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OPINION

Gårdsförsäljning
på Stureplan?
Regeringens utredare Lotty
Nordling, som har haft i uppdrag
att se om det är möjligt att sälja
alkohol på gårdar där vin tillverkas
utan att det kommer i konflikt med
EU-rätten, är klar med sitt uppdrag.
Hon skriver att det är bara att sälja,
men då måste också alla andra
alkoholproducenter i EU också få
sälja alkohol i Sverige. Det som ett
fåtal tyckte var en bra idé att ge lite
understöd till ett antal bönder är nu
ett hot mot hela alkoholmonopolet.
Och det värsta är att många inte vill
förstå. Man tror att EU inte kommer
att bry sig! Dags att opinionsbilda.
Satsa på allianspartierna! Stockholm
behöver inte spritbutiker på Stureplan,
Stockholm behöver flera alkoholfria
miljöer!
Kjell-ove oscarsson
REDAKTÖR APPELL

Mehmet Kaplan
tackar för sig

ST

LEDARE Mehmet Kaplan, ordförande IOGT-NTO Stockholm
Mehmet Kaplan ser tillbaka på de år han varit ordförande i Stockholmsdistriktet, mer övertygad än någonsin om att IOGT-NTO behövs. Samtidigt annonserar han sin avgång vid årsmötet i april.

N

är jag första gången fick fråstyrelsen och personalen välförsedd med
gan om jag kunde tänka mig att
en mångfald av kunnande och erfarenhet
bli nominerad till ordförande i
samtidigt som våra närstående organisaStockholms distrikt av IOGT-NTO viftioner mer än gärna ville samverka.
tade jag bort det. Jag hade suttit i styär jag idag tittar tillbaka på den
relsen under många år och visste vilket
tid som jag har haft förtroendet
ansvar det var. Inte minst i Stockholms
att få leda distriktet är det med
län där landsbygd och storstad lever sida
glädje jag kan konstatera att jag har lärt
vid sida inom ett relativt litet geografiskt
mig mycket. När det gäller utmaningområde men med diametralt olika förarna så kan man konstatera att distrikutsättningar. Jag rådgjorde med vänner
tet numera äger en fastighet Skarpnäck
inom rörelsen och det var framförallt Valdäri framgångarna för Möjligheternas
ter Sundkvist uppmuntran som fick mig
Hus kan fortsätta och här är det på sin
att ta steget. Han var kassör i distriktsstyplats att lyfta fram de distriktsårsmöten
relsen och gjorde tidigt klart för mig att
som trodde på idén och gav sitt stöd för
jag alltid kunde vända mig till honom ifall
fortsatt verksamjag hade några fråhet trots negativa
gor, och det hade
Jag tror fortfarande på att siffror och den styjag oftare än han
IOGT-NTO är en bro som
relse med Kjellnog hade anat.
Han var en genuin
behövs för att vi ska kunna Ove Oscarsson i
spetsen som aldrig
folkrörelsemängav upp. Verksamniska och jag lärde hålla ihop samhället.
heterna i och kring
mig väldigt myckdistriktets andra
et av honom, inte
fastighet, huset i Södertälje, har fått ett
minst hur saker och ting skulle hanteras,
rejält uppsving mycket tack vare våra anmen bakom all saklighet fanns ett varmt
ställda och samarbetet med kommunen
medmänskligt hjärta. Vi är många som
är stabil. När det gäller medlemsantalet
fortfarande sörjer och saknar honom.
har vi efter flera år med stigande antal
är årsmötet hade valt den nya
stagnerat något de två senaste åren vilket
styrelsen med mig som ordfökommer att vara en fortsatt utmaning för
rande hade vi ett antal svåra fråkommande distriktsstyrelse.
gor framför oss. En av dessa var verksamag tror fortfarande på att IOGTheten Möjligheternas Hus som hade en
NTO är en bro som behövs för att
mycket bra verksamhet kring en briljant
vi ska kunna hålla ihop samhället.
idé men rent ekonomiskt gick det inte så
Där unga och äldre, etniska svenskar och
som vi ville. En annan fråga var IOGTde som har bakgrund i ett annat land,
NTO-huset i Södertälje som distriktet
storstad och landsbygd och många andra
ägde. Hur skulle vi få detta vackra hus att
olikheter får plats tillsammans. Jag kombli ett naturligt centrum för nykterhet i
mer att fortsätta arbeta för detta i Svelokalsamhället. En tredje fråga handlade
riges Riksdag, numera som gruppledare
om medlemsantalet som hade visat en
för Miljöpartiet vilket upptar ännu mer
oroväckande tendens åt fel håll. Dessa
av min tid och är det främsta skälet till att
och många fler utmaningar som krävde
jag har valt att sluta i distriktsstyrelsen på
samverkan och många olika kompetenser.
årsmötet i april.. n
När det gällde det senare så var distrikts-
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Fyra goa gubbar klipper band. Fr v Joakim Larsson, Thomas Olli, Mehmet Kaplan och Muhamed Hersi.

Gemensamt kulturcenter
i Rinkeby äntligen invigt
– Äntligen! Det utropade Thomas
Olli, verksamhetschef på NBV,
Nykterhetens bildningsverksamhet, vid invigningen av det nya
kulturcentret i Rinkeby.
Planerandet för, och väntandet på, lokalerna har varit lång och bitvis krånglig
process. Men nu kan NBV och IKC, Islamiskt Kulturcenter, dra igång verksamhet
och fylla dem med aktivitet. Thomas Olli
hoppas att medlemsorganisationerna i
NBV kan ta tillvara chansen att presentera sin verksamhet för invånarna och bli
en del av livet i området.
Talare på invigningen deltog även Joakim Larsson, moderat ytterstadsborgarråd, Muhamed Hersi, vice ordförande i
IKC samt Mehmet Kaplan som är IOGTNTOs distriktsordförande.
Joakim Larsson, pratade om vikten av
ideellt engagemang och samordning med
polisen men också om vikten av att sprida

på den verkliga bilden av Rinkeby. Bilden
av Rinkeby ser mycket annorlunda ut när
man jämför den bild som de boende i området ger och hur utomstående pratar eller skriver om stadsdelen.
Muhamed Hersi berättade om olika
områden inom vilket IKC har verksamhet. Bland annat läxhjälp där de möter
många ungdomar. Dessutom har man utbildning om och i islam.
Stora förhoppningar
Mehmet Kaplan som är vår ordförande
pratade om IOGT-NTO roll i civilsam-

FAKTA/
Förebyggande
arbete i Rinkeby
n Rinkeby är en typisk
miljonprogramsförort
med en hög andel invandrare. Folkmängd är

hället och att individer som ger av sin
egen tid är viktiga aktörer i samhället.
Han har stora förhoppningar på arbetet i
Rinkeby och hoppades på ett gott samarbete mellan de olika aktörerna.
Från IOGT-NTO distriktets sida hoppas vi på att kunna ha många varierande
verksamheter från våra olika led i lokalen.
Dels inom IOGT-NTOs och NBVs gemensamma förebyggarprojekt riktat mot
skolor och dels för att utveckla arbetet
inom IOGT-NTOs föreningar som finns
i området.
Kajsa Elveberg

14 901personer, 61% av
de boende var födda utanför Sverige.
I området ligger Askebyskolan, Bredbyskolan, Knutbyskolan,
Kvarnbyskolan och Rinkebyskolan. Dessa sko-

lor kommer att erbjudas
förebyggarutbildning för
skolpersonal i samarbete
med NBV. IOGT-NTO-distriktet satsar i samband
med förebyggarprojektet
även med föreningsutveckling i området.
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STOCKHOLM Distriktet

Samarbete med t
På distriktens expedition på
Klara Södra Kyrkogata 20, står
samarbetet i fokus. De som leder arbetet är konsulenterna Mikaela Persson, UNF, Madeleine
Åsander/ Zahra Ousi, Junis och
Kajsa Elveberg, IOGT-NTO.
Även om samarbetet mellan de tre distrikten i Stockholm (IOGT-NTO, UNF och
Junis) aldrig varit dåligt, så känns det som
det nu har fått en verklig nytändning.
Som spindlar i nätet sitter tre nya och/
eller nygamla konsulenter och ser till att
utvecklingsarbetet inte står still. Nu ska
det som det talas om i verksamhets- och
strategiplaner förverkligas.
– Vi har bildat SIKU, Stockholms
IOGT-NTO-rörelsekonsulenters
Utvecklingssamarbete, för att se till att inga
dubbeljobb görs, berättar Madeleine glatt
och fortsätter:
– Vi gör regelbundna avstämningar, ibland i ett möte, ibland när vi fikar eller
bara tittar in till varandra.
Kajsa har eget arbetsrum, medan Madeleine, Mikaela och Zahra, som inte var
med på intervjun, delar på ett, i den samlade distriktsexpeditionen en trappa upp
i huset.
UNFs Mikaela kommer från Landskrona, har hunnit med några år i stan,
men är ny som medlem. Hon har jobbat
åt Miljöpartiet, men berättar att hon alltid tyckt att en restriktiv alkoholpolitik
är viktig. Så när chansen att börja jobba
hos UNF dök upp så var valet enkelt.
– Nu är det slutdrucket för min del, säger hon frankt.
Satsar på krogprojekt
Distriktet satsar nu på ett krogprojekt,
inte helt sjösatt än och sen handlar det
om föreningskoll, det vill säga ta tempen
på distriktets föreningar och peppa de 732
medlemmarna att göra stordåd vid sommarens festivaler.
– Vi har många som i är 18-20 års åldern
och Kajsa och jag jobbar med att få med
dom också i IOGT-NTO aktiviteter.

Fyra viktiga medspelare för en stark IOGT-NTO-rörelse i Stockholm. Fr v Kajsa Elveberg, Mikaela Persson, Madeleine Åsander och
delar tjänsten på UNF med Madeleine.

Skillnaden mot att vara med i Grön
Ungdom jämfört med UNF är att det är
mera politik där. Så här långt tycker Mikaela att det känns som UNFare mer gillar att hänga med andra nyktra.
– Det UNF-distriktet mest behöver nu
är att öka verksamheten i de andra kommunerna i länet, utöver Stockholm. Vi har
nämligen flest UNFare inom tullarna.
Två nya föreningar har bildats nyligen.
En är inriktad på dataspel och en på costumeplay, det senare är som rollspel men
deltagarna har inga särskilda karaktärer.
Bra övergångar till UNF från Junis
Madeleine som tidigare har haft Mikaelas
jobb på UNF, har nu gått över till Junis,
där hon jobbar halvtid. På andra halvtiden
är det studier som gäller.
Junis lokala föreningar, har massor
med verksamhet. Det kan vara filmklubbar, teater och andra aktiviteter. Det finns

bra ledare, samtidigt som distriktet förstås alltid behöver flera. Vi vill att föreningarna ska möta varandra och på så sätt
skapa en extra känsla för att stanna kvar
Alla ledare i distriktet bjuds varannan
månad in till en speciell samling som är inriktad på ledarvård och personlig utveckling. Madeleine:
– Som ledare jobbar vi förstås också
med att få en bra övergång från Junis till
UNF. Här är det verkligen viktigt att vi
har ett bra samarbete oss konsulenter
emellan.
Ingen försommar utan Junisläger förstås och i år håller man till vid Rösjön. Där
blir det rollspel under dagarna tre och
Madeleine berättar att man kan ta emot
50 deltagare. Det blir också teaterkollo.
Nystart i Huddinge
En kommun där gemensamma resurser
läggs samman är i Huddinge som är på
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Foto: Kjell-Ove Oscarsson

ander och

tesplatser, men samhället fixar inte
detta eller är det så att man inte vill?
Detta krav är ju ett av de som finns
i den utvecklingsplan som distriktet arbetar efter, men det finns inga
enkla svar.

Zahra Ousi, infälld. Zahra deltog inte i intervjun och

gång igen. En ny Junisgrupp på gång
och IOGT-NTO letar också nya arbetsformer.
– Så här långt känns det bra att vi
hoppas kunna jobba så på alla ställen, säger Kajsa, men det kräver öppenhet och tolerans från alla parter
för att få rull på ett brett föreningsarbete.
– För vi behöver vara tillsammans
för att synas och kunna påverka. Utbudet är urstort. Konkurrensen är
stenhård, påpekar Madeleine.
– För oss i UNF är det nödvändigt att möta ungdomar i förorterna.
Vi måste kunna visa på ett alternativ.
Festa fast du är nykter är budskapet
från oss i UNF, säger Mikaela. Vi
borde ha flera ungdomsgårdar att
träffas på..
Egentligen borde det vara så att
samhället erbjuder alkoholfria mö-

Aktiviteten ökar i IOGT-NTO
Kajsa jobbar nu med att på olika
områden utveckla IOGT-NTOarbetet. I den ständigt lika viktiga
medlemsvärvningen finns nu Birgitta Lundin med som spindeln i
nätet.
– Det känns jättebra, konstaterar Kajsa, men noterar samtidigt
att man aldrig kan slappna av. Vore
ju fantastiskt roligt om flera kunde
hjälpa till att värva. Ett område där
det verkligen sjuder av aktivitet är i
Södertälje och där värvas det, görs
lunchmöten och det finns i stort
sett aktiviteter varje dag.
– Lunchmöten är en bra metod
som börjar växa sig starkare. Bra att
mötas under en kort tid på dagtid
och så konkurrerar vi inte med allt
som bara måste ske på kvällstid.
Distriktsrådet har också kommit igång efter några års lågaktivitet. Kajsa igen:
– Det ger ju oss som anställda lite
extra råg i ryggen när vi tar oss an
uppgifter som våra förtroendevalda
är överens om och det känns verkligen som att man ser samverkan som
en resurs.
– En av de verksamheter som
vi tror mycket på är att vi kan göra
gemensamma utbildningar. Det är
dags att mötas över gränserna och
då kommer nog också en del småproblem att lösas automatiskt.
– Och sist men inte minst har vi
ju distriktsårsmöten på Tollare den
9 april. Där finns de tre distrikten
och en del pass är förstås gemensamma, säger tre konsulenter som
hoppas på tre välbesökta, spännande och arbetsamma årsmöten.
Kjell-Ove Oscarsson

årsmöten

Musik hos Syskonkretsen
n Syskonkretsen hade kallat till årsmöte
den 9 februari. Ett 20-tal medlemmar hade
mött upp och fick lyssna till musikunderhållning av Siv Hellgren. Anna-Lena Skoglund, th, främre raden, bjöd på en litterär
kvart om Per-Anders Fogelström. Till
vänster syns omvalda ordföranden Gunnel Mauritsson. I bakre raden fr v finns
övriga styrelseledamöter, nämligen Kjell
Westring, Karin Gustafsson, Georg Fordner, Elisabet Sörensen och Sara Tomeryd
Foto: Kurt Skansén.

14 Juni tuffar vidare
n Trots 212 medlemmar så var det ont om
ordförandekandidater i anrika 14 Juni när
14 medlemmar och några gäster samlades till årsmöte den 8 februari. Birgitta
Olli valdes till vice ordförande och blir
lite ordningsman i början så att systemet
fungerar. Åke Marcusson, tf rektor på NBV,
berättade om sin bok, Pojkarna på Våtnäs,
(rec. i Appell 4/10). Föreningen fortsätter med veckomöten där IOGT-NTOs
verksamhetsområden står i fokus. På
www.14juni.se kan man följa föreningens
vidare insatser!

SGIF satsar på innebandy
n Stockholms Godtemplares Idrottsförening, SGIF, tar upp innebandy på programmet. Beslutet togs vid årsmötet den 5
februari då Janåke Johansson nyvaldes
till ordförande. I verksamhetsberättelsen kan man läsa att Annandag Juls stora
aktivitet, “Bort med skinkan”, samlade
30 deltagare och att det genomfördes för
35:e gången! På programmet finns också
orientering, golf och en juniorverksamhet.
Klubbtidningen Stafetten kommer ut med
två nummer också 2011. Föreningen har
68 medlemmar.
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Kalendarium mars – april
n Mars
Italienska och svenska
visor och schlager
Datum/tid: 8/3, 13.00
Musiker: Ekerö-trion
Kostnad: 30 kr, inkl kaffe/te
med dopp.
Plats: IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4, Häggvik.
Kontakt: Monica Rolander tel
08-96 76 54, 070-740 38 88

Våga vara nykter
Datum/tid: 9/3, 12.30-13.15
Föreläsare: Mikaela Persson,
fältkonsultent, UNF
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

”Rädda poliser och
Rädda ungdomar”
Datum/tid: 10/3, 14.00
Plats: NBVs lokal Bergsundstrand 43
Föreläsare: Micke Lundh f d
polis nu från NBV

Socialt företagande
Datum/tid: 10/3, 13-15
Föreläsare: Olle Rockström,
pedagog, Tollare Folkhögskola
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

Socialt arbete inom
IOGT-NTO-rörelsen
Datum/tid: 16/3, 12.30-13.15
Föreläsare: Lizzette Mastersson, utvecklingskonsulent.
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

Datum/tid: 23/3, 14.00
Anmälan: senast 20/3 till
Märta Schilt 08-99 97 79
Kostnad: 60 kr

Från amfora till
pelargonkruka

Bingo
Datum/tid: 24/3, 14.00
Plats: NBVs lokal Bergsunds
Strand 43

Föräldraskapets
berg- och dalbana

Skapa med pärlor

Datum/tid: 24/3, 13-15
Föreläsare: Mikaela Hurme,
förskolelärare och mamma.
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

Datum/tid Måndagar
kl 13-15.30, tom 11/4

Luffar- & trådslöjd
Datum/tid Onsdagar
kl 10-12.30, tom 13/4

Lappteknik

Datum/tid Onsdagar
kl 13-16, tom 13/4

Sånger av Ruben Nilsson, Allan Edwall mfl

ANMÄLAN: Ingen.
KOSTNAD 40 kr för visst
material och fika.
Plats: NBV-IOGT-NTO,
vid Hornstull, Bergsunds
Strand 43, plan 3

Datum/tid: 29/3, 13.00
Musiker: Ivan Dittmer
Kostnad: 30 kr, inkl fika.
Plats: IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4, Häggvik.
Kontakt: Monica Rolander tel
08-96 76 54, 070-740 38 88

Råd och tips om hörsel
Datum/tid: 17/3, 13.00
Plats: NBV Bergsunds Str. 43
Föreläsare: Maj-Lis Jansson,
leg Audionom.

Möjligheter med
social ekonomi

Datum/tid: 14/3, 13.00 – 15.00
Plats: IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4, Häggvik.
Föreläsare: P-O Granqvist
Kontakt: Monica Rolander tel
08-96 76 54, 070-740 38 88

Datum/tid: 17/3, 13-15
Föreläsare: Staffan Hûbinette, pedagog, Tollare
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

Datum/tid: 15/3, 13.00
Föreläsare: Göran Lager
Kostnad: 30 kr, inkl kaffe/te
med dopp.
Plats: IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4, Häggvik.
Kontakt: Monica Rolander tel
08-96 76 54, 070-740 38 88

n April

Slöjdverkstan
våren 2011

Tror du på skrock
och vidskepelse?

I sällskap av döden galgbackar i Sollentuna

LILJEVALCHS Vårsalong

Berättelser om
Edith Södergran
Datum/tid: 22/3, 13.00
Föreläsare: Ulla Helander
Kostnad: 30 kr, inkl fika.
Plats: IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4, Häggvik.
Kontakt: Monica Rolander tel
08-96 76 54, 070-740 38 88

Spelberoende och
vägen tillbaka
Datum/tid: 30/3, 12.30-13.15
Föreläsare: En tillfrisknande
spelberoende inleder seminariet, därefter öppen diskussion
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

ÅRSMÖTE
årsmöte Katarina Templares
Byggnadsförening och Stockholms distriktstempels Byggnadsförening
Datum/tid: 31/3, 18.00
Plats: NBV, Bergsundsstr. 43

"De glömda barnen"
Datum/tid: 31/3, 13-15
Gruppledare: Curt Thapper.
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

Datum/tid: 5/4, 13.00
Föreläsare: Ann-Mari Östberg
Kostnad: 30 kr, inkl kaffe/te
med dopp.
Plats: IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4, Häggvik.
Kontakt: Monica Rolander tel
08-96 76 54, 070-740 38 88

Kurs i blomsterarrangemang
datum 11/3 Tulpaner,
8 april Färggladpåsk,
delta en eller flera gånger
Tid: 10-12.
Kursledare floristen
Blomlotta.
Pris: 80 kr/gång. Material
och snittblommor ingår.
Anmälan : senast måndag samma vecka,till
Lotta Nordh 08-671 10
87, 0703-11 10 87, lotta.
nordh@nbv.se

Hivpositiv, fd missbrukare och hemlös
Datum/tid: 6/4, 12.30-13.15
Föreläsare: Karin Nilserius,
Projektledare, Convictus
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

Hur botar vi ångest?
Datum/tid: 7/4, 13-15
Föreläsare: Maria Bergström,
kognitiv beteendeterapeut
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se
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nummernöten: Vinnarna i Nummernöten i Appell nr 4/10: Ingeborg Isaksson, Sollentuna och  Anna-Lena
Skoglundh, Stockholm, får varsin Miljonlott. Grattis! Nästa nummernöt kommer i Appell nr 2/2011.
Tid, kalendrar och
almanackor
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Datum/tid: 11/4, 13.00 – 15.00
Föreläsare: P-O Granqvist
Plats: IOGT-NTO-huset,
Mantalsvägen 4, Häggvik.
Kontakt: Monica Rolander tel
08-96 76 54, 070-740 38 88

Det är nu dags att samlas igen på Tollare Folkhögskola för årets distriktsårsmöte för IOGT-NTO Stockholms distrikt. När förhandlingarna är klara är det tid
att delta i kvällens program.

Skaparglädje
våren 2011

PROGRAM

ÅRSMÖTE

Fågelbo med ägg

Årsmöte Stockholms Godtemplares Första Byggnadsförening
Datum/tid: 11/4, 18.00
Plats: IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20

DATUM/TID 7/3, 18-20.30
Anmälan senast 28/2

09.30 Förhandlingar

Änglar, stora & små

11.00 Förhandlingar

Underhållning med
populära melodier

Datum/tid 4/4, 18-20.30
Anmälan senast 28/3
Pris: 80 kr, fika och
grundmaterial ingår.
Plats: NBV, Bergsunds
Strand 43, plan 3
Anmälan Lotta Nordh
08-6711087, 0703-11 10
87, lotta.nordh@nbv.se

Datum/tid: 12/4, 13.00
Musiker: Sätrabälgarna
Kostnad: 30 kr, inkl kaffe/te
med dopp.
Plats: IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4, Häggvik.
Kontakt: Monica Rolander tel
08-96 76 54, 070-740 38 88

Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

IOGT-NTOs
förebyggande arbete

MILLESGÅRDEN, Beatrix
Potter, studiebesök

Datum/tid: 13/4, 12.30-13.15
Föreläsare: Helena Bergkvist,
verksamhetskonsulent
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

Datum/tid: 27/4, 13.00
Anmälan: 24/4 till Märta Schilt
08-99 97 79
Kostnad: 75 kronor

IOGT-NTO-rörelsens
historiska bakgrund
Datum/tid: 14/4, 13-15
Föreläsare: Andrea Lavesson,
verksamhetskonsulent
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

Att växa upp i en
dysfynktionell familj
Datum/tid: 21/4, 13-15
Föreläsare: Svenne Stenberg,
alkohol- och drogterapeut
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.

Mat och hälsa
för pensionärer

08.30 Registrering, Drop in – kaffe/the/smörgås
10.45 Paus
12.00 Lunch
13.00 Gemensam samling med förbundsrepresentanter
Carl-Åke Andersson , Nyköping, är IOGT-NTO-förbundets
representant på årsmötet.
13.30 Förhandlingar
15.00 Paus
15.30 Förhandlingar
18.00 Middag med underhållning.

Kostnader
Heldagspaket 330 kr.
fm-fika, lunch, em-fika, middag och underhållning

Förhandlingspaket 185 kr
fm-fika, lunch och em-fika

Kvällspaket 145 kr
middag och underhållning

Anmälan kan göras per tel 08-21 45 15, fax 08-20
22 01 eller skickas till e-post stockholm@iogt.se
Välkommen till en spännande dag på Tollare!
Distriktsstyrelsen

Datum/tid: 28/4, 14.00
Föreläsare: Jeanette Scott
Plats: NBV, Bergsunds Str. 43

Konsten att bli vän
med sig själv
Datum/tid: 28/4, 13-15
Föreläsare: Stefan Degerlund,
ordförande Global kunskap
Plats: IOGT-NTO, Övre Torekällgatan 29, Södertälje.
Kontakt: Karin Sjöberg, 0707186398, karin.sjoberg@iogt.se

MANUSTOPP för kalendariet till nästa nummer
av Appell: 11 april.

DISTRIKTSÅRSMÖTE
UNF 8-9 APRIL 2011
Vi möts upp på Tollare Folkhögskola den 8-9 april för att
planera nästkommande verksamhetsår för UNF
i Stockholms distrikt. Ta med dig grymma idéer
på hur vi kan göra nästa år till det bästa och
kom på DistriktsÅrsMöte 2011!
Har du frågor så ta kontakt med Mikaela Persson, mikaela.persson@unf.se, 0733-838327
Anmäl dig på: http://korta.nu/bxmgb
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bakgrund/
n Namn: Per-Åke Lundin
n Aktuellt uppdrag: Ambassadör i
Stockholm för SalusAnsvar och IOGTNTOs samarbete kring försäkringar
och projekt.
n Bakgrund: Fd, chef på Ansvar, numera ansvarig för strategisk planering
på IOGT-NTOs kansli.

Anna-Karin Laurell, vd i SalusAnsvar, och nyutnämnde ambassadören Per-Åke Lundin, funderar över hur man kan nå
IOGT-NTOs 3000 stockholmsmedlemmar med bra försäkringsinformation.
Foto: Elsa Haslum.

Ambassadör för SalusAnsvar
Sedan årsskiftet har SalusAnsvar en ambassadör inom IOGT-NTO
Stockholm. Det är Per-Åke Lundin som kommer att sprida information om samarbetet mellan IOGT-NTO och SalusAnsvar bland medlemmar och föreningar i distriktet.
IOGT-NTO och SalusAnsvar har en
lång gemensam historia – mer än 70 år!
På den tiden hette företaget Ansvar och
fanns representerat med kontor runt om
i Sverige. Då med en försäkring för helnyktra. Numera finns SalusAnsvar, fortfarande med en stark folkrörelseprofil
bara i Stockholm, men kunderna och
medlemmarna finns givetvis kvar i hela
landet.
Per-Åke Lundin har en lång erfarenhet av försäkringsbranschen och kan numera titulera sig ambassadör.
– Lite kul att vara tillbaka och prata
försäkring även om det sker på ideell bas.
SalusAnsvar har efter några år verkligen
visat att de vill samarbeta med oss som
folkrörelse.
fakta/

IOGT-NTO och SalusAnsvar kommit överens om att försöka hitta nya
former för en mer lokal förankring så att
fler medlemmar får kännedom om samarbetet och därmed de försäkringsmässiga förmåner som man kan få.
Den första frågan man alltid ställer
som kund är förstås om premien, dvs priset, är konkurrenskraftigt. Hur är stockholmspremierna jämfört med andra bo-

”

Kul att vara tillbaka
och prata försäkring
även om det sker på
ideell bas.

Samarbetet med SalusAnsvar

n I korthet innebär samarbetet mellan IOGT-NTO och SalusAnsvar dels försäkringsförmåner för medlemmarna,
dels gemensamma projekt. På försäkringssidan kan följande medlemsförmåner nämnas:
• Bättre pris än icke-medlemmar
• Familjeskydd mot alkohol- och narkotikaskador (ingår utan extra kostnad i hemförsäkringen för IOGT-NTOmedlemmar)
• 5% av premien för nytecknade försäkringar går till projekt inom IOGT-NTO.
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lag? Och hur ser det ut i länets utkanter?
Är det olika premier?
– Det finns säkert bolag som till och
från kan konkurrera. Min poäng för att
ställa upp som ambassadör är ju dels att
jag själv tycker att SalusAnsvar har bra
produkter, dels att distriktet får en rejäl
slant för att man ger möjlighet för att informera och prata försäkring.
– Premierna kan variera från år till år.
Mycket snö ett år med husskador gör att
plötsligt kan premierna i ett län gå upp
medan de är kvar på samma nivå i ett län
där det varit lite snö.
Från och med årsskiftet finns ambassadörer i sju IOGT-NTO-distrikt och
Per-Åke Lundin kommer serva distriktet. Han besöker gärna föreningarna och
kommer att delta på större distriktsarrangemang för att berätta om samarbetet. Uppdraget är ideellt, men distriktet
kommer att få 10 000 kronor för att man
har en SalusAnsvar-ambassadör.
Birgitta Olli

• Lojalitetsförmåner efter 5 och 10 år som kund.
SalusAnsvar bidrar också ekonomiskt till IOGT-NTOs arbete nya projekt Stor och Liten om alkohol och idrott och
SalusAnsvars VD är en av Vit Jul-ambassadörerna som
verkligen brinner för det projektet. Således ett samarbete
på flera nivåer
Vill du veta mera eller boka en föreningsträff är du
välkommen att kontakta Per Åke på telefon 0733-72 62 21
eller via e-post: perake.lundin@iogt.se.
Har du frågor kring din försäkring är du välkommen att
kontakta SalusAnsvars kundcenter, telefon 0200-87 50 00.
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