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Aktuellt från Rödakorsvärdar på Karolinska sjukhuset 
Glädjande nyheter! 
Efter över två års uppehåll på grund av pandemin återupptar Rödakorsvärdarna sin verksamhet på Nya 
Karolinska sjukhuset och i Q-huset (tidigare Astrid Lindgrens barnsjukhus) på Karolinska sjukhuset under 
vecka 17.  
De frivilliga Rödakorsvärdarna hjälper sjukhusbesökarna tillrätta inom 
sjukhuset med både personliga och praktiska angelägenheter. Värdarna erbjuder 
medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer 
till hälso- och sjukvården. 
Kontaktpersoner för Rödakorsvärdarna är Ingela Månson och Ann-Marie 
Wahlbäck.  
Om det här är något för dig eller om du vill ha mer information kontakta oss på 
e-post: krets.solna@redcross.se 
 

Aktuellt från Styrelsen 
Glädjande nyheter! 
Tack vare hårt arbete och strålande engagemang kommer kretsen att 
överleva! 
Den 12 april valde kretsens medlemmar en ny styrelse, en valberedning 
och revisorer för 2022. Dessutom beslutade stämman om 
verksamhetsinriktning för 2022 och förgående styrelse beviljades 
ansvarsfrihet.   

Tack till alla er som deltog på kretsstämman och alla ni som har bidragit till att Solnakretsen kan 
fortsätta sitt viktiga arbete!     
Styrelse 2022: Barbro Miljand (nyval 1 år) ordförande, Kristina Wakander (nyval 2 år) ledamot och kassör, 
Kerstin Säll (nyval 1 år) ledamot, Urban Bergsten (fortsatt mandat 1 år) ledamot, Åsa Tapper (nyval 2 år) 
ledamot, Sten Schramm (nyval 2 år), ledamot Yvonne Lindén (nyval 1 år) ledamot, Emilia Kaufeldt (nyval 2 
år) ledamot. 
Valberedning 2022: Johan Magnéli, Agneta Rönnberg   
Revisorer 2022: Ebbe Adolfsson, Anna Wallgren, Clas Örjan Spång, ersättare  
Den 20/4 hölls ett första konstituerande styrelsemöte. Nästa möte blir den 28/4.  
Har du frågor som du vill att styrelsen tar upp? Mejla till krets.solna@redcross.se  
 
Aktuellt från Krisberedskapsgruppen  
Krisberedskapsgruppen, Solna Rödakorskrets, insatser vid Migrationsverket 
Krisberedskaps gruppens insatser påbörjades 10/3 och avslutades 7/4. Vi vill rikta ett varmt tack till Willys 
och ICA Supermarket i Sundbyberg samt Flygfyren och COOP i Norrtälje som hjälpt oss med frukt och juice 
som vi kunde dela ut till barn och vuxna som under flera timmar stod i kö utanför Migrationsverket.  
Vi fick också tillsammans med Rädda Barnen tillgång till ett rum inne i Migrationsverket dit föräldrar och 
barn kunde komma. Rummet var mycket värdefullt för barnen, ett tillfälle att få leka med andra barn, rita och 
pyssla, ett avbrott under den långa väntetiden. Föräldrar kunde få sitta ner i lugn och ro medan barnen lekt 
och fylla i sina papper och bevaka sin köplats för att få träffa en handläggare.  
Rädda Barnen och Röda Korset hjälptes åt att ansvara för att barn och föräldrar skulle känna sig trygga i 
rummet. Insatsen avslutades den 7/4 då Migrationsverket behövde använda lokalen för egna möten.  
Vill du vara med i detta viktiga arbete eller få mera information om krisberedskap?  
Du är välkommen att höra av dig med frågor och intresseanmälan till  
Barbro Miljand, e-post krets.solna@redcross.se  
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Aktuellt från Mötesplatsen Bergshamra 
 
Björnstigen 10 
170 72 Solna 
Telefon: 070-072 80 37 
 
Öppettider Måndag: Stängt  

Tisdag: 10.00 – 17.00 
14:00-17:00 Skapande verksamhet, ta med en stickning, virkning eller liknande att pyssla med.  
Onsdag: 10.00 – 17.00  
Torsdag: 10.00 – 17.00  
Fredag: 10.00 – 17.00 
Lördag: Stängt 

Info  Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för köp av second-handvaror, samtal och 
fika med hembakt kaffebröd. 

Frisbeegolf Välkommen till Bergshamras DiscGolfPark. Banan börjar nedanför Svedenbadet och tar cirka 20 
minuter att genomföra. Banan är nybörjarvänlig och består av sex hål.  
Tisdagar – fredagar 10.00- 17.00 
Frisbees finns att låna på Mötesplatsen Kupan vid Bergshamra centrum. 

Volontärer sökes Just nu söker vi flera volontärer som vill hjälpa till i secondhandbutiken i Bergshamra.  
Mejla till krets.solna@redcoss.se om du är intresserad av att hjälpa till!   
 

Aktuellt från Mötesplatsen Råsunda 
 
Råsundavägen 145 
169 36 Solna 
Telefonnr 070-072 80 38 
 
Öppettider Måndag: 14.00 – 18.00 

Tisdag: Stängt 
Onsdag: Stängt 
Torsdag: 14.00 – 18.00 
Fredag: Stängt 
Lördag: 11.00 – 15.00 

Info Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för köp av second-handvaror, samtal och 
fika med hembakt kaffebröd. 

Volontärer sökes Just nu söker vi flera volontärer som vill hjälpa till i secondhandbutiken i Råsunda.  
Mejla till krets.solna@redcoss.se om du är intresserad!   
 

Aktuellt från Träna svenska 
Träna svenska träffas på mötesplatsen i Bergshamra onsdagar 10.30 -12.00   
Kontaktperson Kjell Elenius  kjell.elenius@gmail.com  
 
Läs gärna mer om Kjell i slutet på nyhetsbrevet ���� 
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Projekt Mötesplats biblioteket 
Mötesplats Biblioteket är ett nytt projekt som syftar till att hjälpa nyanlända 
med språkträning, kontakt med myndigheter, tips och ingångar till sport- och 
fritidsaktiviteter m.m.  
Kontaktpersoner är Goran Skejo och Yvonne Petersson Svensson. 

Aktuellt från Väntjänsten 
Aktuellt från Väntjänsten  
Väntjänsten, vår besöksverksamhet för äldre i Solna, gör regelbundna besök hos äldre som bor 
hemma i sin lägenhet men även hos de som bor på ett äldreboende.  
Vill du ha besök eller vill du bli en som besöker gör då en intresseanmälan på 
Väntjänstens telefon 08-655 82 64 (telefonsvarare) alternativt på mailadress 
vantjanst.solna@redcross.se. 
 

Aktuellt från Första Hjälpen 
Första hjälpen utbildningarna har just nu en paus. 
 
Hallå där!  
Hej Kjell!  
 
- Varför engagerar du dig i Röda Korset? 
Av en slump. Jag gick förbi Röda Korset i Bergshamra och såg att de höll på med 
Träna svenska. Jag gick in och hjälpte till vid ett bord. Det var så intressant att jag 
bara fortsatte sedan.  
- Vad är det bästa med att vara frivillig? 
Stimulansen av att träffa en massa människor från olika kulturer. Mycket givande 
och berikande. Man känner sig upprymd efteråt. 
- Vad har du för tips för de som vill engagera sig? 
Ta kontakt med någon på Röda Korset 
 
Tack Kjell, för pratstunden och ditt stora engagemang!  

Aktuellt från Marknad och kommunikation 
Har du idéer eller information till nyhetsbrevet? Hör av dig till marknad.solna@redcross.se 
 

 
Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av maj 
 

Du kan läsa mer om Röda Korset Solna här: https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/ 
Följ oss gärna på Facebook och Instagram!  

Kjell Elenius 
Frivilligledare för  
Träna Svenska 
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