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Redaktörens sida  

 

Hej alla glada SSL-medlemmar, sjukhuskollegor och andra som läser vårt SSL-blad!  

Jag är er nya redaktör och blev invald i styrelsen på årsmötet i Linköping i Maj. Jag ser fram 

emot att få ta emot era skrivelser om både stort och smått! Berätta om när ni har varit på en 

intressant föreläsning, utbildning eller hittat ett nytt lyckosamt organisatoriskt arbetssätt på er 

sjukhusskola som ni vill förmedla.  

Hösten har kommit till oss med stormsteg och halva terminen har redan passerat. I början av 

september hade jag förmånen att delta i mitt första styrelsemöte i SSL och jag känner mig 

verkligen väl mottagen i gänget. Vi är två nytillkomna i styrelsen, och förutom jag är det Tora 

Borén från Linköping som är ny.  

Vi arbetade fram en plan för den närmaste tiden och det som står överst på agendan är att 

hitta en ny kassör till styrelsen eftersom Allan Anttila kommer att kliva av uppdraget vid nästa 

årsmöte. Detta beror på att han har slutat som sjukhuslärare, vilket vi i styrelsen tycker är 

mycket tråkigt. Vi utvärderade årets Rikssymposium i Linköping, där det bl.a. framkom att det 

finns önskningar om att se över hur vi sjukhuslärare ligger till lönemässigt jämfört med 

ordinarie lärartjänster i landet. Den frågan ska vi jobba vidare med under hösten. En annan 

fråga vi ska behandla är angående lagstiftningen som nu är tvetydig när de gäller ansvaret 

för förskoleklasseleverna.  

Jag vill också passa på att ge er ett lästips, en väldigt bra artikel i senaste numret av 

tidskriften ”Barn Cancer nr 3.19”. Ett mycket bra reportage på hur undervisningen kan 

fungera för barn och ungdomar under en cancerbehandling. Själv har jag på senaste tiden 

upplevt en hel del problematik när skolor inte sätter in hemundervisning då det är behov av 

det. Bl.a. har en skola på min ort tackat nej till att använda AV1 – roboten till en elev med 

Chrons sjukdom. De anser att det blir så problematiskt när det är högstadiet med olika lärare 

och klassrum och att det finns elever inte får vara med på bild. (skyddad id) Inte direkt fokus 

på vad som är bäst för den sjuke eleven. 

Önskar er en skön höstledighet,  som nu närmar sig  

Tack för ordet! Jag ser fram emot att få höra från dig! 

 

 

 

 

Jag önskar Dig en trevlig lässtund med detta nummer av SSL-bladet! 

Helén Olsson, redaktör, SSL-bladet 

Sänd in ditt bidrag till: helen.olsson@regiongavleborg.se 

mailto:helen.olsson@regiongavleborg.se


 

 

 

 
 

Vad händer på sjukhusskolorna? 

Den frågan ställer fler och fler sig har jag förstått. Varför lämnar duktiga, erfarna lärare det 

roligaste och intressantaste jobb man kan ha? Flera som hört av sig har hänvisat till att man 

haft en dålig löneutveckling jämfört med lärare i den ordinarie skolformen. Små möjligheter 

till fortbildning är en annan förklaring. Tråkigast är det att höra att man upplevt att chefer inte 

velat lyssna på förslag om utvecklingsmöjligheter utan svarat att ”om det inte passar så kan 

man ju sluta”. Jag hoppas att våra chefer förstår att uppskatta och premiera sin 

professionella personal och att inga flera lämnar vår grupp 

Vi har haft vårt första styrelsemöte och då var våra nya styrelsemedlemmar Tora och Helen 

med. Det kändes jättebra. 

En glad nyhet – En medlem har hört av sig och är intresserad av att ta över 

kassörsuppdraget efter Allan. Vi tänker tillsammans om hur och när detta ska ske så att det 

blir så smidigt som möjligt. Personen måste ju väljas in i Styrelsen på nästa Riksmöte men vi 

tänker att vi satsar på ”inskolning och överlämning” under nästa år.  

I styrelsen håller vi just nu på att inventera löneläget i landet. Vi planerar ett endagsmöte i 

Stockholm i november där vi ska tänka framåt runt denna fråga. 

Jag och Tora Borén (vice ordförande) har gjort en skrivelse ang.  6-åringarnas 

huvudmannaskap när de vistas på sjukhus. Vi har ställt den till Utbildningsdepartementet, 

Skolinspektionen och Sveriges kommuner och landsting samt till SPSM. Vi har inte pläderat 

för att 6-åringarna ska ”tillhöra oss” men vi har visat på vilka komplikationer som detta kan 

medföra. Självklart har förskollärare på lekterapin den kompetens som behövs för att ta hand 

om dessa elever men vi förstår att man organiserar den verksamheten på olika sätt på 

lekterapierna. Det blir spännande att ta del av svaren från myndigheterna. 

Nu önskar jag er alla en fortsatt skön höst!  

Varma hälsningar 

Karin Svensson, ordförande  

 

 

 

Information från ordförande!            oktober 2019 
                                                                 nummer 108 

 



 

 

 

 

Hur kan vi stötta elever som har gymnasieskolan som skolform? 

 

Den 11:e oktober anordnade Barncancerfonden i samarbete med SPSM en tematräff för 

sjukhuslärare och konsultsjuksköterskor från hela landet. Fokus för dagen var att informera 

och diskutera kring hur vi kan hjälpa och stötta elever som drabbas av sjukdom under 

gymnasietiden. 

Dagen inleddes med att representanter från Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT, de 

informerade kring ett nytt material som kommer att ges ut under hösten i samarbete med 

SVERE (Svenska Rehabnätverk för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada). 

Materialet heter: Ska jag gasa eller bromsa? En viktig fråga i skolan efter hjärnskakning! 

Syftet med skriften är att ge pedagoger kunskap om de svårigheter som kan uppkomma efter 

en hjärnskakning samt ge förslag på strategier och anpassningar som underlättar inlärning 

och lindrar stress och oro. Materialet kommer även att följas upp med utbildningar med start i 

januari 2020. 

Åsa Rebecca Holm och Helene Fägerblad från SPSM höll i programmet under resten av 

dagen. 

Den centrala frågan var:   

Vad händer om man inte går klart sina kurser på gymnasiet?  Är det kört? 

Detta blev också en fråga som även gäller för högstadiet och vilka möjligheter eleven har att 

komma vidare till gymnasiet vid stor skolfrånvaro. Något som flera av sjukhuslärarna hade 

erfarenhet av och framhöll som värdefullt var att koppla in studievägledare tidigt vid 

samarbete med skolan både på högstadiet och gymnasiet. 

Vilka ämnen ska eleven prioritera för att komma vidare?  En fråga som är av stor vikt då 

det är flera aspekter att ta hänsyn till t.ex. att eleven behöver betyg i vissa ämnen för att få 



 

 

behörighet att söka vidare till gymnasiet, att vissa kurser kanske bara erbjuds en termin och 

då bör dessa prioriteras, att alla kurser kanske inte går att läsa på Komvux osv. 

En studievägledare kan utifrån elevens förutsättningar hjälpa till att skapa en strategisk plan 

för en fungerande skolgång.  

Under eftermiddagen diskuterade vi gruppvis hur stödet för ungdomar att komma vidare till 

gymnasiet såg ut i respektive kommun. Vilka erfarenheter hade vi av att samarbeta med 

studievägledare? Avlutningsvis fick vi skriva ner vilka frågor och funderingar vi skulle vilja 

ställa till våra studievägledare i hemkommunen. Några av frågorna och funderingarna som 

kom upp var:  

 Ingår SYV i er elevhälsa? 

 Vad behöver SYV veta om eleven för att kunna hjälpa eleven rätt/ge alternativ? 

 Hur kan SYV minska stress och oro hos eleven/föräldrar? 

 Har kommunens SYV:are ett nätverk? 

 Vilka konsekvenser får olika val? 

 

Det var en intressant och givande dag som gav insikt i hur viktig roll studievägledaren har för 

våra sjuka barn som går på högstadiet eller gymnasiet. Som alltid är det också roligt och 

givande att träffa kollegor från hela landet!  

   

 

Sammanställt av Lotta Olofsson,  

Sjukhuslärare i Västerås  

 

 

 

 

 

  



 

 

Bildstöd på sjukhusskolan och i vården 
 

Redan för 20 år, då jag arbetade 

som speciallärare i grundskola 

samt senare i grundsärskola, kom 

jag i kontakt med bildstöd. Jag 

insåg ganska snart vilket bra stöd 

förstärkning med bilder är, och att 

detta ger struktur i tillvaron för 

eleven.  

Bilder som stöd är ett bra redskap 

som kognitivt stöd, t ex 

tidsstruktur, minnesstöd och 

utveckling av ordförråd och begrepp, både vid språkstörning samt även när man har ett 

annat modersmål. Dessutom ökar det självständigheten och minskar stress och oro över vad 

som ska ske. Med andra ord hjälper bildstöd till att bygga och komplettera språket, utifrån 

elevens individuella förutsättningar. 

Man kan även använda bilder till att kommunicera med sin omgivning, genom PECS (Picture 

Exchange Communication System). Elever, med ex Autismspektrumtillstånd, kan här lära sig 

att ta initiativ till kommunikation i sociala sammanhang.  

På barnkliniken i Växjö har vi startat upp ett bildstödsteam, 

där bl.a. jag ingår. Vi har haft utbildningspass för personalen 

på avdelning, mottagning och neo, och även för andra 

intresserade inom region Kronoberg, såsom folktandvården.  

När ett barn som är i behov av bildstöd, är inlagt på 

avdelningen eller ska komma till mottagningen, gör vi ett 

bildschema och sparar i ”bildbank”. Samtliga kallelser till 

olika undersökningar innehåller bildstöd för att 

barnet/ungdomen ska vara så förberedd som möjligt. För 

barn och ungdomar som behöver extra tydlighet, skickas det 

dessutom hem ett schema med bildstöd. På sjukhusskolan 

har vi färdiga bildscheman som vi fyller i tillsammans med 

eleven för att tydliggöra dagen, se bild.  

Det finns olika program för bildstöd, t ex Widgit Online, SymWriter, InPrint, Pictogram, 

Boardmaker och bildstod.se samt vanliga foton. Vi använder Widgit Online, eftersom den är 

webbaserad och man kan logga in från vilken dator som helst.  

 

 

  



 

 

Region Kronoberg har spelat in en film som visar hur vi arbetar med bildstöd här på 

barnkliniken. Den finns på Youtube och heter; Bildstöd på 

barnavdelningen 

(https://www.youtube.com/watch?v=NQZL6X-svAM&t=293s)    

 

Widgit Online har fördelen att man enkelt kan göra olika 

scheman, knippen, ordkort samt texter/dokument på två 

språk, ex svenska – arabiska, svenska – tyska osv. Allt 

för tydlighet, trygghet och minska stressen.  

När ett barn är planerat inlagt eller har rehab under en 

vecka gör vi ett veckoschema där olika professioner 

finns med, allt för att ge tydlighet och struktur. Schemat 

ska ge svar på frågorna: Vad ska jag göra? Var ska jag 

vara? Vem ska jag vara med? Hur länge ska det hålla 

på? Vad ska hända sen? Vad behöver jag ha? Varför ska jag göra det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi märker att 

bildstödet ger 

struktur och 

trygghet för barnet/ungdomen vid vistelsen på sjukhuset och sjukhusskolan. 

Här i Växjö kommun har samtliga skolor kommunlicens på Widgit Online. Dessutom 

anordnar AvMedia Kronoberg gratis utbildning i användningen.  

Man kan prova widgitonline.com gratis under 21 dagar. Gör gärna det!  

Hör gärna av Er om Ni undrar något! 

 

Maria Strand Gustbée 

Sjukhuslärare Växjömaria.strandgustbee@skola.vaxjo.se 

0470 58 84 48 

https://www.youtube.com/watch?v=NQZL6X-svAM&t=293s
mailto:maria.strandgustbee@skola.vaxjo.se


 

 

 
 
 

 
1988 anordnades den första HOPE-konferensen i Ljubljana i dåvarande Jugoslavien. Sedan 

dess har föreningen HOPE; Hospital Organisation of Pedagogues in Europe, anordnat 

konferenser vartannat år runt om i Europa med syfte att sammanföra sjukhuslärare från olika 

länder för erfarenhetsutbyte och att lyfta viktiga frågor för yrkesgruppen.  

 

Att bli medlem i HOPE kostar 180 kr per år. Föreningens arbete är viktigt för sjukhuslärares 

villkor runt om i Europa.  

Konferensen i Bukarest 2014 satte t.ex. ljus på de rumänska lärarnas arbetsvillkor och 

resulterade i att sjukhuslärarna där kunde gå från frivilligarbete till att få betalt. 

 

Förra gången hölls konferensen i Poznan, Polen med tema likvärdighet och inkludering för 

sjuka barn. 

 

Nästa år är det dags igen, denna gång i Tallinn, Estland 12-15/5. Registreringen är nu 

öppen. Det går också att skicka in abstracts för den som själv vill föreläsa eller anordna en 

workshop. Mer information kring nästa års konferens gällande registrering, tema och innehåll 

finns på http://www.hope2020.ee/  

 

Jag hoppas att vi som vanligt kan bli en liten svensk delegation så ansök om medel och 

anmäl er så syns vi förhoppningsvis i Tallinn till våren! 

 

 

 

Andreas Svensson, Landsrepresentant HOPE Sverige. 

Sjukhusskolan Linköping 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Längre bak i bladet finns information för ansökan till HOPE. 

http://www.hope2020.ee/


 

 

Vad händer i Växjö?  
 

Erfarenhetsutbyte mellan Växjö och Kalmar 

En solig och vacker höstdag i slutet av september satte sig sjukhuslärarna och 

lekterapeuterna från Kalmar och körde västerut till Växjö.  

Det blev många bra samtal om erfarenheter, likheter/olikheter angående våra arbeten och 

lokaler. Vi fick inblick i varandras vardag samt hur vi på olika sätt samarbetar skola-lekterapi. 

En mysig stund blev det i Lekterapins sinnesrum. Sittsäcken med tyngd föll gästerna i 

smaken.  

Det blev även tid för samtal skola respektive lekterapi för sig. Anton från Kalmar lekterapi 

hade VR-glasögon med sig som lekterapeuterna testade. Fantastiskt! Sjukhusskolan ska få 

utbildning i detta vid nästa studiedag. Dagen avslutades efter en sen gemensam lunch i 

sjukhusrestaurangen.  

I slutet av terminen åker Växjö-gänget österut till Kalmar. Det ser vi fram emot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösthälsningar från Maria och Cecilia i Växjö 

 

 

Från vänster: Lena (lekterapin Växjö), Petter (lekterapin Växjö), Cecilia 

(sjukhusskolan Växjö), Maria (sjukhusskolan Växjö), Lena (sjukhusskolan 

Kalmar), Catarina (BUP sjukhusskola Kalmar), Anton (lekterapin Kalmar) 



 

 

Tillbkablick 

 

 

 

 

                                                                                                

Vi i Gävle anordnade rikssymposium 18-19/4 2007, med 100 deltagare. 

Förutom olika föreläsningar informerade från sjukhuslärarföreningens dåvarande ordförande, 

samt dåvarande generaldirektören från Specialpedagogiska institutet plus två tjänstemän 

därifrån. 

Av 100 deltagare lämnades 69 utvärderingar in, där man betygsatte föreläsningarna. 

Kvällsföreläsningen; ”Kommunikation utan tal med min håriga familj” som hölls i 

Cirkusmanegen i Furuvik, med väldigt höga betyg, den fick tom två 10:or fast 5 var högsta 

värdering! 

Föreläsningen ”Självskadebeteende i unga år” av fil. Lic. leg psykolog, leg psykoterapeut 

Olle Sundh, fick också höga betyg. 

Tre 10:or fick Carina Blanck, dåvarande ordförande i kommunstyrelsen som rappandes 

tillsammans med elever från kulturskolan välkomnade till Gävle. Vilken inledning! 

Många uppskattande egna kommentarer: några ex;  

Välplanerat och varierat. Sträck på er! Tack Gävle! 

Mycket bra symposium! 

Jättetrevligt och jätteintressant! 

Synd med teknikproblem! 

Vykort från kollegorna i Kalmar ”För oss blev det terminens stora upplevelse!” 

Elever från Kulturskolan stod för musikunderhållning under dagarna, Vasaskolans jazz och 

cirkuslinje underhöll under kvällens mingel och middag på restaurang Furuviks Brygga. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Marianne Stålnacke, speciallärare, 

sjukhuslärare på BUP i Gävle 

I vårt förra medlemsblad annonserade vi några årtal som det saknades information 

om var Rikssymposiet hade hållit hus de åren. Det har inkommit ett mycket trevligt 

bidrag från Marianne i Gävle! Så nu är det åren 1997 och 1999 som vi fortfarande inte 

vet var symposiet hölls. Hör gärna av dig om du har information om var de hölls de 

årtalen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information! 

 

 

           Länktips 

 www.sjukhuslararforeningen.se  

Kika in på vår hemsida då och då för att hålla dig uppdaterad inför vårt kommande Rikssymposium 

m.m. Dela också gärna med dig av tidningsartiklar, länkar och annat intressant material som handlar 

om våra sjukhusskolor på vår hemsida.  

 

 http://www.hospitalteachers.eu/  

Organisationen för att utveckla sjukhusundervisningen i Europa. 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=NQZL6X-svAM&t=293s 

En film om bildstöd på barnavdelningen. 

 

 https://utbildningar.skolverket.se/group/tillgangligt-larande-med-digitala-verktyg 

I denna webbkurs får ni möjlighet att öka er kompetens i att skapa ett mer tillgängligt lärande för 
elever genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg. Genom 
kompetensutvecklingen erbjuds gemensamma samtal, upplevelser, prövande, utvecklande och 
reflektion.  

 

 

Litteraturtips 

 "Bedömning för lärande i klassrummet" av Trude Slemmen Wille, Gleerups förlag ISBN: 

978-91-40-68185-0. 

 

 "Kan du förstå mig? Om livet, frågorna och sorgen" av Kerstin Dillmar och Lars 

Björklund, Argument förlag,  
ISBN: 978-91-7315-515-1.   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.sjukhuslararforeningen.se/
http://www.hospitalteachers.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=NQZL6X-svAM&t=293s
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Futbildningar.skolverket.se%2Fgroup%2Ftillgangligt-larande-med-digitala-verktyg&data=02%7C01%7Chelen.olsson%40regiongavleborg.se%7Cb705c671e77a4fe474a608d753a44c74%7C414f742c509b41229fc7f9ccb5ad6ecb%7C1%7C0%7C637069837439529906&sdata=5LHraY4w6%2FfSYFmswL5IQz3HaAQ74TuSk3AO6zikjf4%3D&reserved=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lNPFUAz4&id=6928E18CD79765C7662856C1AE0F36A76B2FECD2&thid=OIP.lNPFUAz46H1A-W0alo-RgQHaKy&mediaurl=http://dizw242ufxqut.cloudfront.net/images/product/book/book/image0/bedomning_for_larande_i_klassrummet-slemmen_wille_trude-23592808-707213965-frntl.jpg&exph=220&expw=151&q=%e2%80%a2	+"Bed%c3%b6mning+f%c3%b6r+l%c3%a4rande+i+klassrummet"+av+Trude+Slemmen+Wille&simid=608017070195476054&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kl4vf3zU&id=51D072A768834E48CC636349968897A8785E7D3C&thid=OIP.kl4vf3zUxhfDhblUZGP8fAHaKJ&mediaurl=https://www.argument.se/wp-content/uploads/kan-du-forsta-mig-1.jpg&exph=1097&expw=800&q="Kan+du+f%c3%b6rst%c3%a5+mig?+Om+livet,+fr%c3%a5gorna+och+sorgen"+av+Kerstin+Dillmar+och+Lars+Bj%c3%b6rklund,+Argument+f%c3%b6rlag,+&simid=608049995427810997&selectedIndex=0


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ändringar till hemsidan: 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 HOPE-medlemskap! 
 
 

 

Ta chansen att bli medlem i HOPE - den europeiska 
sjukhuslärarföreningen! 

 
Information finns på: http://www.hospitalteachers.eu/  

          
                                                           Hälsningar 

 
  Landsrepresentant:                                                           Vice landrepresentant: 

  Andreas Svensson, Linköping                                       Anders Hedman, Linköping 

Mejla din ansökan: 

andreas.p.svensson@regionostergotland.se 

anders.hedman@regionostergotland.se 

 

Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL 
        

 www.sjukhuslararforeningen.se 
 
 
 

Stöd Sveriges Sjukhuslärarförening genom fortsatt medlemskap och värva gärna fler 
medlemmar. Stort antal medlemmar ger SSL:s styrelse en unik möjlighet att yttra sig 
kontakt med myndigheter och organisationer.                                                                                                      
                                                                                                                             

 
   
 
 

 

 
Karin Svensson                                                                     
Ordförande i SSL 
 
Sjukhuslärare i Umeå 
 
E-post: karin.svensson@umea.se  
 

http://www.hospitalteachers.eu/
mailto:andreas.p.svensson@regionostergotland.se
mailto:anders.hedman@regionostergotland.se
http://www.sjukhuslararforeningen.se/
mailto:karin.svensson@umea.se


 

 

Ändringar på hemsidan 
 

 Niklas Johansson, BUP, Kristianstad. Tel: 044–309 234 
E-post: niklas.johansson@utb.kristianstad.se  

 
 
 

Adressändringar 

 

 Agneta Lindh Wennefjord, SOMA, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.  
Tel: 018-611 58 67.  

           E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se           
 
 

Anmälan nya medlemmar/utträde ur SSL 
 

 Agneta Lindh Wennefjord, SOMA, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.  
Tel: 018-611 58 67.  

           E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se           
 

 

 

Nya medlemmar 
 

Gå in på vår hemsida www.sjukhuslararforeningen.se   och skriv ut 

anmälningsblanketten, eller använd blanketten på nästa sida i tidningen.  
Skicka den till SSL:s kassör Allan Anttila. Adressen finns på blanketten!  

 
 

Stödmedlemmar och sponsorer  

Vi skulle uppskatta mycket om vi kan få fler stödmedlemmar till vår förening!  Likaså 

om vi har möjlighet att få sponsorer som då kommer att belönas med sitt namn 

och/eller sitt företags logga på vår hemsida. 

 

 

 

 

mailto:niklas.johansson@utb.kristianstad.se
http://www.sjukhuslararforeningen.se/


 

 

  

  

 

 

 

  

Medlemsansökan  

 

    Härmed ansöker jag om medlemskap i  
   Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL.  
 
  Medlemsavgiften är 290 kr per år. Halvår 150 kr. 
                 Pensionärer 125 kr per år. 

 

 

 

Datum: .................................................................................................................................. 

 

Namn: ................................................................................................................................... 

 

Adress: .................................................................................................................................. 

 

Postadress: ............................................................................................................................ 

 

Tel bostad och mobil:...........................................................................................................    

 

Arbetsplats: ........................................................................................................................... 

 

Arbetsplatsadress: ................................................................................................................ 

 

Ange SOMA, BUP el annan verksamhet:............................................................................ 

 

Tel arbete:.............................................................................................................................. 

 

E-post: ................................................................................................................................... 

 

                  

Skriv ut och skicka din ansökan till:  

 

Allan Anttila,  

Fräntorpsgatan 50, 

416 76 Göteborg 
 

Bankgiro 5940–3329 

 

En fortsatt mysig höst 

önskar jag er alla! 

                 

 

 

 

 

Sveriges Sjukhuslärarförening 

Kassör Allan Anttila 

E-post: ALLAN.ANTTILA@hotmail.com 

Tel: 070-785 38 61 

 

 



 

 

På återseende i december igen! 

 

 

HAPPY HALLOWEEN! 

 

Du kommer väl ihåg att skicka in ditt bidrag i tid? 

 

Stoppdatum är den 1 december och nästa nummer kommer ut kring 

lucia.  

 

 

 

 

 

Helén Olsson 

Redaktör för SSL-bladet 

helen.olsson@regiongavleborg.se 
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