
Nyhetsbrev anhörigstöd juli-september 

Kommande: 

 

● Föräldragruppen träffas 

första gången den 25 augusti 

klockan 17:30-19:30 i Studie-

förbundet Vuxenskolans lo-

kaler i Sävsjö. Vill du anmäla 

dig hör av dig till mig.  

 

● Massagen kommer förhopp-

ningsvis att börjar 4 septem-

ber. 

 

● Syskongruppen träffas första 

gången den 15 september. 

Du anmäler ditt barn till 

Jenny Thelander telefon-

nummer: 0382-156 24 eller 

mail: jenny.thelander-

poulsen@savsjo.se 

 

 

 

 

Nu är det sommar! 

Blommorna har slagit ut, solen skiner 

och på något sätt så känns luften 

lättare att andas. Nu är sommarmåna-

derna här och jag hoppas att vi alla 

kommer  ha en underbar sommar! Jag 

hoppas på fint väder och att man kom-

mer kunna spendera mycket tid utom-

hus både i trädgården och skogen.  

 

 

För min del har jag nu nästa jobbat ett 

halvår som anhörigsamordnare och jag 

trivs väldigt bra.  

Jag har fått möjligheten att träffa 

många av er, och jag hoppas att jag får 

chansen att träffa fler av er så att jag 

får veta vad ni behöver och hur jag kan 

utveckla anhörigstödet i Sävsjö kom-

mun.  

Hur blir det till hösten?  

Än så länge har inte Sävsjö kommun 

ändrat några direktiv. Vilket innebär 

att Brygghörnan är fortfarande stängd. 

Däremot startar vi upp föräldragrup-

pen som riktar sig till dig som har barn 

med särskilda behov eller funktions-

nedsättning  den 25 augusti. Vi träffas 

vid fyra tillfällen i Studieförbundet 

Vuxenskolans lokaler.  Övriga datum är 

22 september, 20 oktober och 17 no-

vember klockan 17:30-19:30. Separat 

inbjudan finns i det här brevet.  

Vi kommer också starta en syskon-

grupp. En grupp för barn som går på 

högstadiet och som har syskon som 

har funktionsnedsättning, psykisk 

ohälsa eller någon annan sjukdom. 

Den gruppen kommer träffas tisdag 

kvällar, varannan vecka mellan 18:00-

20:00. Första tillfället är den 15 sep-

tember. Vi kommer ha en spelkväll, 

pysselkväll och bland annat tacokväll. 

För mer information och anmälan ring 

Jenny Thelander 0382-156 24 eller 

maila på: jenny.thelander-

poulsen@savsjo.se 

Vrigstad anhörig– och träningsgrupp 

vet vi ännu inte när den kan starta, 

utan besked kommer efter sommaren. 

 

Kanske vill du medverka i grupperna 

eller vill ha mer information om dem? 

Hör gärna av dig till mig.  

 

Alltid gott med glass när det är 

varmt! 



 

Önskar er alla en 

underbar skön 

sommar!  

Så hoppas jag att 

vi ses till hösten! 

 

 

 

 

Kontakt: Sara Fransén  

Anhörigsamordnare 

Telefonnummer: 0382-154 83 

Mail: sara.fransen@savsjo.se                                                                                                             

Besöksadress:  

Västra järnvägsgatan 11A 

 576 35 Sävsjö     

 

Läs gärna om anhörigstödet på 
nätet!  

www.savsjo.se/anhorigstod 

 

 

Jag kommer att ha           

semester från den 6 juli till 

och med den 2 augusti.  

Tyvärr finns det ingen er-

sättare för mig under som-

maren. 

Är det något du behöver 

hjälp med kan du ringa 

kommunväxeln. 

Telefonnummer: 

0382-152 00 

Massage och hälsokontroll 

Jag hoppas att  massagen kan börja 

igen i september. Första tillfället blir i 

så fall  den 4 september och det finns  

tider mellan 09:00-13:00. Innan eller 

efter din massagetid bjuds du på smör-

gås och kaffe/te. Ta kontakt med mig 

om du vill boka in dig.  Har du haft möj-

ligheten att få massage redan i år så går 

de som inte har fått det före i kön. 

Detta för att så många som möjligt ska 

kunna utnyttja erbjudandet.  

Jag vill påminna om att du har möjlighet 

att få en hälsokontroll genom anhö-

rigstödet. Vi samarbetar med vårdcen-

tralerna där du har möjlighet att få 

träffa en sjuksköterska för en kostnads-

fri genomgång av din hälsa.   

Anhörigvecka och psykiatrivecka 

Anhörigveckan är vecka 41 i år. Den 

kommer uppmärksammas med fokus 

på barn som anhöriga samt fokus på 

hälsa.   

Psykiatriveckan är vecka 46 och den 

kommer uppmärksammas både lokalt 

här i Sävsjö men också på hela Höglan-

det. Mer information om veckorna 

kommer efter sommaren.  

Nya anhöriggrupper? 

Skulle du vara intresserad av att delta i 

en anhöriggrupp? Kanske bara en sam-

talsgrupp eller till exempel en grupp där 

man fokuserar på hälsoämnen?  

Kanske har du andra idéer och förslag? 

Berätta gärna för mig vad  du saknar så 

ser jag över möjligheterna för dina 

idéer.  

Stödlinjer 

Jag vill tipsa om att det finns olika stöd-

linjer. Föräldralinjen är till för dig som 

är orolig för ditt barn eller för ett barn i 

din närhet.  Telefonnummer: 020– 85 

20 00, vardagar klockan 10-15 och tors-

dagar klockan 19-21. 

Äldrelinjen  riktar sig till dig som  har 

psykisk ohälsa eller bara vill prata med 

någon. Telefonnummer  020-22 22 33, 

vardagar klockan 8-19 och helger 10-

16. Båda linjerna sköts av volontärer  

och du är anonym.  

 

 

Jag önskar dig en underbar 

sommar och så hoppas jag att vi 

ses till hösten!  - Hälsningar 

Sara Fransén 


