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LEDARE

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för ensamföräldrar, och deras barn. Vi samlar och stärker 
ensamföräldern och synliggör ensamförälderskapet genom politiskt påverkansarbete och opinionsbildning. 
Vi erbjuder meningsfulla verksamheter för våra medlemmar genom våra lokalföreningar och familjenätverk 
i hela Sverige.

2015 är snart till ända. Det har varit ett 
omtumlande år, både i vår verksamhet 
men också runt om i samhället där 
behövande människor har påverkat oss 
på många olika sätt. 
Samtidigt som främlingsfientligheten har ökat ser 
jag ändå att fler och fler har goda avsikter och har en 
hjälpande hand att sträcka ut. En hjälpande hand för 
en medmänniska som fryser eller som inte har mat för 
dagen. Det finns också så många i vårt samhälle bland 
privatpersoner, andra ideella organisationer och inte 
minst Svenska Kyrkan som vill hjälpa med att skänka 
en peng eller en fin leksak till ett litet barn. Jag blir 
alldeles varm i hjärtat över att det goda fortfarande är 
det som vinner i vårt allt tuffare samhälle. 

Julen står för dörren och många längtar efter den 
men julen kan också vara en vånda för de som inte 
har det så gott ekonomiskt ställt. En vånda över 
hur pengarna ska räcka när de knappt räcker till det 
ordinära i vanliga fall. 

Men är julen bara en hets på ett dignande bord fullt 
med en massa god mat eller en säck överfull med dyra 
julklappar? Är det detta dyrköpta som ger oss lycka?

Jag vill tro och hoppas att det inte bara är det ytliga 
som räknas utan att man kan glädjas även åt det lilla. 
Att man värnar om varandra, godheten och kärleken.

I detta nummer belyser vi ekonomin för 
ensamstående och hur saker runt omkring oss påverkar 
den. Jag hoppas ni finner att det är god läsning och 
att ni även får lite tips på hur man kan göra små 
förändringar för att underlätta i vardagen.

Ledare

Önskar er alla en härlig december – var rädda om varandra!

Catarina Danso
Förbundsordförande

Foto: Peter Borgeland



Foto: (cc) Patrik Nygren (Flickr @lattefarsan)
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Flickor sparar därefter lite oftare till:

Pojkar sparar i större utsträckning till: 

Barns fickpengar
Tonåringar sparar i första hand till:

Efter det kommer ett specifikt ändamål, t ex. bil, 
motorcykel eller resa. Det gäller för både tjejer och killar.

De pengar som yngre barn inte sparar går mest till 
leksaker och godis. 

Äldre lägger pengarna på nöjen och godis och ju äldre 
man är desto vanligare är det att betala även mobilräkning, 
presenter, musik och smink själv.

När fick du din första veckopeng?
De flesta barn får sin första veckopeng 
någon gång mellan 7 och 10 års ålder. När 
fick du din?
När man blir lite äldre brukar veckopengen bytas ut 
mot månadspeng. På senaste tiden har det blivit allt 
vanligare att även yngre barn får månadspeng. När man 
får månadspeng gäller det att man inte gör av med alla 
pengarna med en gång utan planerar så att de räcker 
hela månaden. 

Förhandla om fickpengen 
När du ska förhandla med dina föräldrar om hur stor 
veckopeng eller månadspeng du ska få, kan det vara bra 
att veta hur mycket andra barn i din ålder vanligen får. 
Men kom ihåg att det finns inget som säger hur stor 
pengen ska vara utan det beror på många olika saker.
Till exempel:
•	 Hur ser din familjs ekonomi ut?
•	 Vad ska pengarna räcka till? Den som får hög 

månadspeng ska ofta betala t ex inköp av kläder 
och lite dyrare saker.

•	 Ska du spara en del av pengarn? 
•	 Ska du göra en motprestation, tex diska en eller ett 

par gånger i veckan?

Månadspeng 7-12 år
Om du delar summan med fyra ser du hur stor 
veckopengen ungefär blir. 

Ålder Månadspeng (median)
7 90

8 100

9 110

10 130

11 170

12 200

Genomsnittlig månadspeng 13-19 år
Ålder Månadspeng (median)
13 300

14 350

15 500

16 1000

17 1050

18 1050

19 1050

Hur använder du din vecko- eller 
månadspeng?
Sparar du en del av dina fickpengar? Då gör du som 
många andra – mer än hälften av alla barn sparar och 
tycker att det är bra att ha sparpengar om det skulle 
dyka upp något som de vill köpa helt oplanerat eller för 
att köpa något speciellt längre fram. Det är lika vanligt 
bland yngre flickor och pojkar att spara.

Bland tonåringar spar knappt 40 procent regelbundet. 
Hälften sparar för att köpa något dyrt, i stället för att låna. 
Tonårskillar har ofta ett större sparkapital än tonårstjejer.

Bland de yngre är det vanligaste 
sparmålet för både flickor och pojkar:

Information från Swedbank 
    Privatekonomi
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Din ekonomi
Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har 
något du vill spara till men du vet inte riktigt hur. Du vill få kontroll 
på din ekonomi men vet inte var du ska börja. Koll på pengarna 
hjälper dig att få överblick över din ekonomi och att göra en budget 
så att du kan nå ditt mål.

I Koll på pengarna får du följa Anne och hur hon och 
hennes tre barn får ekonomin att gå runt på en lön. Du 
kan läsa om Konsumentverkets beräkningar för olika 
hushållstyper och tips var du kan vända dig om du har 
problem med ekonomin.

Vill du spara mer?
Då kan du antingen försöka öka dina inkomster eller 
minska dina kostnader. Vill du försöka minska dina 
kostnader kan du börja med att räkna på hur mycket du 
kan spara in på de olika kostnadsposterna. Fyll i kolumnen 
Budget på sidan 23 hur mycket pengar du istället skulle 
vilja lägga på de olika kostnadsposterna. Nu har du gjort 
en budget över hur du vill att din ekonomi ska se ut. Nu 
börjar det spännande jobbet att försöka hålla dig inom din 
budget!

Vad tycker du?
Gå in på www.enkat.kov.se och hjälp 
oss göra Koll på pengarna bättre. Det 
tar dig endast några minuter att lämna 
dina synpunkter. Du når även enkäten 
via QR-koden.

Inkomsterna
Fyll i hushållets inkomster i tabellen. Räkna samman och 
flytta över summan till tabellen på sidan 23. 

Inkomster och bidrag per månad efter skatt Person 1 Person 2 Sammanlagd inkomst

Lön
Föräldrapenning
Barnbidrag
Underhållsstöd/underhållsbidrag
Bostadsbidrag
Arbetslöshetsersättning
Studiestöd/utbildningsbidrag
Sjukpenning
Sjuk- och aktivitetsersättning
Pension
Övriga inkomster (andra bidrag, stipendier m.m.)
Summa inkomster per månad efter skatt

Fyll i dina inkomster och för in summan på raden ”Sammanlagda inkomster” på sidan 23. 

Så här du fyller i tabellerna
Fyll i tabellen nedan och tabellerna på sidan 8 och 21. För 
över summorna till sidan 23. Fyll även i dina övriga kostnader 
längre ner i tabellen. Du har nu en överblick över dina nuvarande 
inkomster och kostnader. Du kan enkelt se vad du lägger dina 
pengar på.

Tips

Fyll i och  
räkna ut!

Streckade områden 
visar var du själv kan 
fylla i för att räkna ut 

din budget.

KOLL PÅ PENGARNA

Mer information hittar du på  
www.konsumentverket.se 

Vill du ha fler broschyrer?
Fler broschyrer finns hos kommunens 
konsumentvägledare och budget- och 
skuldrådgivare. De kan också beställas 
från Konsumentverkets webbplats:  
www.puplikationer.konsumentverket.se
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Att få ekonomin att gå ihop kan vara tufft 
för vem som helst och inte minst om man 
är ensamstående förälder. Sveriges Makalösa 
Föräldrar har fått tips från Konsumentverket 
vad man kan göra för att få det att gå runt. 
Ett sätt att få koll på sin ekonomi är att t.ex. under 
en månad skriva upp allt som man faktiskt lägger sina 
pengar på. Då ser man snabbt var pengarna tar vägen 
och om det är något som man kan ändra på och kanske 
på så sätt minska sina kostnader. Genom att göra en 
månadsbudget får man ännu bättre koll på sin ekonomi.

10 ekonomitips:
1. Gör en budget med Konsumentverkets 

budgetkalkyl.  
I budgetkalkylen kan du även jämföra dina 
kostnader med Konsumentverkets beräkningar

2. För kassabok.  
Skriv upp alla dina utgifter under en månad och du 
får en bild av vad du lägger pengarna på.

3. Planerina dina matinköp.  
Gör en veckomatsedel med inköpslista och håll dig 
till den när du handlar.

Få koll på din 
ekonomi!

4. Gör matlåda.  
Genom att laga 
mat hemma och 
göra matlådor kan 
du spara flera hundra 
kronor i  månaden.

5. Se över avtalen med 
internet, tv, telefon, el 
mm. Behöver du alla TV-
kanaler? Går det att ringa 
billigare? Finns det en billigare 
elleverantör? 

6. Cykla i stället för att ta bilen.  
Att köra bil är dyrt. Cykla eller åk 
kollektivt i stället. 

7. Spara energi.  
Gå in på www.energimyndigheten.se och gör 
en energikalkyl för att se hur mycket du kan 
spara.

8. Se över dina försäkringar.  
Är du kanske dubbelförsäkrad, eller betalar 
du för försäkringar som du egentligen inte 
behöver?

9. Se över dina lån.  
Hör med banken och förhandla dig till en 
bättre ränta. Kanske dags att byta bank?

10.  Inför köpstopp. 
11.  Testa att bara handla det absolut 

nödvändigaste under en månad. Hur mycket 
gör du av med då?

Mer information

Illustration: Rebecca Landmér

PRIVATEKONOMI PRIVATEKONOMI
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I de flesta kommunerna erbjuder man 
barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill 
säga på kvällar, helger och nätter. Däremot 
finns det olika kriterier och möjligheter för 
ob-förskolor och hur man får plats på dessa.
Att det finns ob-förskolor är för många en förutsättning 
för att man ska kunna arbeta när många andra är lediga. 
Många av våra medlemmar i Makalösa Föräldrar är 
ensamstående föräldrar som jobbar inom serviceyrken. 
För dessa är det oerhört viktigt att det finns möjligheter 
att lämna barnen på ett tryggt ställe oavsett när på 
dygnet det är. 

Det vi kan se är att många förskolor stänger redan 
17.30 fast samhället numera är tillgängligt 24/7 och aldrig 
stannar upp. Hur kan det komma sig att barnomsorgen 
inte behöver följa det mer och mer flexibla samhället 

när vi människor förväntas arbeta även kvällar, nätter 
och helger?

Det finns också de kommuner som erbjuder ob-
barnomsorg i barnets egna hem eller inom pedagogisk 
omsorg. Däremot är det förvånansvärt att Stockholms 
stad endast har EN kvälls-och helg förskola och EN 
nattförskola. En genomgående regel för att man ska 
få lämna sitt barn på obekväm arbetstid är att man 
regelbundet arbetar kvällar, nätter eller helger. Detta ska 
styrkas med schema och intyg från arbetsgivaren.

I Stockholm rekommenderar man dessutom att man 
försöker ordna med barnomsorgen på egen hand och 
man prövar också om det finns möjlighet att ändra på 
föräldrarnas arbetstider.

Alla kommunerna säger att de ordnar omsorg utifrån 
det behov som finns och i någon kommun kan det även 
förekomma i det egna hemmet. Man försöker hitta 
lösningar för alla familjers behov.

Barnomsorg 
– på lika villkor?
Av: Catarina Danso I Växjö har man inte någon nattförskola och när jag 

frågar varför det inte finns får jag till svar att där inte är 
något behov. Nu vet jag att en mamma har fått tacka 
nej till ett nattjobb just för att det inte fanns någon 
barnomsorg på natten.

När vi tittar närmare på även de mindre kommunerna 
ser vi att det inte alltid erbjuds barnomsorg på helger och 

Kommun Kväll- och 
helgförskola

Nattförskola

Stockholm Ja Ja
Göteborg Ja Ja
Malmö Ja Ja
Uppsala Ja Ja
Västerås Ja Ja
Växjö Ja Nej
Umeå Ja Ja
Falun Ja Ja
Lund Ja Ja
Helsingborg Ja Ja

nätter. Däremot finns det en eller flera förskolor som 
har öppet till 22:30 på kvällarna. De flesta kommuner 
har med andra ord ob-förskolor men det upplevs från 
de behövande att det är lång väntetid för att få plats.

Så vårt råd är att öppna upp fler förskolor på kvällar, 
helger och nätter vilket gör att fler kan arbeta och inte 
behöver tacka nej till en välbehövlig inkomst.

Vi har valt att titta på hur det ser ut i de kommuner där vi har en lokalförening.

”Öppna upp fler förskolor på kvällar, 
helger och nätter så att fler kan arbeta 
och inte behöver tacka nej till inkomst”.

Ur kommande bilderbok, om att börja på förskolan.
Text och bild: Rebecca Landmér

EKONOMI OCH BARNOMSORG EKONOMI OCH BARNOMSORG



Den här sammanfattningen är 
hämtad från Rädda barnens rapport: 
Barnfattigdom i Sverige, Årsrapport 
2014.
•	 Forskning och analys: Tapio Salonen
•	 Projektgrupp: Ida-Lena Nyberg, Jakob Andersson 

och Sara Svensson
•	 Hela rapporten finns att läsa på https://

www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/
sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/rb_
fattigdom_2014_klar2_webb_.pdf
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Rädda Barnen har sedan 2002 genomfört 
studier som speglar förändringar i barns 
välfärd i Sverige. Den här rapporten är den 
tolfte i serien och redovisar utvecklingen till 
och med år.
Under drygt tio år, från 1997 till 2007, skedde en 
generell välståndsökning i Sverige. Barnfattigdomen 
minskade under denna period, från 22,3 procent 
till 10,9 procent. Det ökade välståndet under denna 
period kom inte alla barnfamiljer till del. Sverige 
hade fram till 1990-talets ekonomiska kris en relativt 
jämn inkomstfördelning, men under och efter krisen 
etablerades ett nytt mönster med vidgade ekonomiska 
skillnader mellan de fattigaste och de rikaste hushållen. 
I synnerhet är det barn i familjer med utländsk bakgrund 
och barn till ensamstående föräldrar som halkat efter och 
inte fått del av det ökade välståndet. De ekonomiska  
skillnaderna under 2000-talet har ökat.

Denna period följdes av en ekonomisk kris som 
påverkade barns ekonomiska villkor, även om 
förändringarna inte blev dramatiska. Barnfattigdomen 
ökade till 13,0 procent år 2009, men har därefter 
minskat igen. 2012 års statistik, som denna rapport 
baseras på, visar en mer eller mindre oförändrad nivå på 
barnfattigdomen jämfört med året innan. 

Barnfattigdomen har minskat med 0,1 procentenheter 
till 12,0 procent. Därmed lever cirka 230 000 barn i 
ekonomisk utsatthet. Konjunkturläget är fortsatt osäkert 
och påverkar  framför allt de barnhushåll där föräldrarna 
har en svag eller obefintlig position på arbetsmarknaden. 
Bakom den ekonomiska utsattheten bland barnfamiljerna 
finns ofta ohälsa och arbetslöshet bland föräldrarna.

Sveriges största städer, Stockholm, Göteborg och 
Malmö, har haft en särställning med mycket höga andelar 
barn i ekonomisk utsatthet. Det finns även mycket stora 

ekonomiska skillnader inom städerna. Exempelvis lever 
mer än 50 procent av barnen i området Rosengård i 
Malmö i ekonomisk utsatthet. De senaste åren har 
utvecklingen varit gynnsam i framförallt Stockholm, som 
inte längre hör till de 75 kommuner som har högst andel 
barnfattigdom. Barnfattigdomen har minskat tydligt 
även i kranskommuner som tidigare haft höga nivåer 
barnfattigdom, exempelvis Botkyrka, och i de stadsdelar 
som har de högsta andelarna barn i ekonomisk utsatthet. 
Malmö är fortfarande den stad i Sverige som har högst 

andel barnfattigdom, 31,7 procent under 2012, men 
även där minskar barnfattigdomen i ungefär samma 
storleksordning som i landet som helhet.

Huvudresultat  
i årets rapport:
•	 Den ekonomiska utsattheten bland barn och deras 

familjer minskade 2012 med 0,1 procentenheter 
till 12,0 procent. Cirka 230 000 barn levde i 
ekonomisk utsatthet år 2012. Detta motsvarar en 
minskning med cirka 2 000 barn i åldern 0–17 år.1

•	 Barnfattigdomen har minskat generellt 
i Sverige mellan 2011 och 2012 oavsett 
föräldrakonstellation. Barnfattigdomen bland 
barn till ensamstående föräldrar har minskat från 
28,0 procent till 27,8 procent. I gruppen barn 
till sammanboende föräldrar har barnfattigdomen 
minskat från 8,1 till 8,0 procent.

•	 Det finns fortsatt stora skillnader i ekonomiska 
uppväxtvillkor mellan barn med svensk respektive 
utländsk bakgrund. Närmare vart tredje barn 
med utländsk bakgrund, 29,1 procent lever i 
ekonomisk fattigdom, jämfört med 5,2 procent av 
de barn som har föräldrar som är födda i Sverige. 
Barnfattigdomen är alltså mer än fem gånger högre 
bland barn med utländsk bakgrund.

•	 Bland barn med utländsk bakgrund har andelen 
som lever i ekonomisk utsatthet minskat med 0,7 
procentenheter mellan 2011 och 2012, alltså mer 
än för barn i befolkningen som helhet.2

•	 Att ha utländsk bakgrund eller en ensamstående 
förälder är faktorer som var för sig ökar risken för 
barn att tvingas leva under ekonomiskt knappa 
förhållanden. Tillsammans förstärker faktorerna 1. Denna minskning kan eventuellt till viss del förklaras av en förändring i reglerna för nyanlända flyktingar. Från och med slutet av 2010 erhåller 

dessa inte längre försörjningsstöd via kommunerna utan får en särskild etableringsersättning via Försäkringskassan.
2. Minskningen kan delvis bero på nämnda regeländring för ersättning för nyanlända flyktinghushåll.

Barnfattigdom 
i Sverige
Rapport från Rädda Barnen 2014

varandra och ett mycket tydligt mönster av 
ojämlika ekonomiska villkor framträder. Mer än 
hälften, 53,4 procent av alla barn till ensamstående 
föräldrar med utländsk bakgrund levde i 
ekonomisk utsatthet 2012, jämfört med endast 2,1 
procent av alla de barn som bodde med båda sina 
svenskfödda föräldrar.

•	 I 162 av Sveriges 290 kommuner har 
barnfattigdomen minskat under 2012. 
Barnfattigdomen varierar fortfarande starkt mellan 
Sveriges kommuner, från 31,7 procent i Malmö till 
3,6 procent i kranskommunen Lomma.

•	 De största skillnaderna i barnfattigdom återfinns 
mellan storstädernas stadsdelar. I Stockholm är 
till exempel andelen barn som lever i ekonomisk 
fattigdom lägst i Bromma (5,2 procent) och högst 
i Rinkeby-Kista (36,7 procent). Motsvarande 
ekonomiska klyftor inom städerna finns även i 
Malmö och Göteborg. 

Barnfattigdomen 
ökade till 13,0 procent 
år 2009, men har 
därefter minskat igen. 

Sveriges största städer, 
Stockholm, Göteborg 
och Malmö, har haft 
en särställning med 
mycket höga andelar 
barn i ekonomisk 
utsatthet. 

EKONOMI OCH FATTIGDOM



Hur bor unga vuxna?
Hur vill de bo?
Undersökning från Hyresgästföreningen
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M
akalösa barn

Skicka 

gärna in 

material till oss, och 

kanske något litet foto på 

dig som ritat, skrivit eller skapat. 

Skriv också vad du heter och var 

du bor. 

Självfallet får du, om du vill, vara 

anonym i tidningen. 

Skicka till 

info@makalosa.org

142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma 
hos sina föräldrar och 353 000 unga vuxna 
skulle vilja ha en egen bostad – men saknar 
det i dag. Andelen unga som bor i osäkra 
upplåtelseformer ökar och kostnaden för 
dessa boenden har ökat markant sedan 
2013. Det visar rapporten Unga vuxnas 
boende i Sverige som Hyresgästföreningen 
publicerat sedan 1997.
Rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 visar 
att det råder ett stort gap mellan hur unga vuxna bor 
och hur de vill bo. Det råder också ett stort gap mellan 
ostadsbyggandet och efterfrågan på bostäder.

Endast 49 procent av Sveriges unga vuxna bor i egen 
bostad - det vill säga bostadsrätt, eget hus eller hyresrätt 
med förstahandskontrakt. Det är den lägst uppmätta 
andelen någonsin.

En av fem, 20 procent, bor hemma hos sina föräldrar. 
1997 var motsvarande andel 15 procent. 84 procent av 
de som bor hos sina föräldrar skulle absolut eller kanske 
vilja flytta hemifrån det närmaste året.

Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer är 
större än den någonsin har varit. Tre av tio av dem som har 
flyttat hemifrån bor inte i en egen bostad utan delar t ex 
boende med kompisar, hyr ett rum, bor i andra hand, hos 
en anhörig eller i studentbostad. Det är fler än vid tidigare 
mätning. Det är dessutom en boendeform vars kostnad 
har ökat kraftigt sedan 2013 års undersökning. Rapporten 

visar också att 20 procent av de unga vuxna som har barn 
har inget eget boende. De bor alltså i andra hand, hos en 
anhörig, hyr ett rum eller i ett studentboende.

36 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån 
har mindre än 5 500 kronor kvar varje månad när boendet 
är betalt. Det ligger under Konsumentverkets beräkningar 
på hur mycket en person mellan 18 och 30 år behöver 
för att klara sig. 

Framför allt är det de unga som bor i osäkra 
upplåtelseformer som har svårt att få ekonomin att 
gå ihop. Som en del av riksrapporten har det även 
gjorts tre separata regionala rapporter som beskriver 
boendesituationen för unga vuxna i Göteborg, Malmö/
Lund och Stockholm.

Det behövs 221 000 bostäder för att täcka behovet 
för unga vuxna. 

Rapport från Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningens rapport: 

http://www.hyresgastforeningen.
se/bostadspolitik/rapporter/
ungavuxna2015/ 

Läs mer

PRIVATEKONOMI MAKALÖSA BARN
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Under flera år har Helsingborgs lokalförening 
ordnat sommarläger för ensamstående 
föräldrar och deras barn. Det är ett 
uppskattat läger som brukar vara uppbokat 
flera månader innan det är dags att ge sig av.
Hit åkte jag med mina söner flera år och det är något de 
fortfarande minns och pratar varmt om trots att de idag 
är 22 och24 år.

I år tänkte jag besöka lägret som en dagsutflykt. En 
varm sommardag åkte jag på årets läger när Skånes 
Fagerhult och Skåne visade sig från sin bästa sida. Solen 
sken, sjön låg blank och stilla, mammor och pappor 
solade, pratade och drack kaffe. Barnen hade fullt med 
spring i sina ben. Det skojades och surrades överallt. Det 
märktes tydligt att här var det balans i livet. Både vuxna 
och barn hade hittat en plats där de trivdes på. Uppe vid 
lägergården satt några barn och pratade och jag gick för 
att höra vad de tyckte om att vara på lägret.

Vissa barn hade varit med tidigare år medans andra 
var här för första gången. Åldrarna på barnen och 
ungdomarna var allt mellan 5 år upp till 24 år. Det var 
uppskattat med den mixade åldern och många av de små 
barnen såg upp till de stora som tog väl hand om de som 
behövde lite extra tillsyn.

Mina föräldrar är skilda och när de bråkar 
brukar jag tänka mig att det nog skulle vara 
hemskt om de bodde tillsammans och vore 
gifta, för då skulle nog bråken inträffa oftare 
och det skulle jag nog inte kunna stå ut 
med. När jag var runt 7 år började jag tänka 
på att det faktiskt kunde finnas nackdelar 
med äktenskap. Innan dess brukade jag 
önska (som jag nog tror att många andra 
med skilda föräldrar gör när de 
är små) att mina föräldrar skulle 
bli kära igen, så att vi kunde vara 
en lycklig familj, som alla andra, 
precis så lyckliga som familjer är 
på tv och på film.
Jag trivs med att ha två hem, jag tycker 
att det känns friare än vad jag tror att det 
skulle vara att bara ha ett. Det känns bra 
att kunna röra sig mellan två ställen och 
känna sig lika hemma på båda platser. 
Det känns nästan som om man känner världen lite 
bättre då. Visserligen kan det vara ganska jobbigt att 
släpa alla läxor och saker mellan hemmen de dagar man 
byter, men det vänjer man sig vid, det hör liksom till.

Men när mina föräldrar bråkar känner jag mig så himla 
kluven. För ibland händer det att att de i frustration 
kan skrika ut en massa negativa saker om den andra 
föräldern, som till exempel ”..... din pappa är så snål och 
egoistisk” och ”.... din mamma tror att hennes ord är 
lag”. Då drabbar bråken båda mina hem, för om mina 
föräldrar bråkar blir det väldigt tydligt i hemmiljön. 
Det blir nästan som en grådisig dimma som svävar i 
takhöjd. Men vet att bråken existerar och man känner 
att man är del av anledningen till att de uppkommit. 
Mina föräldrar är ju faktiskt sammankopplade genom 
att de har skapat mig och mina syskon. Utan oss skulle 
nog inte problemen finnas. 

När jag var mindre kändes bråken ännu mera. Då kände 
jag ständigt att jag var orsaken till dem. För ofta började 
bråken med att jag eller något av mina syskon frågat till 
exempel pappa om pengar till att köpa ett visst pennskrin 
eller så. Det var oftast bråk om pengar, för varken pappa 
eller mamma har särskilt högavlönade yrken. Och när väl 
ett sådant litet bråk, om i det här fallet ett pennskrin, 
hade startat så kunde det utveckla sig till veckor av bråk. 
Nog mest för att båda mina föräldrar skämdes över att 
de inte kunde avvara pengar till sådana saker. Det löste 
sig alltid på det ena eller det andra sättet, men själva 

grejen att vara ”grunden” till ett sådant bråk 
kändes. Nuförtiden när mina föräldrar 
bråkar man det fortfarande handla om 
ekonomiska saker som vem som ska betala 
busskorten, boxningsavgiften eller så. 

Men nuförtiden blir det oftast inte en 
lika stor sak av det. Eller det kanske det 
blir, men det känns inte så för mig. Jag 
har nämligen lärt mig att att inte ta på 
mig ett sådant ansvar.

När det uppstår konflikter brukar Rakel, 
min äldre syster, stå upp för och försvara 
mig. Då är jag mycket glad för mig syster. 
Hon vet ju nämligen hur det kan känns 

att vara i min situation. Det är hon och min storebror 
Robin som har fått mig att förstå hur viktigt det är att 
stå upp för mig själv. De har lärt mig att det är ok  att 
säga: ”Blanda inte in mig, jag är ju bara ett barn.” så nu 
när mina föräldrar gnäller inför oss, kan jag säga klart 
och tydligt att jag inte mår bättre av att höra deras gnat 
på varandra, och att de i så fall kan säga det direkt till 
varandra istället. Men jag hade nog inte riktigt vågat det 
innan, om inte mina syskon sagt det före. Nu när jag 
säger ifrån, i bråken hemma, känns det mycket lättare. 
Då tynger det inte ner lika mycket och tar inte upp lika 
mycket av min vardag.

Så mitt råd till andra med bråkande skilda föräldrar 
är: ”Våga säga ifrån” Du behöver inte inte vara en del av 
deras bråk. Våga säga precis som jag: ”BLANdA INTe 
IN MIG, jAG är jU BArA eTT BArN”.

Sommarläger i  
Skånes Fagerhult 2015
Av Catarina Danso

Blanda inte in mig, 
jag är bara ett barn!
Hämtat ur ”Skiljas – barnen berättar” av Sophie Arnö, Rädda Barnen 
Eifra Santesson, 15 år

”Mina föräldrar 
är ju faktiskt 
sammankopplade 
genom att de har 
skapat mig och 
mina syskon. Utan 
oss skulle nog inte 
problemen finnas.”

På frågan om vad som är bra med lägret var det mycket 
som var roligt. Att paddla, bada, åka båt, grilla, springa i 
skogen och att spela pingis var några av de sakerna som 
nämndes. Och givetsvis hör ett besök på godisflygplanet 
också till om barnen får bestämma. Och så träffar man 
nya kompisar och det är ju alltid kul! 

Just denna dagen var det också fyra hundar på besök. 
Vilket givetvis var uppskattat det också. Kankse mest 
från barnens sida och inte så mycket från hundarnas, 
men som snällt ställde upp på att bli klappade, kelade 
med och rastade trots att det var en varm sommardag 
och de hellre hade legat i skuggan och kikat under lugg 
på vad som hände.

Kvällen innan mitt besök hade det ordnats en spökrunda 
där barnen gick en runda i den mörka skogen och 
föräldrarna lurpassade på barnen för att skrämmas lite. 
För de barnen som var där för första gången var detta en 
spännande och häftig kväll. För de lite mer lägervana var 
spökrundan inte tillräckligt läskig. Så nästa år föräldrar, 
då kan ni spöka på lite mer. Och kanske skulle barnan 
få spöka lite för er också 

Något som inte var lika roligt var alla myggen men när 
barnen fick visa alla sina myggbett sågs det nästan som en 
triumf i att ha blivit biten flest gånger och armar och ben 
jämfördes för att se vem som hade de största myggbetten.

Leon som är 16 år har varit 
på lägret sen han var några år 
gammal men åker fortfarande 
gärna hit, även om han något 
år protesterande till hans 
mammas stora förtvivlan. 
Men även om han motvilligt 
åkte så stromtrivs han när 
han väl är på plats och åker 
gärna hit fler gånger.

På frågan om barnen vill 
åka hit igen får jag som svar 
en rungande JAAAA!

De intervjuade barnen 
heter Isac, Elina, 
Filippa, Ebba och Leon

MAKALÖSA BARN



”På morgonen flänger mamma omkring och tappar saker och samlar 
galonbyxor och papperslappar. Hon har konstiga kläder på sig och 
sätter färg på sin mun. 

Jag ska till jobbet nu lilla hjärtat, säger mamma, och du får vara på 
dagis hela dagen. 

Fast hon menar ju förskolan.” 

Ur kommande bilderbok, om att börja på förskolan.
Text och bild: Rebecca Landmér
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– Hur ser man att det är en mus i 
kylskåpet?

– Ostbågen står parkerad utanför.

Det var en ryss och en tysk och 
Bellman som hade hamnat på en öde 
ö. En dag flöt det iland en flaska med 
ett brev i, där stod att de fick önska 
sej vad de ville. Då önskade ryssen 
att han skulle komma hem igen och 
– vips! så var han borta! Sen önskade 
tysken att han skulle få komma hem 
igen och – vips! så var han borta! 
Men då tyckte Bellman att det blev 
så ensamt, så han sa: – Jag önskar att 
de andra två kommer tillbaka hit!

KUL!
Vad får man om man korsar en giraff och 
en igelkott? 

Svar: En tre meter lång tandborste!

Vad blir större och större ju mer du tar 
bort?

Svar: Hålet

Vad är det för likhet mellan en fiskare 
och en bebis?

Svar: Båda vill ha napp

En snigel blev rånad av ett gäng sköldpaddor. När polisen kom och frågade vad 
som hände blev svaret:

– Jag vet inte. Det gick så snabbt!

BARNOMSORG
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Dela bil, förenkla din vardag, och få en bättre 
ekonomi! Vi är stolta att kunna presentera 
vår senaste nyhet i organisationen, nämligen 
att Sveriges Makalösa Föräldrar lanserar ett 
samarbete med bildelningstjänsten GoMore. 
GoMore är en tjänst för folk som vill dela bil: antingen 
genom samåkning eller privat biluthyrning. Det är helt 
enkelt en tjänst som jobbar för att svenska folket ska få 
tillgång till billigare, trevligare och grönare transport i 
sina närområden. 

Så hur fungerar det egentligen? Samåkning går ut på 
att man åker tillsammans när man ändå ska åt samma 
håll. Med privat biluthyrning kan bilägare hyra ut sina 
privata bilar som sedan bokas av personer med sporadiskt 
bilbehov. Färre nybilsköp, fler pengar i plånboken. Win-
win för alla helt enkelt! Allt styrs via plattformen GoMore 
som förmedlar samåkningsresor och privata hyrbilar på 
ett enkelt och smidigt sätt. 

“Vi tycker det är otroligt kul 
att få samarbeta med Sveriges 
Makalösa Föräldrar. Som 
pappa till en lite pojke blir jag 
imponerad av alla ensamstående 
föräldrar och vill därför gärna 
underlätta där vi kan hjälpa 
till” säger Iker Rudberg, VD för 
GoMore Sverige. 

“Genom att samarbeta med GoMore kan vi förenkla våra 
medlemmars vardag - oavsett om det handlar om att skaffa 
billig hyrbil eller ett sätt att få en extra inkomst till sin 
bilekonomi” avslutar Catarina Danso, ordförande hos  
Sveriges Makalösa Föräldrar. 

Är du nyfiken på bildelning och vill veta mer? Eller vill 
du komma igång med samåkning eller privat biluthyrning 
direkt? 
•	 Kika in på www.gomore.se och läs mer! 
•	 Du får 10% på alla samåkningsresor du bokar via 

GoMore! 

Sveriges Makalösa Föräldrar lanserar  
spännande samarbete med nya bildelningstjänsten

Privat biluthyrning Samåkning
Du får 300:- rabatt på din första 
hyrbilsbokning hos GoMore! Ange koden 
MFHYRBIL när du bokar hyrbil.

Du får 10% på alla samåkningsresor 
du bokar via GoMore! Ange koden 
MFSAMAKER när du bokar skjuts.

PRIVATEKONOMI PRIVATEKONOMI



Som prenumerant på Sveriges Makalösa 
Föräldrars tidskrift har du möjlighet att 
ställa juridiska frågor och få svar av advokat 
Therese Stöm. Det kan bland annat handla om 
vårdnadstvister, umgängesfrågor eller hur du ska 
göra vid en skilsmässa.

Skicka frågan till ordforande@makalosa.org. 
Givetvis kan du vara anonym.

Therese Ström Advokatbyrå AB
Köpmangatan 15, 1 tr
111 31 Stockholm

Fråga advokaten
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Fråga:
Jag kallades till skolan för att ha ett möte med 
ansvarig pedagog och rektor. När jag kommer 
dit får jag beskedet om att de är oroliga för 
min sons beteende och att de säger att de 
överväger att göra en orosanmälan eftersom 
det är deras skyldighet. Jag blev chockad och 
mycket rädd och satt bara och lyssnade. Nu 
oroar jag mig så mycket att jag inte kan fungera.

  Vad innebär det att skolan säger att de har 
en skyldighet att göra en orosanmälan till 
socialtjänsten och vad kommer att hända? 
Riskerar jag att förlora mitt barn?

Olycklig förälder

Advokaten svarar:
Jag kan inte utläsa så mycket information i Din fråga men 
frågeställningen är viktig så jag svarar generellt vad som gäller 
kring orosanmälningar. Personer som i sitt arbete kommer i 
kontakt med barn har en laglig skyldighet att anmäla om de 
misstänker eller uppfattar att ett barn far illa. Det betyder inte 
de facto att barnet inte har det bra. Anmälningsplikten är för att 
skydda barnet och eftersom skyldigheten att anmäla föreligger 
redan om det finns en misstanke att barnet far illa så medför det 
att de allra flesta anmälningar skrivs av, utan andra åtgärder än 
att ett samtal förs.

När skolan säger att de har skyldighet att anmäla till 
socialtjänsten så hänvisar de till socialtjänstlagens 14 kap § 1 c 
där det framgår att den som arbetar på skolan genast måste anmäla 
till socialnämnden i kommunen om de i skolverksamheten får 
känndedom om eller misstänker att ett barn far illa. Eftersom 
anmälningsplikten är absolut är det egentligen fel av rektor att 
kalla Dig till skolan för att där meddela att de överväger att 
anmäla. Det skapar bara onödig oro hos Dig som förälder. 

Det som sker när en anmälan väl är gjord är att socialtjänstens 
handläggare kallar Dig för att prata om anmälan och den oro 
som någon uttryckt kring Ditt barn. Anmälan är inte anonym 
då den kommer från skolan så Du får reda på vem och varför 
anmälan gjorts. 

Primärt kallas Du för att socialtjänsten skall kunna göra 
en förhandsbedömning om de behöver starta en utredning 
om Du och/eller Ditt barn behöver samhällets stöd. Om 
socialtjänstemannen efter att ha talat med Dig och hört Din syn 
anser att det finns någon kvarstående oro för hur Ditt barn har 
det så kommer det att göras en så kallad BBiC-utredning. BBiC 
står för barnets bästa i centrum. BBiC-utredningen skall visa om 
det finns en berättigad oro och hur denna oro skall elimineras. 

De allra flesta anmälningar om oro leder inte till att utredning 
påbörjas och i de fall en utredning påbörjas och kommer fram 
till att barnet behöver stöd och hjälp så skall socialtjänsten bistå 
med insatser för att hjälpa barnet.

Det är mycket ovanligt att ett barn omhändertas. För att det 
skall ske så måste det föreligga en konkret och allvarlig risk för 
barnets hälsa och utveckling kan skadas samt att föräldrarna 
inte samverkar med socialtjänsten för att undanröja risken för 
att barnet far illa.

Fråga:
Jag har missat att betala hyran i tid vid två tillfällen, 
ena gången betalades hyran 2 dagar försent och andra 
6 dagar försent. Nu har jag hört att hyresvärden har 
rätt att vräka mig på grund av förseningen. 

  Jag är ensamstående och har två barn som är 10 och  
12 år gamla. Kommer jag att bli vräkt?

Fråga advokaten

Advokaten svarar:
Om ett hyresavtal upphör på annat sätt än genom 
uppsägning kallas det att hyresrätten förverkas, med 
det menas att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet 
i förtid. En sådan förverkandegrund är försenad 
betalningen av hyran. Förseningen måste vara mer än 
en vecka efter förfallodagen. 

Om man som förälder inte betalar hyran i tid 
riskerar man att bli vräkt även om man har barn. Innan 
uppsägningen verkställs måste dock hyresvärden anmäla 
till socialtjänsten att en uppsägning kommer att ske. 

Om hyresgästen betalar hyran (vidtar rättelse) innan 
hyrevärden sagt upp avtalet kan hyresavtalet inte förverkas 
på den grunden.

Illustration: Rebecca Landmér

JURIDIK JURIDIK
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Smakäventyret – att 
lära små barn äta mat
Av Ann Fernholm
Kära nybliva föräldrar!

Den här boken är till dig. Det är den bok jag önskar 
att någon hade stuckit i min hand när jag skulle börja 
ge mina bebisar mat. För inte hade jag en aning om hur 
viktig det första årets smakträning är. När barn närmar sig 
2-årsåldern blir de ofta vad forskare kallar för neofobiska-
de blir skeptiska till ny mat. Där är det svårare att lära 
dem äta bra mat, som broccoli, leverpastej, ägg och lax. 
Därför behöver du ta tillvara din bebis nyfikenhet. Ni 
behöver ge er ut på ett äventyr tillsammans och utforska 
smak och konsistens bortom det söta och flytande.

Du känner kanske precis som jag även en rädsla för 
att barnet ska få i sig för lite näring eller för mycket salt. 
Det krävs en bra dos självförtroende och kunskap för att 
motstå industrins lobbying. För vem kom egentligen 
på att en pulverblandning av vetemjöl, skummjölk, 
palm- och rapsolja, koncentrerad fruktjuice och tillsatta 
vitaminer är bättre för bebisar än hemlagad mat?

Jag hoppas att denna bok ska inspirera till glädjefyllda 
upplevelser vid matbordet. Du kommer med säkerhet att 
behöva torka en del kladd. Se det som en invenstering 
i ditt barns hälsa. 

Fröken Viljas ena och 
andra sida
Av Anne Fållsten
Vilja springer och springer. Men hittar ändå inte 
fram. Livet som heltidsensamstående mamma med ett 
sjukt barn blir svårare och svårare att hålla ihop. När 
förändringen blir oundviklig ger hon sig tillsammans 
med sin son ut på en resa. Plötsligt känns det bråttom 
att leta upp den försvunna pappan. Men vad är det  hon 
egentligen letar efter?

Någon annanstans finns han som förlorat viljan att leva. 
Det värsta har redan hänt. Varje dag är en kamp för att 
hitta meningen med att fortsätta.

Den här boken handlar om när själen säger stopp. 
Om vad som kan hända när man slutar lyssna. Den är 
en berättelse om förändring. Den ofrånkomliga. Den 
handlar om hur viktig förlåtelse är. Att inte vänta. Låta 
någonting bli osagt.

Boken handlar också om sorg. Den oförlösta. Den som 
aldrig slutar att göra ont. Men framförallt är den en bok 
om kärlek. Den kärlek som river barriärer. Och tar sig 
igenom. Ända in. Den man aldrig mer blir densamma 
efter.

Boktips! Händer på riksförbundet
•	 Den 23-24 januari 2016 bjuder vi in 

till en kurshelg för lokalföreningarnas 
styrelseordförande, en person från 
valberedningen samt förbundsvalberedningen.  
  Under helgen kommer vi att gå igenom vad 
styrelsen respektive valberedningen behöver 
veta i sitt ideella arbete. Mer information om 
dagarna samt anmälan kommer att skickas ut 
separat.

•	 Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 
23-24 april. 
  Mer information kommer längre fram.

•	 2016 firar vi att vi som organisation 
har funnits i 20 år. Detta kommer att 
uppmärksammas på olika vis. Håll utkik på 
hemsidan för mer information!

•	 Förbundsstyrelsen vill också passa på att tacka 
alla våra medlemmar och andra som på något 
vis har ställt upp och gjort ett bra jobb för 
organisationen för ett fantastiskt år och önskar 
Er en riktigt  

Valberedningen söker 
engagerade personer för 
styrelseuppdrag
Brinner du för att engagera dig i ideellt styrelsearbete? Har du ett intresse av opinionsbildande påverkansarbete? Kan du avsätta några timmar varje månad och är du dessutom en man? 

Då kanske styrelsearbetet i Sveriges Makalösa Förädrar kunde vara något för dig?Till nästa år, 2016, söker vi ordförande, kassör och ledamöter. Är du intresserad eller vill fråga mer om uppdragen kontakta valberedningen- Johan Oltegen på johanoltegen@yahoo.se eller på mobil 070-614 11 69

God Jul och ett Gott Nytt År!

BOKTIPS MEDLEMSSIDOR
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Falun:
•	 Skidresa 14-17/1 2016 i Lindvallen.
•	 Mer information finns på facebook, Falu 

Makalösa Föräldrar.
Lund:
•	 After work
•	 Mer information finns på facebook, Lunds 

Makalösa Föräldrar.
Helsingborg:
•	 Julfest 13/12
•	 Bowlingkväll, datum ej bestämt ännu
•	 Vuxenfest, under våren men datum är ej ännu 

bestämt
•	 Mer information finns på facebook, 

Helsingborgs Makalösa Föräldrar.
•	 Valberedningen söker efter nya intresserade 

personer till styrelsen. Vill du engagera 
dig ideellt eller vill veta mer om vad 
styrelsearbetet innebär kontakta Catarina 
Danso dansocatarina@hotmail.com eller Anders 
Ekdahl-Ohlsson, anderseo@acephoto.se

Malmö:
•	 För information om vinterns och vårens träffar 

se facebook, Malmös Makalösa Föräldrar.

I Växjö är intresset stort bland de 
ensamstående mammorna. Här brinner 
det av förhoppningar för att skapa bättre 
förutsättningar för ensamstående föräldrar 
men också för att skapa nya sociala nätverk.
Det är 4–5 föräldrar som brukar träffas via kyrkan som 
genom Eva Lindahl som tidigare varit aktiv i Stockholms 
lokalförening började intressera sig för vad Makalösa 
Föräldrar är för något.

I samband med detta startades ett familjenätverk men 
de kom snabbt på att de ville bilda en lokalförening och 
det var inga problem att hitta intresserade personer till 
styrelsen som nu består av Sara Andersson ordförande, 
Eva Lindahl kassör, Åsa Andersson och Veronika som 
ledamot samt Susanne Filipsson som suppleant.

Göteborg:
•	 För mer information kontakta Ylva 

Hammarström, ylvham@yahoo.se
Västerås:
•	 För mer information se facebook, Västerås 

Makalösa Föräldrar
Umeå:
•	 För mer information se facebook, Umeås 

Makalösa Föräldrar
Stockholm:
•	 Se www.makalosa.org/lokalt/ eller kontakta 

samordnaren Margareta Asplund, stockholm@
makalosa.org

Uppsala
•	 För mer information se facebook, Uppsala 

Makalösa Föräldrar
Växjö
•	 För mer information, se artikeln här intill, och 

facebook: Växjö Makalösa Föräldrar

En ny lokalförening har bildats i Växjö!
Som lokalförening finns det större möjlighet att driva 

opinionsbildande frågor och något som är väldigt aktuellt 
är barnomsorg på obekväm arbetstid, vilket inte fungerar 
så bra i Växjö. En mamma berättar att hon  dessvärre 
fick tacka nej till ett jobb för att inte kommunen kunde 
erbjuda nattis!

Sara Andersson känner sig hedrad över förtroendet av 
att ha blivit vald till ordförande och tycker det ska bli 
spännande och kul att engagera sig i Makalösa Föräldrar 
och dess frågor.

Man kommer också att ordna aktiviteter av olika slag 
och det kan handla om att träffas i lekparken, fika eller 
ordna träffar där man kan ge taktil massage för både 
vuxna och barn.

En dröm de har är att kunna ordna ett läger till 
sommaren. Mer information om vad man gör i Växjö 
hittar du på deras facebook-sida, Växjö Makalösa 
Föräldrar.

Styrelsen i Växjö

MEDLEMSSIDOR MEDLEMSSIDOR
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Kallelse till 
Sveriges Makalösa 
Föräldrars 
årsstämma 2016 
Härmed inbjuds du att delta på Sveriges 
Makalösa Föräldrars årsstämma 2016.

Stämman kommer att äga rum den 23–24 april i 
Stockholm.

Förbundet bekostar resa, kost och logi för ett ombud 
per lokalförening. Ombud skall vara medlem i och utses 
av en lokalförening. Varje lokalförening, som är medlem 
i Förbundet och som har betalt sin medlemsavgift senast 
den 31/12 2014, har rätt att sända två ombud. Ombud 
får genom skriftlig fullmakt företräda annat ombud 
inom samma förening. Andra medlemmar (individuella 
personer, medlemmar i lokalförening eller representanter 
från medlemsorganisationer) har närvarorätt, men inte 
rösträtt, och måste finansiera egen resa, kost och logi.

Motion till ordinarie Förbundsstämma kan väckas 
av lokalförening, medlemsorganisation och enskild 
medlem. Motionen bör vara inlämnad, vad gäller enskild 
medlem som tillhör en lokalförening, till respektive 
förening för behandling på föreningens årsmöte. 
Föreningen ska sända samtliga motioner med eget 
yttrande till Förbundsstyrelsen senast den 5 mars. Har 
enskild motion avstyrkts av föreningen skall motionen 
ändå skickas till Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 
ska yttra sig över motionerna. 

 Skriftlig kallelse till ordinarie Förbundsstämma ska 
sändas till föreningarna tillsammans med inkomna 
motioner senast tre veckor före Förbundsstämman. 

Stämmohandlingar för ordinarie Förbundsstämma 
ska sändas till föreningarna senast två veckor före 
Förbundsstämman.

Programmet för helgen kommer längre fram.
Varmt välkomna!
Önskar Förbundsstyrelsen/ Catarina Danso

Boken kostar 150 kr plus porto 
45 kr och finns att köpa på 
kansliet, Klara Södra Kyrkogata 20, 
Stockholm. 

Du kan också beställa boken via 
admin@makalosa.org

Att köpa sin frihet
Boken Att köpa sin frihet:  
Ekonomiskt våld och andra 
strukturellt sanktionerade 
härskar-tekniker av Sophia Lövgren, 
fokuserar på ett osynligt problem – 
ekonomiskt våld. 
Ekonomiskt våld kan begås av en f.d. partner och där myndighetspersonals okunskap stödjer och förstärker våldet med hjälp av riktlinjer, rutiner och lagstiftning.

Författaren Sophia Lövgren, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar, har djupintervjuat tio kvinnor, som berättar om det våld de utsatts för av sina f.d. partners, och som på olika sätt förstärks i möten med familjerätt, socialtjänst, domstol, skola, förskola, hälso- och sjukvård. Boken fokuserar också på lösningar, som organisationen Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar för genom sitt arbete för ensamföräldrar och deras barn. Boken är ett led i arbetet att förebygga vårdnadstvister och stärka barnets perspektiv.

Medlemsavgiften för  
medlemmar i lokalföreningarna
Du vill väl fortsätta vara medlem även nästa år?

Som medlem i lokalföreningarna träffar du andra ensamstående föräldrar och du får ta del av föreningens aktiviteter, ibland 
till ett reducerat pris och ibland även helt gratis. För mer information om aktiviteter  besök lokalföreningarnas Facebook-sida. 
Du vill väl fortsätta vara medlem även nästa år?

Som medlem i lokalföreningarna träffar du andra ensamstående föräldrar och du får ta del av föreningens aktiviteter, ibland 
till ett reducerat pris och ibland även helt gratis. För mer information om aktiviteter  besök lokalföreningarnas Facebook-sida.

Helsingborg: 
Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata på 
förälder och barn. 200 kronor betalas in på bankgiro 5598-0049.

Lund: 
Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata på 
förälder och barn. 200 kronor betalas in till Färs och Frosta Sparbank  8079-6, 74 154 697-2. 

Malmö: 
Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata på 
förälder och barn vid betalning. 200 kr betalas in på bankgiro 5266-7169.

Stockholm: 
Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata på 
förälder och barn. 200 kronor betalas  in på PG 123 59 67-5.

Umeå: 
200 kr betalas in på Swedbank 8420-2924 229 490-9.

Uppsala: 
Ta kontakt med Karolin Lundström, karolinl@hotmail.com för mer information eller betala till riks 5447-5892.

Västerås: 
200 kronor betalas till riksförbundets bankgiro 5447-5892.

Göteborg: 
Ta kontakt med Ylva Hammarström, ylvham@yahoo.se för mer information eller betala till riks 5447-5892.

Falun: 
Extra årsmöte kommer  att hållas den 17 december och där beslutar man om medlemsavgiften för nästa år. 
Swedbank  8166-1, 924971 550-0.

Växjö: 
200 kronor betalas till riksförbundets Bg 5447-5892. Medlemmar som tillhör familjenätverk eller som är enskild 

medlem utan lokalföreningsanknytning betalar 200 kr till riksföbundets bankgiro 5447-5892.

Medlemmar som tillhör familjenätverk eller som är enskild medlem utan lokalföreningsanknytning betalar 200 kr till 
riksförbundets bankgiro 5447-5892.

Medlemsavgiften
MEDLEMSSIDOR
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Kontaktinformation
Du hittar all information om vår verksamhet på www.makalosa.org. Lokalföreningarnas och nätverkens 
egna hemsidor finns på stad.makalosa.org, t ex norrkoping@makalosa.org. 

FALUNS 
LOKALFÖRENING 

Ordförande Jörgen Paulsson:
jorgen.paulsson.jrp@gmail.com

Kontonummer:  
Swedbank  8166-1, 924971 
550-0

GÄVLE 
FAMILJENÄTVERK

Sonja Sjöblom: 
sonjasjoblom@hotmail.com

HUDIKSVALL 
FAMILJENÄTVERK

Jeanette Nordin: 
jeatou7505@hotmail.com

GÖTEBORGS 
LOKALFÖRENING 

Ylva Hammarström ordförande: 
ylvham@yahoo.se,

KARLSTAD 
FAMILJENÄTVERK

Gertrud Gybrant: 
gertrud.gybrant@privat.utfors.
se

karlstad@makalosa.org;
www.karlstad.makalosa.org

HELSINGBORGS 
LOKALFÖRENING 

Irene Stokland:
irene.stokland@hotmail.com

Eva Errestad:
evaerrestad@gmail.com

Bankgiro 5598-0049

HUDDINGE 
FAMILJENÄTVERK

Sonja Höök:
0706-61 06 92

VÄSTERÅS 
LOKALFÖRENING

Karin Jirsäter: 021-33 44 32; 
karinj64@hotmail.com; 
vasteras@makalosa.org

Riks bankgiro 5447-5892

ÖVRIGA SVERIGE 
Är ni intresserade av att 
starta ett eget nätverk? Det 
räcker om det finns två-tre 
intresserade som vill starta 
upp! Riksförbundet hjälper er 
att komma igång!

Hör av er till Catarina Danso:  
0722-52 62 61; 
ordforande@makalosa.org

UPPSALA 
LOKALFÖRENING

Karolin Lundström: 
0709-528 497

VÄXJÖ
LOKALFÖRENING

Facebook: Växjö Makalösa 
Föräldrar

STOCKHOLMS 
LOKALFÖRENING 

Samordnare Margaretha 
Asplund: 709-78 76 93; 
stockholm@makalosa.org

PG 123 59 67-5

NORRLANDS
FAMILJENÄTVERK 

Du hittar oss på facebook: 
Arvidsjaurs Makalösa 
Föräldrar och Luleås 
Makalösa Föräldrar

LUNDS 
LOKALFÖRENING 

Anna Olsson:
anna.i.l.olsson@hotmail.com

Kontonummer: Färs och Frosta 
Sparbank 8079-6, 74 154 697-2

LINKÖPING
FAMILJENÄTVERK

Marie Gren: 
amariegren@gmail.com

STOCKHOLMS 
FAMILJENÄTVERK 

Blackebergs öppna förskola: 
Vinjegatan 8 Blackeberg.
Sofia öppna förskola: 
Borgmästargatan 11 2tr 
Södermalm.
Ängelns öppna förskola: 
Armfeltsgatan 2 Gärdet.

MALMÖ 
LOKALFÖRENING 

Tanja Holm ordförande: 
makalosamalmo@gmail.com; 
tanjaxholm@gmail.com
Bankgiro 5266-7169
https://www.facebook.com/
groups/malmomakalosa/

NORRKÖPING 
FAMILJENÄTVERK 

Elisabeth Berndtsson: 
elisabet.s.berndtsson@live.se

UMEÅ 
LOKALFÖRENING 
Rosita Nilsson: 0702-85 85 85; 
rositanilsson73@hotmaill.com. 
Jeanette Nilsson: jeanette-maria.
nilsson@bredband.net.
Linda Söderström ordförande: 
0705-59 93 28; 
lindasoderstrom@hotmail.com 
Kontonummer Swedbank 
8420-2924 229

KONTAKT KONTAKT
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