världen. Sedan alternativa behandlingsmetoder blev tillgängliga har antalet transplantationer sjunkit till under 25 st/år från att ha legat runt 120 st/år. I det här projektet tittar vi på sambandet
mellan läkemedelsbehandling och levertransplantation. Eftersom det är känt att levertransplantation tidigt i
sjukdomsförloppet är av betydelse för långtidsresultaten så ville vi undersöka hur många av de som transplanteras har fått läkemedelsbehandling före transplantationen samt om dessa har en längre sjukdomsduration vid transplantationstillfället än de som inte behandlats.
Nedgången i transplantationsaktiviteten började år 2010 då många patienter var med i läkemedelsstudier
med Tafamidis. Från och med år 2012 blev nedgången ännu större då Tafamidis (Vyndaqel) blev registrerat som läkemedel i EU. I detta projekt ingår patienter transplanterade under perioden 2012-2019 för att i
möjligaste mån undvika att patienterna deltagit i tidiga läkemedelsstudier. På 155 av 236 formulär fanns
information om läkemedelsbehandling eller ej före levertransplantationen. Av dessa 155 var det 79 patienter som fått behandling, 95% av dessa hade TTR mutationen Val30Met. Av de som inte fått någon behandling före transplantationen hade 62% mutationen Val30Met. Det var ingen skillnad mellan Val30Metgrupperna när det gäller ålder, könsfördelning eller sjukdomsduration före transplantationen. Av de 79
patienterna har 75% fått Tafamidis och 19% fick Diflunisal, resterande 6% har bytt från Diflunisal till
Tafamidis alternativt läkemedelsstudie.
Det har även kommit rapporter till FAPWTR om att man påbörjat läkemedelsbehandling efter levertransplantationen på grund av fortsatta eller förvärrade symtom av sjukdomen. I denna grupp är det betydligt
fler patienter som har andra mutationer än Val30Met.
Forts.
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Av 9 patienter som har behandlats med Tafamidis efter transplantationen har 5 st Val30Met (56%). Av 16
patienter som fått Diflunisal har 5 st Val30Met (31%). En non-Val30Metpatient har behandlats med
Inotersen. Tidpunkten när behandling satts in varierar från 0,5 år till som mest 18 år efter transplantationen.
Ett annat projekt är att titta på läkemedelsbehandling i samband med dominotransplantation. Domino Liver
Transplant Register (DLTR) samlar information om användandet av FAP-levrar för transplantation samt
följer de patienter som fått dessa levrar, s k dominomottagare, för att se om de eventuellt utvecklar FAPsymtom i ett senare skede. Eftersom antalet dominotransplantationer är beroende av antalet levertransplantationer för FAP så är utvecklingen densamma i DLTR som i FAPWTR med en successiv nedgång i antal
transplantationer de senaste åren. Sedan starten 1999 har drygt 1200 transplantationer utförda med en lever
från en FAP-patient rapporterats till registret. En del av projektet registrerar användningen av FAPläkemedel hos dominomottagaren efter transplantationen för att förhindra/försena utveckling av sjukdomen. Ett tjugotal patienter har rapporterats få behandling med start 4-14 år efter dominotransplantationen.
Diflunisal har använts till 12 patienter i Sverige, Spanien, USA och Japan. Tafamidis har använts till 10 patienter i Japan och Tyskland. Två patienter i Japan har först fått Diflunisal som sedan bytts till Tafamidis
när det blev tillgängligt.
Eftersom dominomottagaren får en lever från en donator med FAP och allt fler FAP-patienter
behandlas med läkemedel före transplantationen så tittar vi också på om läkemedelsbehandlingen
har någon betydelse för dominomottagaren. Av de dominomottgare som är transplanterade under
perioden 2012-2019 har 53 st fått en lever från en FAP-patient som har stått på behandling före
transplantationen och 50 st där man rapporterat ingen läkemedelsbehandling. En patient i vardera
gruppen har påbörjat behandling med Diflunisal 4 år respektive 5,5 år efter transplantationen.
Sammanfattningsvis så behandlas idag i stort sett alla patienter
med Val30Met-mutationen före levertransplantation. De flesta
patienterna har fått Tafamidis men ca 20% har fått Diflunisal.
Med de data vi har idag kan vi inte se att tidpunkten för transplantationen blir fördröjd. Läkemedel för FAP används även till
dominomottagare som utvecklat FAP-symtom efter levertransplantationen och där har något fler fått Diflunisal än Tafamidis.
Sedan 2012 har drygt 50 % av dominodonatorerna (FAPpatienterna) behandlats med läkemedel för FAP. Betydelsen av
att få en läkemedelsbehandlad FAP-lever är det ännu för tidigt
att säga något om.

Ny medarbetare hos FAP-teamet i Piteå
Som vi skrev i förra numret så avslutar Martina Björk sin tjänst och ny medarbetare blir
Johanna Berggren, Hortlax. Johanna har arbetat vid Piteå Sjukhus sedan år 2010 då hon
började på vårdavdelning 3 som undersköterska, numera sjuksköterska.
Från år 2019 arbetar hon på Cytostatiska enheten och delar nu den tjänsten med att arbeta
3 dagar/vecka tillsammans med gänget på FAP-teamet.
Johanna är 31 år, gift och har 2 barn. Familjen utökas med ännu ett barn i slutet av oktober vilket gör att
Martina Björk återkommer som vikarie under Johannas mammaledighet. Vi i föreningen hälsar Johanna
välkommen till ett bra team.
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Du kan skicka e-post till FAP-teamet
och de kontaktar dig så fort de kan!

Länsansvariga

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

Piteå Sjukhus

Medicin– och Rehabkliniken

*Logga in

FAP-teamet
Box 715
941 28 Piteå

*Välj Specialistmott. i Piteå
*Välj Kontakta FAP-team

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!

Katarzyna Liszewska
Överläkare

Jorge Mejia Baranda
Överläkare

Slawomir Liszewski
Kardiolog

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

Anna-Lena Lundberg
Sjuksköterska

Johanna Berggren
Sjuksköterska

Team Neuro med kunskap om FAP
Team Neuro med kunskap om FAP
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Rayomand Press, Överläkare

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.

Kristin Samuelsson, Läkare

En sköterska bevakar alla meddelanden som dagligen
inkommer, och ser till att de hamnar rätt.

Riksansvariga
Jonas Wixner

Överläkare

Amyloidoscentrum
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 UMEÅ

Björn Pilebro

Specialistläkare, Hjärtcentrum

Peter Nyberg

Överläkare, Klinisk Genetik

Lina Wiss

Sjuksköterska

Tfn: 090-785 39 59
(Måndag - Fredag : 08:00 - 16:00 Återuppringning )
E-post: amyloidoscentrum@regionvasterbotten.se

Hans-Eric Lundgren Sjuksköterska/Genetisk vägledare
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Rapport från digitalt Seminarium 21 02 19.
Denna dag skulle vi ha arrangerat Forskarseminariet i Piteå men pga Covid-19 pandemin ordnade vi ett seminarium med rubrik ”Hur utvecklas vården för patienter med Skelleftesjukan?” Moderator och organisatör var Torsten Lindström och läkemedelsföretaget AKCEA stöttade finansiellt. 67 personer från hela landet, medlemmar, politiker, representanter för vården m.fl. var uppkopplade via ZOOM. Den som vill se
Seminariet hittar en länk på vår hemsida.
Jag inledde med att presentera vår enkät och lade fokus på tidig diagnos och tidigt insatt, effektiv behandling. Drygt hälften av de svarande är nöjda med sin behandling inkl. de 26% som är levertransplanterade,
medan knappt hälften är mer eller mindre missnöjda och upplever bla brist på information om behandlingsalternativ och vårdgivarens svårighet att erbjuda nya dyra läkemedel pga finansieringsproblem. Den uppgift om att 10% helt saknade behandling visade sig vara felaktig då jag gick igenom svarsmaterialet igen,
det var alla personer som var levertransplanterade men hade sannolikt missförstått en följdfråga. Denna
felaktighet har vi korrigerat i efterhand på hemsidan och med utskick till alla som tidigare fått en enkätsammanfattning via mejl.
Anders Bergström, Region Norrbotten och representant för NT-rådet, gav sin syn på problemfrågeställningarna och var i stort sett nöjd med tingens ordning. Anna-Lena Danielsson (s) regionråd Västerbotten,
Mattias Karlsson (m), riksdagsledamot Norrbotten, Nicklas Sandström (m) regionråd i opposition Västerbotten och ledamot i SKR samt Elisabeth Lindberg (s) Piteå (ersättare för Anders Öberg (s) regionråd i opposition Norrbotten) deltog och i stora drag är alla positiva till att alla sjukdomsdrabbade skall få bästa
vård, även nya, dyra, effektiva behandlingsalternativ. Men när sjukdomen är ojämnt fördelad i Sverige
uppstår finansieringsproblem, ffa i Västerbotten men även Norrbotten.
Anna-Lena Danielsson informerade om Region Västerbottens arbete sedan 2019 att ta fram en Vitbok som
presenterar nya ideer och förslag till hur förändringar i regelverk mm skulle kunna leda fram till förbättringar, så att alla som drabbas av ovanliga/sällsynta sjukdomar med Skelleftesjukan som utgångspunkt kan
få tillgång till nya behandlingsalternativ som forskningen leder fram till. Vitboken blev officiell den 28 februari, Sällsynta Sjukdomars Dag. Du hittar den på Region Västerbottens hemsida, sök på ”Vitbok”.
Jag kan bara hoppas på att denna Vitbok kan bli utgångspunkt för en konstruktiv process bland landets alla
regionpolitiker där SKR får en huvudroll. Om man inte lyckas med detta närmaste åren återstår inte annat
än att helt förändra vår sjukvårdsorganisation, dvs skrota våra 21 Regioner till förmån för en sammanhållen, statligt styrd modell utan lokalt valda politiker. Sistnämnda mening är min helt personliga åsikt som
jag antydde, men inte uttryckte i klartext under seminariet.
Kenneth Lång

Kanalsimmet 40 år

Vi hoppades att 40-års firandet av Kanalsimmet skulle genomföras med
pompa och ståt i Badhusparken, men tyvärr fortsätter Covid-19 att förstöra
våra planer. Tävlingen kommer att genomföras i slutet av sommaren/hösten
och vi hoppas då att vår förening får chansen att på något sätt samla in
pengar till forskningen.
Vi har de senaste åren skickat ut s k ”Valborgslotter” till alla Er medlemmar i
samband med kanalsimmet och vi har beslutat att göra så även detta år.
I detta utskick finns fem lotter (10 kr/st) och vår förhoppning är att du köper dem själv eller säljer vidare till
vänner och bekanta (notera vem du säljer till ifall det blir vinst).

OBS! Det är helt frivilligt, inget tvång. För att, du eller dem du sålt lotterna till, ska få vara med i
utlottningen så ska lotterna vara betalda senast 7 juni då dragning sker.
TACK för Ert stöd!
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Digitalt årsmöte
Som många andra föreningar har även FAMY Norrbotten, genomfört ett digitalt
årsmöte via Zoom. Ett fantastiskt sätt att mötas i dessa tider. Innan mötet öppnades
överlämnades en gåva av Lions Piteå genom Sören Westerberg. Gåvan på 70 000
kr går oavkortat till forskning om Skelleftesjukan. Pengarna har Lions Piteå samlat
in genom försäljning av almanackor.
-En något lägre summa än tidigare men med tanke på pandemin tycker vi att vi
lyckats väldigt bra, säger Sören
Det håller föreningen med om och riktar ett stort TACK till Lions Piteå än en gång!
En tyst minut hölls för de A-medlemmar som avlidit under det gångna året:
Leif Öberg (Öjebyn), Anders Söderlund (Danderyd), Lars Ekman (Piteå) och Eskil Fredriksson (Sorsele).
De har hedrats med blommor i samband med begravningarna.
*Brith Fäldt valdes till mötesordförande och Susanne Berglund till mötessekreterare.
*Christina Ekman och Roger Holmgren valdes till justerare tillika rösträknare.
*Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse föredrogs och godkändes.
*Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
*Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift godkändes.
*Styrelsens budgetförslag och verksamhetsplan 2021 föredrogs och godkändes.
Årsmötets val:
Ordinarie ledamöter: Leif Lidman och Inger Sandberg
Styrelsesuppleanter: Rose-Marie Nilsson, Lars-Ove Larsson och Ulla-Britt Boström
Revisor: Thor Karlsson
Revisorsuppleant: Gunnar Engelmark
Valberedning: Iva Lundström, Bertil Berglund och Susanne Berglund

Utöver de sedvanliga årsmötesförhandlingarna informerade Kenneth Lång kortfattat från vårt digitala
seminarium gällande ” Hur utvecklas vården för patienter med Skelleftesjukan?”.
Han berättade även att Region Västerbotten gjort en ”Vitbok - Tillsammans för tillgängliggörande av
avancerade terapier och nya innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter med sällsynta och svåra sjukdomar i Sverige. Den finns att läsa på www.regionvasterbotten.se

Mötesordförande Brith Fäldt tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade därefter mötet.

Du vet väl om att du kan köpa dina bingolotter på Internet
och samtidigt stödja vår förening!

Beställ via vår hemsida eller skriv in denna länk i din webbläsare:
https://www.bingolotto.se/kop-bingolott/?customerId=4001721
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ANSLAGSTAVLAN
VERKSAMHETSPLAN 2021
 Söndag 6/6

Nationaldagen i Badhusparken (ev.)

 Onsdag 18/8

Styrelsemöte

 Söndag 3/10

Medlemsmöte

SUDOKU 2/2021

 Onsdag 10/11 Styrelsemöte
 Söndag 5/12

Julfest

VIKTIGT!

Föreningen har ny e-postadress

famynorrbotten@outlook.com

Vänligen uppge DIN e-postadress
till föreningen

Digital fika/samtalsträff
Onsdag 28/4 och 19/5 kl. 13.00
bjuder vi in till "fika/samtalsträff" via Zoom.

Anmäl dig till kansliet senast dagen innan
Telefon: 0911-197 64
eller via E-post: famynorrbotten@outlook.com
När anmälan är gjord skickas en
länk till din e-post

Lösningen skall vara FAMY Norrbottens kansli,
Solanderg 11, 941 34 Piteå, tillhanda senast 31/7-2021.
1:a pris. 3 skraplotter 2:a pris: 2 skraplotter 3:e pris: 1 skraplott

Pristagare meddelas i nästa nummer av AKTUELLT

Namn:…………………………………………………………...

Behöver du hjälp med
programmet Zoom,
hör av dig till Susanne på
kansliet så löser det sig.

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

Hoppas vi ses!

Pristagare Sudoku 1/2021

I samarbete med

3 skraplotter: Tomas Vuortio, Vitå
2 skraplotter: Gun-Britt Lindström, Öjebyn
1 skraplott: Carina Stenman, Mattisudden
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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!

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
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