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Nybildad förening för Anhörigvårdare i Båstad och L aholm  
 
Anhörigvårdare är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper 
någon som inte längre klarar av vardagen på egen hand. 
Exempel på anhörigvårdare kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, 
sammanboende, vän, granne eller annan. 
 
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och 
anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. 
Utifrån ett anhörigperspektiv ska vi, med stöd av AHR (Anhörigas riksförbund) och 
tillsammans med anhöriga, väcka till debatt, påverka, inspirera och visa vägen för dagens 
och morgondagens anhörigstöd.   
 
Föreningen bildades utifrån önskemål från anhörigvårdare som träffats och lärt känna 
varandra. Syftet med föreningen är att bättre tillvarata gemensamma intressen och 
skapa goda förutsättningar för samarbetet med kommunen, regionen och näraliggande 
organisationer.  
 
Vi strävar efter att det ska kännas enkelt och trivsamt att vara med i föreningen. Vi tar 
föreningsbildande i många små steg och unna oss att vara ”nybörjare”. Vår ambition är 
att inte ha höga krav på oss själva och varandra. Det får ta sin tid och föreningen får 
starta i liten skala.  
 
Vi önskar skapa goda nätverk med andra ideella föreningar (t.ex. pensionärsföreningar o 
liknande), Röda Korset, kyrkor och församlingar studieförbund och andra 
samverkanspartners med intresse för anhörigfrågor.  
 
Ensam är ju inte alltid så stark. Tillsammans kan vi åstadkomma så oändligt mycket mer. 
Och så mycket roligare det kan bli när vi möts i gemenskap och kämpar tillsammans för 
det vi vet, tror på och vill dela med oss av! Så kan vi lära av varandra! 
 

 

Vår anhörigförening är i gott sällskap. Anhörigas Riksförbund stimulerar bildandet av lokala 
anhörigföreningar och runt om i Sverige bildas nya anhörigföreningar allt eftersom. Idag finns 
63 anhörigföreningar anslutna till Anhörigas Riksförbund spridda över 16 län från Skåne i 
söder till Västernorrland och Jämtland i norr. 
 
 
 
Om du vill veta mer, kontakta:  
Ordförande Lillemor Johnsson 0430-303 52 eller sekreterare Inger Westin 0431-716 89 


