
Ledarsidan 

Så oväntat! 

Jag är årets stipendiat. Hur stort är inte det? 
Jag är så glad och överraskad. Tack så mycket 
lktyosföreningen! 

Det är ju faktiskt Eriks förtjänst att vi är medlem-
mar i lktyosföreningen. Vi bor i Norrköping och 

tillhör region 3 (Östergötland/Småland/Gotland/Öland). 

Erik är min yngsta son och har iktyos och en funk-

tionsnedsättning. 

Vi har varit med i lktyosföreningen sedan Erik var 
1-2 år. Att få känna att vi inte är ensamma och att 

veta att jag har andra i lktyosföreningen som jag 
kan fråga om råd och dela erfarenheter med har 

betytt och betyder mycket för mig. En förening med 
så mycket värme och hopp och alla  pa'  vänner 
som jag fått genom åren är fantastiskt. 

Nu ska Erik och jag åka på äventyr för stipendie-
pengarna jag fått. Det blir nog någon hotellöver-
nattning med bad/spa och äta på 
restaurang för det gillar Erik. 

Kanske att vi under hösten letar upp något uppträ-
dande av Mora Träsk för det är fortfarande Eriks 

favoriter. Nu kan ju personalen följa med Erik, jag 
har faktiskt lyssnat färdigt på Mora Träsk. 

Om vårt äventyr kommer jag berätta vid ett annat 
tillfälle. 

Jag vill avsluta ledarsidan med att tacka för allt som 
lktyosföreningen bidragit med under alla år. 

Den är och har varit så viktig för oss! 

Med vanliga vardagar med ovanliga inslag så 
traskar livet på. Erik som nu är 24 år har flyttat 
hemifrån till en gruppbostad med egen lägenhet. 
Det är verkligen häftigt. Det är precis det jag under 
senare år önskat för Eriks del. Som vilken ungdom 
som helst ville jag att han skulle få frigöra sig, bli 
vuxen. Det har nu slagit in. Det funkar jättebra, Erik 
är  sååå  nöjd och gillar sin lägenhet, grannarna och 
personalen. 

För min del är det mycket tufft, vilket jag insåg ti-
digt, men för att själv också överleva och orka som 
mamma, kvinna och sambo så var det rätt, men 
absolut inte lätt. 

Gruppbostaden är bra och det tar ju tid att lära 
känna Erik som person och inte bara se till omvård-
naden, även om den i Eriks fall är omfattande. Bra 
kan bara bli bättre! 

Hälsningar 

Nina och Erik 

Stipendiemotiveringen: 

"Nina Johansson har under många, många år varit med 

I lktyosföreningen. Hon har varit med i riksstyrelsen, 

och är det fortfarande, och där innehaft olika poster. 

Hon har varit föreningens ordförande under några år. 

Nina har också anordnat flera träffar i Norrköping som 

hon har tagit stort ansvar för. Dessutom har hon varit 

ordförande i region 3 (Östergötland/Småland/Öland/ 

Gotland). 

Nina är en värdig stipendiat som med sitt goda humör 

alltid spridit mycket glädje omkring sig." 
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