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Astma- och Allergiförbundet  /  Förord av förbundsordförande

Ett händelserikt och  
framåtblickande 2019
Ännu ett år har gått, fyllt av aktiviteter, påverkan och utveckling. Ett år med många arbetsinsatser 
men också festliga tillfällen som Astma- och Allergiförbundets kongress. 

När man läser en årsberättelse, oavsett om det är förbundets skrivning eller lokalföreningens, 
häpnar man alltid över hur många aktiviteter som genomförts. Tillsammans blir det så tydligt att 
1+1 ibland faktiskt blir 3. Det blir ett mervärde när mindre insatser läggs samman till en helhet. 

Detta år gläds jag åt att förbundets synlighet varit så stor. På vårdområdet känner jag stor 
tillförsikt över att vårt eget vårdnätverk nu är så fint etablerat. Där finns en handlingskraft och 
styrka jag tänker att vi kommer att ha nytta av framöver. Nytta kommer våra medlemmar också 
ha av att certifieringsmodellen för Astma-, KOL- och Allergimottagningar etablerats och där har 
förbundet under året varit en part i arbetet. I vårt påverkansarbete har vi på flera områden gjort ett 
tydligt avtryck gällande medlemmars svårigheter och behov. Jag tänker här på att våra diagnoser nu 
på ett tydligare sätt benämns tillsammans med andra olika funktionsnedsättningar, exempelvis  
i trafikfrågor och bostadsfrågor. 

Ett av våra projekt har avslutats under året, Fralla, eller Allergisäkra äventyr som det fick heta 
i sluttampen. Ett projekt jag hoppas kommer att ge ringar på vattnet en lång tid framöver. Jag vill 
rikta ett stort tack till alla som på möjliga och omöjliga sätt bidragit under året, i stort och i smått 
och på olika nivåer inom organisationen. 

Det är tillsammans det blir bäst!

Maritha Sedvallson
Förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet
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Astma- och Allergiförbundet  /  Året i korthet

Så här i backspegeln kan vi se tillbaka på ett 2019 då 
Astma- och Allergiförbundets frågor ofta var i fokus 
och då vi flyttade fram våra positioner. Att tobaks-
lagen utökades från och med den första juli till att 
omfatta rökförbud på allmänna platser som till 
exempel uteserveringar och busshållplatser var en 
stor framgång för förbundet. 

Vårt långsiktiga arbete med att få till stånd 
 certifierade astma, KOL- och allergimottagningar  
bar frukt under året.

Att vi dessutom blivit invalda både i regeringens 
patientråd och regeringens funktionshindersdelega-
tion är något vi är väldigt glada över. 

På Astmadagen träffade vi socialminister Lena 
Hallengren tillsammans med Unga Allergiker för att 
lyfta den ojämlika astmavården. I maj genomfördes 
även förbundets kongress där en treårig verksam-
hetsplan antogs vilket bådar gott för framtiden. Tre 
nya ledamöter valdes också in. 

Vår uppskattade webbtidning/sajt Allergia.se 
nominerades till det prestigefulla Publishingpriset i 
kategorin Årets Tidnings-/tidskrifts webbplats. Med 
läsglädje och användarvänlighet i fokus är det inte 

konstigt att sajten har höga besökssiffror och även 
uppmärksammades i den tuffa konkurrensen.

Till Parfymfria veckan, vars syfte är att sprida kun-
skap om doftöverkänslighet, tog förbundet fram ett 
flertal filmer för att slå hål på myterna om doftöver-
känslighet. Filmerna fick stor uppmärksamhet och 
spreds flitigt på sociala medier. 

 Hur är det egentligen ställt med jämställdheten 
bland föräldrar till barn med astma och allergi? Och 
hur jämställt är bemötandet inom vården? Det är 
något som granskats i vårt Jämställdhetsprojekt som 
avslutas i mars 2020.

Specialkost inom skola och förskola har varit ett 
omdiskuterat ämne i medierna under året och det 
har konstaterats en stor ojämlikhet mellan olika sko-
lor och kommuner. Det är en fråga som förbundet 
har arbetat med under lång tid och det är glädjande 
att det nu börjar ge resultat. 

Året avslutade med ett välbesökt julmingel 
där samtal fördes med riksdagsledamot (tidigare 
socialminister) Annika Strandhäll om allergivården 
över landet. Minglet besöktes av personer från 
vården, forskningen, myndigheter, politiken och 
 samarbetsorganisationer.   

Året i korthet

Generalsekreterare Kristina Ljungros och Annika Strandhäll, riksdagsledamot, 
på Astma- och Allergiförbundets julmingel.
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Astma- och Allergiförbundet  /  Innehållsförteckning
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Arbete för en bra allergivård
Vi har under året sett flera vårdpolitiska segrar, 
bland annat kunskapsstyrningsorganisationen i 
vården som har varit mycket framgångsrik, vilket 
kommer att leda till en mer jämställd vård. 

Inom kunskapsstyrningsorganisationen har certi-
fieringsmodellen för Astma-, KOL- och allergimottag-
ningarna färdigställts. Behandlingsplaner för astma 
har färdigställts och förbundet har medverkat till att 
utveckla riktlinjer för patientmedverkan inom ramen 
för kunskapsstyrningen.

När det gäller Luftvägsregistret har allergirappor-
teringen påbörjats och flera regioner började direkt 
överföra data elektroniskt från journalsystemet.

I samband med astmadagen gjordes en uppvakt-
ning av socialminister Lena Hallengren tillsammans 
med Unga Allergiker. 

Förbundet fick under året en representant i 
regeringens patientråd och har bjudits in till en 
expertgrupp för att medverka inom utredningen 
Kunskapsstyrning som Socialstyrelsen -redovisat. 
Förbundet har även en representant i Socialsty-
relsens Funktionshindersnämnd och har deltagit 
i deras samrådsmöten. Några ytterligare externa 
grupper som förbundet medverkar i är Forska 
Sveriges agenda för hälsa, Forum för Health policy 
och Läkemedelsindustriföreningens utredning kring 

samverkan mellan patientorganisationer och läke-
medelsbolag. Förbundet har även ett löpande nära 
och gott samarbete med vårdprofessionen. 

Förbundet deltog Almedalen där vi bland annat 
träffade SOS Alarm, Folkhälsomyndigheten, ett 
flertal statsråd samt andra frivilligorganisationer. 
Förbundet arrangerade även ett seminarium om 
atopisk dermatit tillsammans med företrädare för 
vården och temaföreningen Atopikerna.  

Förbundet har även deltagit i AD-dagen, Pa-
tientriksdagen och riksdagsseminarium om patient-
inflytande samt internationella Astmadagen. 

Funktionshinderpolitik
Förbundet arbetar aktivt för att förverkliga målet att 
allergisjukdomar erkänns som en funktionsnedsätt-
ning, jämställs med andra funktionsnedsättningar 
och att lagar och regler följer FN-konventionen. 

Arbetet sker genom representation i samråds-
organ med myndigheter som Skolverket, Skolin-
spektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Myndigheten för 
delaktighet. 

Vi samverkar även med andra organisationer och 
är representerade i flera nätverk hos Funktionsrätt 
Sverige samt är medlem i Tankesmedjan Tobaksfakta. 

Under året har vi deltagit i arbetet med 

Intressepolitik
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 funktionsrättsrörelsens alternativrapport till FN- 
konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som presenterades i riksda-
gen. Vi medverkade även vid möten med regeringen 
och funktionshinderrörelsen om hur Sverige följer 
konventionen. Inför EU-valet skrev förbundet till 

svenska toppkandidater om att allergi ska erkännas 
som en funktionsnedsättning i EU. 

Förbundet deltar även i ett projekt med syfte 
att integrera funktionshinderperspektiv i Agenda 
2030-arbetet. Projektet drivs av Lika Unika Akademi 
tillsammans med Svenska FN-förbundet. 

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.
Läs mer på: www.globalamalen.se

Tillgänglighet för människor  
med allergisjukdomar
Inomhusmiljö och pälsdjur
Förbundet arbetar aktivt för att förbättra kunskapen 
om inomhusmiljöns betydelse. Bland annat gjordes 
ett utskick med information till rektorer och försko-
lechefer om allergironden och säker mat. Skrivelser 
om tillgänglighet och allergi har även skickats till 
samhällsaktörer som VISITA (restaurang- och hotell-
branschens organisation), Svensk Handel, företrädare 
för fastighetsägare och rikstäckande banker.

Under våren kontaktades bostadsministern med 
uppmaningen att Boverket ska få sitt ursprungliga 
anslag för regeringsuppdraget om god inomhusmil-
jö och för att statligt stöd för upprustning av skol-
lokaler ska återinföras. 

Förbundet har även ingått i en referensgrupp för 
uppdatering av en innemiljöhandbok till fastighets-
ägare från branschorganisationen Fastighetsägarna 
Sverige. Vi har opinionsbildat i media om moderni-
sering av regelverket för obligatorisk ventilations-
kontroll, bland annat i skolor. 

Förbundet arbetar för att öka kunskapen om 
pälsdjursallergi och föreslå lösningar för att motver-
ka de hinder som människor med pälsdjursallergi 

upplever i samhället. Det har bland annat skett 
genom djupintervjuer med insamling av erfaren-
heter från personer med svår pälsdjursallergi. 
Patientperspektiv med erfarenheter från personer 
med pälsdjursallergi presenterades bland annat vid 
Barnallergologernas möte.

En överenskommelse om assistanshundar har 
gjorts med Service- och Signalhundsförbundet och 
Svenska Brukshundsklubben och har spridits i olika 
informationskanaler.
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För att öka kunskapsläget om sekundär-preven-
tion för pälsdjursallergi och för att framöver kunna 
ta fram verkningsfulla råd har runda-bordssamtal 
med allergiexpertis hållits. Genom opinionsbildning 
i media uppmärksammade förbundet regeringen på 
behov av ett uppdrag till myndigheter och organisa-
tioner för att ta fram riktlinjer om pälsdjur i skolor, 
på arbetsplatser och offentliga miljöer

Tobaksrök och dofter
Den nya tobakslagen, som trädde i kraft den första 
juli, resulterade i att fler sökte hjälp för att sluta 
röka. Redan inom en månad rapporterade regio-
nerna fler samtal till sluta-röka-linjer och apoteken 
rapporterade en försäljningsökning vad gäller 
hjälpmedel för att sluta röka. Förbundet har påtalat 
behovet av resurser för information om den nya 
skärpta tobakslagen för rökfria offentliga utemiljöer 
till Folkhälsoministern. Detta gav effekt och Folk-
hälsomyndigheten fick uppdrag om en informa-
tionssatsning 2020 riktad till allmänheten och olika 
målgrupper som berörs av lagen. I en debattartikel 
konstaterade vi att den nya lagen redan gett vissa 
positiva effekter, men att regeringen också behöver 
tillsätta en utredning för att se över gällande regel-
verk så att det finns möjlighet att bo rökfritt.    

Under Tobaksfria veckan i november uppda-
terades en lista på fastighetsägare med rökfria 
flerbostadshus på förbundets webbsida och i en 
debattartikel lyfte förbundet tillsammans med ett 
par fastighetsägare vikten av att se över och skärpa 
regelverket för att möjliggöra att bo rökfritt. 

En skrivelse om tillgänglighet skickades till 
bransch-organisationer och rikstäckande organisa-
tioner för fastighetsägare i början av året. Där ingick 
information och råd om att införa rökfria flerbo-
stadshus och att införa parfymfria självdoserande 
tvättmaskiner i vissa gemensamma tvättstugor efter 
hand som gamla byts ut. 

Kollektivtrafik
Under 2019 har förbundet arbetat för att påverka 
företag inom flyg, tåg, buss och båt att ta bättre 
hänsyn till personer med allergisjukdomar. I mars 
kom slutrapporten av regeringsuppdraget från 
myndigheten Trafikanalys som främst lyfter syn-, 
hörsel- och rörelsehinder men som även nämner att 
hänsyn behöver tas till medicinska funktionsnedsätt-
ningar (allergi, astma, reumatism, mag-/tarmsjuk-
dom, diabetes med flera). Dessutom fick förbundet 
med ett stycke där det beskrivs vilka tillgänglighets-
problem våra medlemmar har, där de främsta fak-
torerna är pälsdjur, starka dofter, jordnötter/nötter 
och passiv rökning. Under året har vi kommunicerat 
till olika trafikföretag att de behöver ta ökad hänsyn 
för att våra medlemmar ska kunna nyttja kollektiv-
trafiken på samma villkor som andra. 

Satsningar för säker mat 
Personalutbildningar för förskola, skola  
och restaurang
Vårt utbildningsmaterial Säker mat i förskola och 
skola samt Hurra, en allergisk gäst! har under året 
använts i fyra baskurser ledda av godkända utbil-
dare. Förbundet har arrangerat två arbetsdagar för 
utbildarna i Stockholm. Syftet var att jobba fram ett 
nytt koncept för våra utbildningar mot restauranger 
för att få fler att delta i utbildningarna. Syftet med 
utbildningarna är att öka kunskapen om matallergier 
så att bra rutiner för en säker mathantering etable-
ras. Frivilligt egenkontrollprogram för restauranger 
erbjuds till dem som skriver avtal med förbundet. 
Restaurangerna som uppfyller förbundets kravlista 
för märkning får då intyg och klistermärken att sätta 
upp på restaurangerna.  

Allergener i förpackad mat
Sverige arbetar för att få till gemensamma direktiv 
från EU när det gäller gränsvärden för allergener i 
mat. Förbundet har drivit frågan i sina nätverk och 
arbetar också för att märkningen ”Kan innehålla spår 
av…” ska bli bättre reglerad, så att konsumenter med 
allergi vet vilken mat de kan äta. 

Förbundets tidigare påverkansarbete resulterade 
i att en ny lagstiftning kom 2018 som tillåter betyd-
ligt högre böter än tidigare och fängelsestraff upp 
till två år för olika livsmedelsbrott, till exempel slarv 
med märkning. Detta kan leda till att fler anmälning-
ar tas till domstol och fler domar utfärdas. Förbun-
det uppmärksammade frågan i en debattartikel i 
början av året och kommer fortsätta bevaka detta 
område.
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Jordnötter och nötter på förskola och skola
Förbundet har arbetat för en nationell vägledning 
för nötter inom skola och förskola. Vägledningen 
har fått stöd från styrelsen hos Astma- och Aller-
giförbundet, Unga Allergiker, Svensk förening för 
allergologi samt förbunden för allergisköterskor och 
skolsköterskor. 

Specialkost i förskola och skola
Förbundet har i flera år engagerat sig i och drivit 
opinionsbildning när det gäller specialkost i förskola 
och skola. Då fem olika myndigheter arbetar med 
olika delar av området så vill förbundet nu att en 
myndighet får huvudansvar för området special-
kost i förskola och skola. Det är tydligt att detta är 
ett problem för våra medlemmars barn. Det finns 
bristande kunskap om, och förståelse för, matal-
lergi-området i förskolor och skolor och nationella 
riktlinjer för specialkost har saknats. Under 2019 
har förbundet, tillsammans med Bra mat för alla, 
besvarat en enkät till nya nationella rekommendatio-
ner för specialkost i förskola och skola. Vi hoppas nu 
när dessa kommer ut under 2020 att det ska bli mer 
jämlikt över landet hur förskolor och skolor arbetar. 

Nätverk och andra arbetsgrupper
Förbundet har under året deltagit i två viktiga 
nätverksgrupper på matallergiområdet. Den ena är 
Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet. 
Här diskuteras frågor som rör märkning och lag-
stiftning på området och representanter från bland 

annat Astma- och Allergiförbundet, Celiakiförbundet, 
Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen och Svensk 
Dagligvaruhandel medverkar. 

Förbundet deltar även i Födoämnesallerginätver-
ket som ordnar föreläsningar, diskuterar och driver 
olika frågor på matallergiområdet. 

Förbundet deltar även i EFA:s nätverksgrupp Food 
Allergy Working Group. Vi har samverkat externt 
under året med andra förbund, aktörer inom flera 
branscher och myndigheter och driver aktivt frågan 
om ökad kunskap om matallergi i hälso- och sjuk-
vården. Vi har även deltagit på ett flertal vetenskap-
liga konferenser och nationella möten på området 
matallergi under året.
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Projektet Bra mat för alla
Projektet Bra mat för alla har under 2019 drivits 
med pengar från Arvsfonden. Huvudsyftet med 
projektet är att öka livskvalitén för huvudmålgrup-
pen (personer med allergi- och överkänslighet för 
mat). Målet är att skapa ett nationellt samordnade 
kunskapscentrum för matöverkänslighet. Huvudak-
törerna är förbundet, Centrum för Allergiforskning 
och Livsmedelsföretagen. 

Under 2019 har projektet förberett uppstarten av 
ett nationellt kunskapscentrum genom möten med 
Sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm. Projektet 
besökte också tre olika nationella kunskapscentra; 
Svenskt demenscentrum, Nationellt centrum för 
anhörigstöd samt Nationellt kunskapscentrum för 
klimatanpassning. En verksamhets- och organisa-
tionsplan för kunskapscentrumet har förberetts. 
En översyn av områden som projektet och senare 
kunskapscentrumet ska prioritera att arbeta med 
har gjorts. Ett fokusområde är nationella riktlinjer för 
sektorer inom matallergiområdet.

I mars hölls en konferens på Karolinska  Institutet 
för referensgruppen ”Att leva med matallergi”. 
Temat var uppstarten av ett kunskapscentrum och 
med hjälp av referensgruppen har arbetet fortsatt 
med att kartlägga livssituationen för personer med 
matallergi och fördjupa arbetet med att identifiera 
behoven. Under hösten genomfördes en enkätun-
dersökning till referensgruppen för att kartlägga 
svårigheter och lösningar på restaurang och i butik.

I april hölls även en konferens på Näringslivets 
hus i Stockholm för referensgruppen ”Att arbeta 
med matallergi”. Projektet hade en utställning på 
Astma- och Allergiförbundets kongress i Stockholm 
i maj samt en monter på Mänskliga Rättighetsda-
garna under hösten. Bra mat för alla har under året 
fört samtal med flera olika samarbetspartners som 
LU Food Faculty, Matallergicentrum Södersjukhu-
set, Visita med flera. Ett möte med Socialstyrelsen 
inledde en serie av intressepolitiska uppvaktningar 
från projektet.

Rådgivning 
Astma- och Allergiförbundets intressepolitiska hand-
läggare ger råd via mejl och telefon till medlemmar, 
företag och organisationer inom vård, inomhusmil-
jö, funktionshinderspolitik, utomhusmiljö, mat och 
kollektivtrafik. Rådgivning till Astma- och Allergiför-
bundets medlemmar prioriteras. Många blir med-
lemmar i samband med att de får hjälp. 

Frågorna kan exempelvis handla om skolmat, 
rökning och pälsdjur i flerbostadshus, dofter på all-
männa platser och vilket stöd som människor med 
allergi kan få i förskolan, skolan eller på arbetsplat-
sen eller i vården.

Remissvar och debattartiklar
2019 svarade Astma- och Allergiförbundet på sju 
remisser och producerade åtta skrivelser om bland 
annat tillgänglighet, den nya tobakslagen, special-
kost i förskola/skola, måltider på sjukhus och allergi-
anpassning av arbetsplatser.

För fullständig lista på remisser och skrivelser, se 
Astma- och Allergiförbundets hemsida

Rekommenderade produkter
Under 2019 har förbundet utvecklat samarbetet 
med de danska och norska Astma- och Allergi-för-
bunden i riktning mot en gemensam märkning som 
omfattar alla de produktkategorier länderna var för 
sig tidigare arbetet med. Den gemensamma loggan 
för Asthma Allergy Nordic (AAN) har fått ett större 
genomslag under året. Detta har förhoppningsvis 
lett till en ökad kännedom om vårt förbund samt 
goodwill för att vi erbjuder seriöst granskande av 
produkter på marknaden. 

Antalet produkter som granskats och rekom-
menderats med både den svenska Svalan och den 
nordiska AAN har ökat under året och fler har kon-
verterat till den nordiska märkningen. De tre nordis-
ka förbunden har fortsatt arbetat för att etablera en 
gemensam nordisk organisation för AAN samt med 
att ta fram nya kriterier inom AAN för alla produkt-
grupper.
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Medlemmar och föreningar
Antal medlemmar 
2019 hade förbundet 16 360 betalande medlem-
mar, det är en minskning med 665 från 2018 då 
förbundet hade 17 025 betalande medlemmar.

Antal föreningar
Vid årsskiftet 2019-2020 hade förbundet 90 lokalför-
eningar och 15 region-/länsföreningar. Under året 
har två föreningar lagts ner (Vara och  Karlskrona), 
en ny har startats (Köttallergi/Alfa-Gal) och tre 
länsföreningar har reorganiserat sig (Dalarna och 
 Södermanland har uppgått i Region Mellansverige 
medan Västra Götaland Nordost respektive Väst har 
slagit sig samman till Region Västra Götaland).

Cirkelbidrag till föreningar
Förbundet har fortsatt att stimulera föreningar till 
att anordna studiecirklar inom ramen för Arbetarnas 
Bildningsförbund (ABF) genom att bidra med 100 kr 
per cirkeldeltagare efter slutförd redovisning. Under 
året har totalt 46 800 kronor utbetalats i cirkelbidrag 
till tio olika lokalföreningar. 

Postkodlotteriet
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största 
lotterier. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet 
genererat mer än 11 miljarder kronor till ideella 
organisationer. Sedan 2009 har Astma- och Allergi-
förbundet varit förmånstagare i Postkodlotteriet och 
har sedan dess fått sammanlagt nästan 86 miljoner 
kronor (varav uppemot 15 miljoner kronor har varit 
projektstöd) - tack vare alla lottköpare! 2019 fick 
förbundet 6 650 000 kronor.

Organisation
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Blomsterfonden
Föreningar har möjlighet att söka bidrag för sin verk-
samhet från förbundets egen fond Blomsterfonden. 
Under året har 97 ansökningar från 39 olika fören-
ingar beviljats bidrag. Totalt har 1 085 200 kronor 
utbetalats till föreningarna från Blomsterfonden 
under 2019.

Kongress
18-19 maj 2019 genomförde förbundet sin 31: a 
kongress på Scandic Infra City i Upplands Väsby. 
Cirka 140 deltagare närvarade varav 89 kongress-
ombud från olika läns-/regionföreningar. En treårig 
verksamhetsplan med tillhörande budget klubbades 
och en ny förbundsstyrelse på nio personer valdes 
för tre år framåt. Totalt behandlades 69 motioner på 
kongressen och två stora rapporter presenterades, 
en om det pågående regionaliseringsarbetet och en 
om framtidens medlemskap. 

Kongressen antog ett särskilt uttalande; ”Vi larmar 
– Allergivården är ett lotteri”. Dessutom avtackades 
generalsekreterare Ulf Brändström som efter 28 
år på Astma- och Allergiförbundet gick i pension. 
Maritha Sedvallson delade ut förbundets hedersut-
märkelse Guldsvalan till Magnus Wickman som en 
uppskattning av hans mångåriga och banbrytande 
forskningsarbete. Maritha Sedvallson delade även ut 
Guldsvalan till Leif Henriksson.  Han har bland annat 
suttit i förbundsstyrelsen under 21 år där han ägnat 
kraft och energi på organisations- och arbetsgivar-
frågor och har alltid bidragit till att lösa upp knutar 
och bygga förbundet starkare.

Interna nätverk och grupper
Förutom geografiskt knuta lokalföreningar finns 
möjlighet att engagera sig i en temaförening och 
intresset för detta ökar årligen. 

I slutet av 2019 har Facebook-gruppen för doft-
överkänsliga nästan 1 000 medlemmar, köttallergi 
har över 400 medlemmar, Atopikerna och FPIES 
Sweden 300 respektive 350 medlemmar. 

Unga allergiker och  
funktionsrättsrörelsen
Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker 
har samarbetat under flera av årets kampanjdatum 
och event, bland annat Internationella Astmadagen, 
Parfymfria veckan, Internationella dagen för atopiskt 
eksem med flera. Vi har även bjudit in varandra till 
olika planeringsmöten, konferenser, utvecklingsdagar 

med mera. En representant från Unga Allergiker har 
under året medverkat på förbundsstyrelsens möten. 
Även på kongressen i maj deltog representanter 
från Unga Allergiker. 

Samarbetet inom ramen för Funktionsrätt  Sverige 
har fortsatt och förbundsordförande Maritha 
 Sedvallson är ledamot i deras styrelse. 

Följande föreningar fick under 2019 
bidrag från Blomsterfonden:

• Bergslagen
• Borlänge-Siljansringen
• Borås
• Gotland
• Helsingborg
• Hässleholm
• Internetföreningen
• Jönköpings län
• Kalmar län
• Karlskoga-Degerfors
• Kramfors
• Lidköping
• Ludvika
• Luleå
• Lägerföreningen
• Malmö
• Region Mellansverige
• Norra Hälsingland
• Norrbottens län
• Ovanåker
• Piteå-Älvdal
• Region Mellannorrland
• Skellefteå
• Skåne län
• Skövde-Hjo-Tibro
• Stockholm
• Södra Närke
• Trollhättan-Vänersborg
• Vetlanda
• Vilhelmina
• Västervik
• Västjämtland
• Västra Götaland Nordost
• Västra Östergötland
• Vätterstad
• Ängelholm
• Örebro
• Örebro län
• Örnsköldsvik Svalan
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Medlemsrekrytering
Under året har ett flertal satsningar gjorts för att öka 
inflödet av nya medlemmar och samtidigt minska 
utflödet. Totalt rekryterades nästan 2 000 nya med-
lemmar under året och störst inflöde sker via hem-
sidan, följt av Matallergikortet och sedan värvning 
via förening. En positiv trend är att de som anmäler 
sig via hemsidan i snitt tar med sig fler per hushåll 
än tidigare år. Förbundet har arbetat aktivt för att 
öka antalet medlemmar samt återvärva tidigare 
medlemmar. I samverkan med Forskningsfonden 
lanserades ett nytt initiativ till årsaviseringen ”Fad-
dermedlem” där medlemmar fick ett erbjudande att 
om att gå över till autogiro och samtidigt skänka en 
gåva till Forskningsfonden.

Medlemsförmåner
Matallergikortet
Under året fick förbundet in nästan 400 nya med-
lemmar via Matallergikortet. Totala antalet använ-
dare är nu uppe i 1150. Satsningar har gjorts för 
att marknadsföra tjänsten till fler, bland annat via 
sociala medier. 

Barnallergifonden
Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har 
under 2019 delat ut 204 099 konor i ekonomiskt 
stöd till 44 familjer med astma, allergi eller eksem. 
Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor, 
deltagaravgifter för allergiläger och vistelser på Sö-
dergården Åre, luftrenare, kvalsterskydd till sängen 
eller annat som gjort livet enklare för barn med 
allergisjukdom.

Kampanjer under året
Astmadagen 
Inför Astmadagen 7 maj samarbetade förbundet 
med Unga Allergiker i planerandet och genomföran-
det av kampanjdagen. Årets tema var den ojämlika 
astmavården och tillsammans ville vi uppmärksam-
ma behovet av jämlik och fungerande astmavård 
genom att samla in astmainhalatorer och överlämna 
dem till socialminister Lena Hallengren. 562 inha-
latorer samlades in och företrädare för de båda 
organisationerna fick träffa Lena Hallengren för att 
lämna över inhalatorerna och diskutera vårdfrågor.

En hashtag skapades för årets astmadag  
#ettskeppkommerlastat och ett Facebookevent ska-
pades som nådde 4 700 personer och fick 401 svar. 
Flera inlägg publicerades i samband med eventet 
och de genererade 33 kommentarer och 381 som 
gillade inläggen. Det är ett större engagemang än 
tidigare liknande kampanjer. 

Parfymfria veckan
Under årets parfymfria vecka i november samar-
betade förbundet med Unga Allergiker och Apotek 
Hjärtat. Tillsammans tog organisationerna fram två 
filmer, en om myter kring doftöverkänslighet och en 
med tips till allmänheten. Filmerna spreds via sociala 
medier såsom Facebook och fick stor spridning och 
räckvidd (över 40 000 visningar). Sammanlagt nåd-
des nästan 150 000 personer av inläggen. 
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Matallergiveckan
Under 2019 höll förbundet kampanjveckan Ma-
tallergiveckan 9 - 15 september (tidigare mataller-
gi-dagen). Förbundet tog fram informationsblad om 
celiaki och veteallergi som ingick i det kit som för-
eningarna kunde beställa till veckan. Tio föreningar 
beställde kit till kampanj i sin lokala butik. Förening-
en i Västervik anordnade en föreläsningsdag under 
matallergiveckan där förbundets ombudsman berät-
tade om den senaste forskningen om matallergier 
hos barn. Det blev en lyckad dag där medlemmar, 
kommunpolitiker, kommundietist och landstingsre-
presentant deltog och ställde frågor.
Internationella dagen för atopiskt eksem
Under den nyinrättade kampanjdagen Internationel-
la dagen för atopiskt eksem anordnade förbundet 
ett välbesökt seminarium i Stockholm tillsammans 
med Astma- och Allergiföreningen Atopikerna. 

I samband med seminariet släpptes en ny rapport 
om eksem och hur vården i Sverige ser ut. Samma 
vecka uppmärksammade TV4 rapporten i ett ny-
hetsinslag samt i TV4 Nyhetsmorgon med en längre 
intervju med en läkare och en patientföreträdare 
som berättade om hur det är att leva med atopiskt 
eksem. 

Projektet allergisäkra äventyr 
(FRALLA) 
Allergisäkra Äventyr har under tre år varit förbun-
dets samarbetsprojekt tillsammans med Frilufts-
främjandet som startade våren 2017 och avsluta-
des 31 december 2019, finansierat av medel från 
Postkodlotteriet. Projektet har arbetat för att ta fram 
metoder för friluftsliv anpassat för barn och unga 
med allergisjukdom. Projektet har under 2019 arbe-

tat nationellt med båda organisationerna.

Under året valde projektledare och styrgrupp 
att ändra namnet för att det ska kunna leva vidare 
även efter avslutat projekt. Namnet berättar vad 
det handlar om och anspelar på Friluftsfrämjandets 
benämning av sina aktiviteter som äventyr. 

Under året har Allergisäkra Äventyr deltagit på 
flera nationella konferenser för att sprida resultatet. 
Bland annat deltog vi på Skolsköterskornas kongress 
i maj där det var ett stort intresse för förbundets 
arbete. Vi har även fått möjlighet att dela med oss av 
vårt arbete internationellt på en europeisk friluftskon-
ferens på Irland med tillgänglighet som årets tema. 

Under hösten 2019 publicerades den första ver-
sionen av den digitala utbildningen som är tillgänglig 
för alla som jobbar med barn och unga och frilufts-
liv via inbjudan från projektledarna. Från och med 
2020 finns den att tillgå på förbundets hemsida och 
är även med i Friluftsfrämjandets utbildningskatalog 
Friluftsakademin.

Under hösten 2019 besöktes 13 orter runt om i 
Sverige för att föra samman lokala föreningar från 
både Astma och Allergiförbundet och Friluftsfräm-
jandet. Syftet var att skapa kontaktytor inför framti-
den och visa på lite enkel och allergivänlig friluftstek-
nik runt eld. Arrangemanget blev mycket uppskattat 
och har lett till att flera konkreta aktiviteter planeras 
under 2020.

Se gärna den korta informationsfilmen om pro-
jektet samt andra intressanta klipp som finns på 
förbundets YouTube-kanal

Södergården  Åre 
Vi driver gården med fokus på att miljön ska vara så 
”ren” och besvärsfri som möjlig för våra medlemmar 
och övriga gäster. För att kunna göra det är stats-
bidraget en förutsättning för att hålla kvalitén och 
standarden. Under 2019 har vi ökat beläggningen 

Södergården Åre
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med 653 gästnätter, det är 453 mer gästnätter än 
planerat! 

Vi har samarbetat med Skistar Åre genom att hyra 
ut hela gården under Skid-VM. Det blev ett mycket 
lyckat samarbete och allergiska volontärer från hela 
världen kunde bo på Södergården Åre och känna sig 
besvärsfria under sitt arbete under VM. Vi erbjöd ett 
helhetskoncept med boende och mat för att undvi-
ka språkliga missförstånd med våra trygghetsregler. 
Vi fick höra att vi var det bästa volontärboendet i 
hela Åre. 

För att undvika kontaminering på möbler har vi 
köpt in soffor i läder till alla gemensamhetsutrym-
men. Det gör miljön mer lättstädad. 

Vi har installerat en datakanon och väggfast duk 
för att öka möjligheten att ha föreläsningar och 
utbildning på gården.

För att stimulera till utevistelse när man är på 
 gården har vi upprättat en lekplats med gungor. 
Vi har investerat i en el-cykel så nu finns det två 
tillgängliga el-cyklar att hyra under vistelsen här. 
Till ungdomsrummet har vi köpt in en uppdaterad 
musikanläggning.

Vi har även uppdaterat standarden på huset ge-
nom förbättringar på brandsäkerhetsområdet och 
förbättrat slitageskador. 

Under året har volontärgruppen Södergårdens 
vänner haft två träffar och arbetat med olika typer 
av förbättringsarbeten på anläggningen och i dess 
omgivning.

Arbetet med att marknadsföra gården fortsät-
ter och en stor skylt nere vid E14 är beställd och 
kommer att färdigställas under 2020. En poster 
om Södergården fanns också på årets European 
 Respiratory Society (ERS) i Madrid.

Arbetet med att inspirera allergiföreningar att 
förlägga verksamhet på Södergården Åre fortsätter. 
Därför styrs också utdelningen av medel från Post-
kodlotteriet och Blomsterfonden även det här året 
till aktiviteter på Södergården Åre. Under året har 
nio föreningar nyttjat Södergården. En akvarellkurs 
för allergiker har dessutom hållits i förbundets regi.

Jämställdhetsprojektet
Jämställdhetsprojektet startades januari 2019 och 
avslutas mars 2020. Projektet får medel från Jäm-
ställdhetsmyndigheten. 

Syftet med projektet är att kartlägga vilka attity-
der, bemötande och upplevelser det finns gällande 
jämställt föräldraskap och jämställt vårdbemötande 
för barn med kroniska sjukdomar. Förbundet ser att 
de flesta som är aktiva inom förbundet är kvinnor 
och att det är många mammor som är medlemmar 
för att deras barn har allergisjukdomar. Projektet 
har därför haft en utgångspunkt i frågan: var är alla 
män och pappor?

Inom ramen för projektet har förbundet gjort en 
rikstäckande undersökning tillsammans med Sifo 
Kantar. Målgruppen för undersökningen har varit 
föräldrar som har barn med allergisjukdomar samt 
vårdpersonal som möter dessa barnfamiljer. Projek-
tet har även anlitat Obeya PR som ska arbeta med 
kommunikation- och pressaktiviteter med utgångs-
punkt från undersökningens resultat.

Projektet har deltagit på Mänskliga Rättighetsda-
garna 2019 som utställare, där temat var Rätten till 
hälsa. Projektet har även deltagit på Sveriges största 
jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet, som 
utställare och talare. 

Jämställdhetsprojektet har en projektledare, 
och en styrgrupp som består av en representant 
från förbundskansliet, förbundsstyrelsen och Unga 
 Allergikers kansli.

Medlemsskap i andra  
organisationer
Astma- och Allergiförbundet är organisationsmed-
lem i bland annat Funktionsrätt Sverige, EFA, Svens-
ka Postkodföreningen, ABF, KRAV, Ideell Arena, My 
Right, STF, Tankesmedjan Tobaksfakta, Med Lagen 
Som Verktyg m.fl. 

Sedan 2017 är Södergården Åre anslutet 
till Svenska Turistföreningen (STF). 2018 
blev Södergården utsedd till Sveriges bästa 
 vandrarhem i STF:s årliga tävling Årets Kudde.

Läs mer om STF och Södergården Åre här. 
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Hemsida, nyhetsbrev, media,  
sociala medier
Förbundet har under året fortsatt utvecklingen inom 
kommunikationsarbetet och arbetat för att stärka 
synligheten och öka kunskapen om allergisjukdo-
mar. Det externa kommunikationsarbetet har skett 
via hemsida, sociala medier, nyhetsbrev samt press-
meddelanden och debattartiklar. 

Ett viktigt uppdrag för förbundet är att driva 
opinion i media om våra frågor. Under året låg fokus 
bland annat på prioritering av medicinsk forskning, 
behov av nationella riktlinjer för atopiskt eksem, be-
hovet av hälsodata för bättre vård och färre vårdska-
dor, vikten av att spara tid vid larm till 112 och bris-
ten på allergologer. Nyheten om ett pollenvaccin fick 
stort genomslag med medieklipp i både lokal och 
nationell media. Under året firade förbundet rök-
stoppet som utökades den första juli 2019. Nyheten 
fick stort genomslag och redan efter en månad kun-
de apoteken redovisa ökad försäljning av produkter 
för rökavvänjning och sjukvården rapporterade 
ökad efterfrågan på rökavvänjning. Förbundet följde 
upp detta och föreslog ett nästa steg i utvecklingen 

 genom rökstopp i bostäder. Detta skedde bland 
annat genom debattartikel i Aftonbladet.

Förbundets Facebooksida har postat inlägg tre 
gånger per vecka med olika tema och tonalitet. 
Inläggen är ofta uppskattade och med hög aktivitet 
i förbundets sociala kanaler. En uppskattad med-
lemsförmån är matallergikortet som marknadsförs 
på hemsidan. 

Förbundet har medverkat i media i frågor som 
rör allergivård, allergivaccinationer, luftföroreningar, 
inomhusmiljö, rökning, astma och matallergier. 

Information och nyheter till medlemmar har 
skickats i form av föreningsbrevet som skickas ut 
månadsvis via e-post samt via Föreningssidorna på 
hemsidan.

På årets European Respiratory Society (ERS) i 
Madrid fick förbundet hålla en föreläsning om svår 
astma ur ett patientperspektiv, ställa ut en poster 
om Södergården-Åre samt visa upp en film på sam-
ma tema med FS-ledamoten Mikaela Odemyr och 
hennes son.

På The European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology (EAACI) höll förbundet en föreläsning 
om adrenalin-sprutor.

Kommunikation
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Allergia och Allergia.se
Förbundets medlemstidning Allergia har under året 
utkommit med sex nummer av den tryckta tidning-
en. Allergia innehåller aktuell forskning, faktaartiklar, 
personporträtt, förbundsnyheter, recept, tips med 
mera och är väldig uppskattad bland medlemmarna.

I webbtidningen Allergia.se publiceras allt material 
som finns i den tryckta tidningen. Utöver det har 
redaktionen lagt upp ytterligare nytt material cirka 
en gång per vecka.

En läsarundersökning genomfördes i början av 
juni. Dels gjordes en sms-undersökning till med-
lemmar om papperstidningen, dels gjordes en 

webbundersökning riktad till besökare på Allergia.
se. Resultaten presenterades vid ett AU-möte, där 
FS-ledamöter inbjöds att vara med via länk och även 
kanslipersonalen var inbjuden. En rapport skickades 
ut till alla FS-ledamöter. 

Statistik visar att Allergia.se har cirka 70 000 be-
sök i månaden.

Allergia.se var en av fyra nominerade till Publish-
ingpriset 2019 i kategorin Tidnings- och tidskrifts-
webbplatser.

Projektet Hälsans 
konsumentiformation
Två marknadsundersökningar har genomförts under 
året. En kvalitativ undersökning med fokusgrupper 
via ett externt undersökningsföretag samt en kvan-
titativ intern undersökning bland våra medlemmar. 
De insikter vi fått är att konsumenten har många oli-
ka informationskanaler, väger samman och värderar 
själv, och fattar därefter beslut. Förbundet har hög 
trovärdighet men förväntas agera inom sitt område. 
Bland våra medlemmar finns stort behov av bättre 
vägledning vad gäller kläder/textilier, restauranger, 
hotell och kosmetika.

Initiativ till samarbete har tagits med två hotell-
kedjor, men det arbetet får ses som långsiktigt, 
möjligheten att påverka på kort sikt bedöms som 
mycket små.

Dialog kring kläder och textilier har inletts med 
förbundet i Danmark och det arbetet fortsätter un-
der 2020. Vi försöker även hitta andra samverkans-
områden med både Danmark och Norge.

Allergismart
Allergismart.se är en digital plattform för kunskap 
och erfarenhetsutbyte och en webbtjänst för alla 
som har någon form av astma, allergi, eksem eller 
annan överkänslighet. Plattformen är resultatet av 
ett treårigt projekt stöttat med medel från Postkod-
lotteriet. Arbetet med att marknadsföra tjänsten har 
fortsatt och planer finns på att göra om det från en 
webbplats till en mobilapplikation.

Två expertchattar genomfördes under 2019, en 
om pollenallergi med allergologen Magnus Wickman 
och en om inomhusmiljö med förbundets ombuds-
man för inomhusmiljöfrågor Marie-Louise Luther.

Årets teman har varit:

1. Arv & miljö
2. På resa
3. Matallergi
4. Vårdpolitik
5. Doftöverkänslighet 
6. Matallergi 
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Astma- och Allergiförbundet  /  Ekonomi och administration

Intäkter
Astma- och Allergiförbundets intäkter består av 
medlemsavgifter, statsanslag, annonsintäkter, 
utdelning från AoA Service AB, utdelning från 
 Postkodlotteriet, utdelning från Swedbank Robur 
Humanfond, projektbidrag samt övriga bidrag, gåvor 
och  testamenten.

Medlemsavgift och medlemskap
Medlemskapet i Astma- och Allergiförbundet löper 
kalenderårsvis. Medlemsavgiften har under året 
varit 250 kronor för en huvudmedlem och 50 kronor 
för en familjemedlem. Cirka 1600 medlemmar 
betalar sin avgift månadsvis via autogiro. Brytdatum 
för nästkommande årsavgift (gäller nya medlemmar) 
är första september. Under sommarmånaderna 
maj-augusti erbjuder förbundet nya medlemmar att 
gå med året ut för en rabatterad avgift. 

Personer som kommer i kontakt med våra mål-
grupper via sin yrkesroll erbjuds ett så kallat fritt 
medlemskap, där de erbjuds samma information 
och förmåner som andra medlemmar (till exempel 
tillgång till Allergia och Matallergikortet.se) men utan 
att behöva betala en medlemsavgift. Exempel på 
sådana yrkesgrupper är skolsköterskor, sjukskö-
terskor, dietister, allergiombud, allergikonsulenter, 
läkare och liknande yrken. I slutet av 2019 hade 

förbundet nästan 800 personer under kategorin 
fritt medlemskap. De med fritt medlemskap är inte 
medräknade i medlemsantalet för 2019.

Svensk Insamlingskontroll
Svensk Insamlingskontrolls 
syften är att verka för att 
insamlingar bland allmänheten 
för humanitära, välgörande och kulturella ända-
mål, miljövård, naturskydd och andra allmännytti-
ga ändamål sker under betryggande kontroll, att 
insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, 
att sunda marknadsföringsmetoder används på in-
samlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder 
för insamlingskontroll utvecklas.

Astma- och Allergiförbundet innehar flera 90- 
konton. Detta innebär att vi kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll. 

Giva Sverige
Märkningen Tryggt givande ges 
ut av Giva Sverige, branschor-
ganisationen för tryggt givande, 
och innebär att vi som medlemsorganisation upp-
fyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för 
etisk, professionell och transparent insamling samt 
är granskade av en auktoriserad revisor.

Ekonomi och administration
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Årsredovisning 2019 
för  

Astma- och Allergiförbundet
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Förvaltningsberättelse 
Årsredovisning räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 för Astma- och Allergiförbundet,  
organisationsnummer: 802005-0117

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Statsanslaget har minskat något sedan föregående 
år. Annonsintäkterna fortsätter att minska, trots 
insatser och upphandling av ny annonsförsäljare. 
Intäkter för medlemsavgifter fortsätter också att 
minska som ett resultat av minskat antal medlem-
mar inom förbundet. Anslaget från Postkodlotteriet 
minskade en aning 2019, från 7 miljoner kr till 6 650 
000 kr. Av anslaget går cirka en miljon till Forsk-
ningsfonden och en miljon till Toleranskonferensen. 
Södergården Åre får årligen ett statsanslag för att 
driva anläggningen och bedriva verksamhet på 
anläggningen, 2019 höjdes det anslaget något (1,7 
miljoner kronor) jämfört med föregående år (cirka 
1,5 miljoner kronor).

Lokalföreningarna får årligen ett verksamhetsbi-
drag på 100 kr per betald huvudmedlem och 50 kr 
per familjemedlem. Under 2019 betalade förbundet 
ut 1,3 miljoner kr i verksamhetsbidrag till lokalfören-
ingarna.

Länsföreningar som slår ihop sig och bildar större 
regioner får ett årligt stimulansbidrag av förbundet 
på max 150 000 kronor. Under 2019 har tre region-
föreningar fått ett sådant stimulansbidrag utbetalat 
till sig på sammanlagt 450 000 kronor.

Förbundet har 2019 stöttat Unga Allergiker med 
ett ekonomiskt bidrag på 500 000 kronor. Unga 
Allergiker sitter sedan ett par år tillbaka i förbundets 

lokaler och hyr därmed lokaler av förbundet och är 
med och betalar för material, apparater, förbruk-
ningsvaror med mera.

I slutet av 2018 fick förbundet ett besked från 
Jämställdhetsmyndigheten om att ett projektbidrag 
på 1,4 miljoner kronor beviljats för ett jämställdhets-
projekt.
2019 avslutades det treåriga projektet Friluftsliv 
för alla (Allergisäkra Äventyr) som var finansierat av 
Postkodlotteriet och genomfördes i samarbete med 
Friluftsfrämjandet. Under året har ytterligare två 
andra projekt bedrivits, Hälsans Konsumentinforma-
tion med stöd av Postkodlotteriet samt Bra mat för 
alla med stöd från Arvsfonden.

I samband med en rekrytering av en vakant tjänst 
i slutet av 2019 gjordes en tjänst inom administra-
tion om, från Medlemsregister och Föreningsstöd 
till Medlems- och Insamlingsansvarig. Genom att 
dedikera 20% av tjänsten till insamling är målet att 
från och med 2019 och framåt öka insatserna och 
därmed intäkterna för insamling till förbundet.

Samverkan med Forskningsfonden har utvecklats 
och samarbete har fördjupats. Främst när det gäller 
planeringen av Toleranskonferensen 2020. 

Genom förbundets eget aktiebolag AoA Service 
AB, som driver märkningen Rekommenderat av och 
samarbetar med de danska och norska förbunden 
kring den nordiska märkningen (AAN), får förbundet 
årligen en utdelning för royaltyintäkter.
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Resultat och ställning

Belopp i tusental kronor om inte annat anges 2019 2018 2017 2016 2015

Intäkter 29 591 29 124 27 746 33 570 29 561

Kostnader -32 394 -32 699 -30 312 -32 073 -29 794

Rörelseresultat -2 803 -3 574 -2 565 1 497 -234

Finansnetto 3 601 1 683 563 276 -261

Årets resultat 798 -1 891 -2 003 1 773 -495

Balansomslutning 26 950 31 424 28 973 29 817 25 522

Resultatdisposition

Förbundets resultat år 2019 visar ett överskott på 798 070 kr. Årets överskott överförs till balanserat kapital.

Resultaträkning 1

Belopp i kr Not 2019 2018

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkter 2 29 591 288 29 124 414

Summa verksamhetsintäkter 29 591 288 29 124 414

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -18 813 888 -20 533 258

Personalkostnader 5 -13 259 494 -11 865 707

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -320 866 -299 727

Summa rörelsekostnader -32 394 248 -32 698 692

Rörelseresultat -2 802 960 -3 574 278

Finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 66 608 –

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar – 68 600

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3 542 570 1 622 043

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -8 148 -7 362

Summa finansiella poster 3 601 030 1 683 281

ÅRETS RESULTAT 798 070 -1 890 997

Flerårsöversikt

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
H

D
E5

S-
4D

U
KQ

-0
EN

W
2-

H
FX

FN
-W

0Z
5A

-Q
E7

V7



21

Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8

Balanserade utgifter för programvara 249 940 407 792

Summa immateriella anläggningstillgångar 249 940 407 792

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 725 213 677 805

Inventarier 10 153 552 265 131

Summa materiella anläggningstillgångar 878 765 942 936

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 50 000 50 000

Andra långfristiga fordringar 10 000 10 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 20 860 471 22 713 902

Summa finansiella anläggningstillgångar 20 920 471 22 773 902

Summa anläggningstillgångar 22 049 176 24 124 630

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 606 454 1 413 092

Övriga fordringar 60 142 104 636

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 906 355 1 013 733

Summa kortfristiga fordringar 1 572 951 2 531 461

Kassa och bank

Kassa och bank 3 328 323 4 767 944

Summa kassa och bank 3 328 323 4 767 944

Summa omsättningstillgångar 4 901 274 7 299 405

SUMMA TILLGÅNGAR 26 950 450 31 424 035

Balansräkning 1
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel, Blomsterfonden 2 978 552 3 994 200

Ändamålsbestämda medel, Barnallergifonden 2 306 328 2 312 717

Balanserat resultat 11 713 387 13 604 384

Årets resultat 798 070 -1 890 997

Summa eget kapital 17 796 337 18 020 304

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 138 569 1 120 201

Skuld erhållna ej utnyttjade projektmedel 14 5 295 970 8 994 628

Skulder till koncernföretag – 253 480

Övriga skulder 2 036 887 2 434 186

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 682 687 601 236

Summa kortfristiga skulder 9 154 113 13 403 731

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 950 450 31 424 035

Balansräkning, fortsättning 

Belopp i kr Blomsterfonden Barnallergifonden Balanserat resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 3 994 200 2 312 716 11 713 388 18 020 304

Tillförda medel 69 552 148 411 217 963

Utbetalade anslag -1 085 200 -154 800 -1 240 000

Årets resultat 798 069 798 069

Utgående balans 2 978 552 2 306 327 12 511 457 17 796 337

Förändringar i eget kapital
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Not 1  Allmänna upplysningar
 

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges (tidigare FRII) 
styrande riktlinjer för årsredovisning med undantag för att kostnadsslagsindelad resultaträkning tillämpas.

 

Fordringar

Fordringar upptas till belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om ej 
annat anges i nedanstående.

 

Avsättningar och skulder

Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärdet med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsätt-
ningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning.

 

Långfristiga placeringar

Kollektiv värdering görs av respektive placeringsinnehav, se not 12.
 

Redovisningsvaluta

All redovisning sker i Svenska kronor

 

Koncernredovisning

Med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.
 

Gåvor och bidrag

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Bidrag har redovisats som intäkt när villkoren för att erhålla bidragen har 

uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

 

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

 

Avskrivningar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för programvara   5 år

Byggnader                 15-50 år

Inventarier                5 år

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

-  det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången

-  avsikt och förutsättning finns att använda tillgången
-  det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparing

-  utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt

Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Noter
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Not 2  Verksamhetsintäkter 

* Antal betalande medlemmar år 2019 är 16 360 stycken i jämförelse med 2018 då antal betalande medlemmar var 17 025 stycken.  

Medlemsavgiften för huvudmedlemmar år 2019 är 250 kr.

Not 3  Hyra och leasing 

  Avtal gällande lokalhyra sträcker sig till 2021 samt är efter detta möjligt att förlänga.

 

Belopp i kr 2019 2018

Annonsintäkter 3 584 857 4 699 515

Övriga intäkter 6 541 716 4 278 708

Administrativa arvoden 1 568 756 1 928 107

Summa 11 695 329 10 906 330

Medlemsavgifter * 2 831 515 2 537 352

Svenska Postkodlotteriet 6 650 000 7 000 000

Summa 9 481 515 9 537 352

Bidrag som redovisats som intäkt

Statsbidrag 5 333 639 5 398 540

Statsbidrag för viss verksamhet 1 700 000 1 468 900

Swedbank Robur Humanfonden 475 000 482 991

Övriga bidrag 905 805 1 330 301

Summa 8 414 444 8 680 732

Summa verksamhetsintäkter                                                            29 591 288  29 124 414

Belopp i kr 2019 2018

Förfallotid för framtida leasingavgifter

Hyra och leasing som förfaller inom ett år 1 580 452 1 468 487

Senare än ett år men innan fem år 139 924 151 252

Lokalhyra samt leasingavgifter under räkenskapsåret 1 743 799 1 398 089
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Not 4  Övriga externa kostnader 

*   Konsultarvoden gäller inköpta tjänster för bland annat Föreningskongressen, distribution av informationsmaterial, Astma- och   
 Allergförbundets hemsida, internettidningen Allergia.se samt aktiviteter för medlemsvärvning.

**  År 2019 beviljades förbundet en utdelning från Svenska Postkodlotteriet om 6 650 000 kr varav 997 500 kr tilldelades  

 Stiftelsen Astma -och Allergiförbundets Forskningsfond samt 1 085 200 kr till lägerverksamhet o.d.

Belopp i kr 2019 2018

Lokalhyra 1 536 562 1 232 820

Lokalkostnader 610 223 475 480

Reparations -och lokalkostnader Södergården 284 763 220 200

Hyra/leasing inventarier 207 237 165 270

Förbrukningsinventarier/material 454 333 414 326

Trycksaker 194 758 317 447

Konsultarvoden* 1 763 578 3 478 916

IT-tjänster och programvaror 1 280 712 1 341 011

Internet och datakommunikation 49 924 49 924

Arvode annonsproduktion 2 428 603 2 974 151

Tryckkostnad Allergia 427 893 322 465

Editionskostnad annonser 177 322 246 384

Övriga främmande tjänster 710 958 550 659

Telefon 368 771 314 057

Porto 471 223 556 847

Resor, hotell och konferenskostnader 2 709 501 1 963 609

Annonsering 136 776 146 520

Lämnade bidrag och gåvor 2 370 970 2 535 046

Lämnade bidrag från Postkod till Stiftelsen AoA forskningsfond ** 997 500 2 100 000

Lämnade bidrag från Postkod Blomsterfonden ** 0 761 000

Övriga externa kostnader 1 632 282 1 043 377

18 813 889 21 209 509
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Not 5  Medelantal anställda, personalkostnader samt arvoden till styrelsen
 

Not 6  Ränteintäkter och liknande poster 

Not 7  Räntekostnader och liknande poster

Belopp i kr 2019 2018

Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare 1 579 897 1 594 126

Övriga anställda 7 790 009 6 362 642

Totala löner och andra ersättningar 9 369 906 7 956 768

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader och pensionskostnader 3 478 929 2 829 731

(varav pensionskostnader till styrelse och generalsekreterare) 72 000 24 000

(varav pensionskostnader till övriga anställda) 470 457 398 469

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 12 848 835 10 786 499

Medelantalet anställda

Män 3 4

Kvinnor 11 10

Medelantalet anställda 14 14

Könsfördelning i förbundets styrelse

Män 4 4

Kvinnor 5 8

Belopp i kr 2019 2018

Utdelning dotterbolag AoA Service AB 1 700 000 –

Realisationsvinst sålda värdepapper 1 326 848 320 990

Utdelning värdepapper 66 607 68 600

Ränteintäkter 952 94

Valutakursdifferenser 625 959

Övriga finansiella intäkter 514 145 0

3 609 177  390 643

Belopp i kr 2019 2018

Räntekostnader -8 253 -7 391

-8 253 -7 391
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Not 8  Immateriella tillgångar 

Not 9  Byggnader och mark 

Not 10  Inventarier 

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 935 000 935 000

Utgående anskaffningsvärden 935 000 935 000

Ingående avskrivningar -527 208 -365 817

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -157 852 -161 391

Utgående avskrivningar 685 060 -527 208

Redovisat värde 249 940 407 792

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 935 040 301 040

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 98 844 634 000

Utgående anskaffningsvärden 1 033 884 935 040

Ingående avskrivningar -257 236 -214 254

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -51 435 -42 982

Utgående avskrivningar -308 671 -257 236

Redovisat värde 725 213 677 804

Utgående restvärde enligt plan 725 213 677 804

Taxeringsvärden 1 823 000 1 283 000

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 202 850 947 384

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp – 255 456

Utgående anskaffningsvärden 1 202 850 1 202 840

Ingående avskrivningar -937 719 -842 365

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -111 579 -95 354

Utgående avskrivningar -1 049 298 -937 719

Redovisat värde 153 552 265 121
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Not 11  Andelar i koncernföretag 

Not 12  Långfristiga placeringar 

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Redovisat värde 50 000 50 000

Dotterföretag                  Org.nr                             Säte

AoA Service AB                   559033-4081                  Stockholm

Antal andelar 500 500

Eget kapital 2 631 016 1 883 885

Årets resultat 2 447 132 1 807 362

Kapitalandel 100 100

Redovisat värde 50 000 50 000

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

Astma -och Allergiförbundets placeringsinnehav

Swedbank Ethica Sverige MEGA 2 959 019 2 730 421

Swedbank Ethica Global 1 003 398 807 631

Redovisat värde vid årets utgång 3 962 417 3 538 052

Blomsterfondens placeringsinnehav

Swedbank KPA Etnisk blandfond 2 004 044 2 025 792

Swedbank Robur Ethica Sweden MEGA 1 736 321 1 619 804

Swedbank Robur Ethica Global MEGA 224 716 217 020

Redovisat värde vid årets utgång 3 965 081 3 862 616

Barnallergifondens placeringsinnehav

Swedbank Robur Ethica Global 230 378 230 378

Swedbank Robur Ethica Sverige 945 322 945 322

Swedbank KPA Etisk Blandfond 1 168 967 1 181 652

Redovisat värde vid årets utgång 2 344 667 2 357 352

Astma -och allergiförbundets räntebärande placeringsinnehav

Swedbank Europa Hållbar 4 041 730 4 041 730

Swedbank SPAX Framtid 0 1 862 576

Swedbank SPAX Elbilar 1 862 576 1 862 576

Garantum avkastningsfond 4 684 000 5 189 000

Redovisat värde vid årets utgång 10 588 306 12 955 882

                                                                   

Totalt innehav 20 860 471   22 713 902
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Not 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

Not 14  Skuld erhållna ej nyttjade projektmedel 

Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

Not 16  Händelser efter räkenskapsårets utgång 
 

Effekter av COVID-19
Spridningen av Covid-19 skulle möjligen kunna få negativa effekter för förbundets resultat 2020. Förbundet följer aktivt utvecklingen 
och vidtar vid behov åtgärder, bland annat följs värdet på värdepapper och likviditet.

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror 286 546 373 082

Upplupna intäkter 619 809 640 651

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 906 355 1 013 733

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

Pågående projekt FRALLA - Svenska Postkodlotteriet 32 230 1 379 400

Pågående projekt Bra mat för alla - Allmänna Arvsfonden 482 064 733 784

Pågående projekt Hälsans konsumentinfo -Svenska Postkodlotteriet 4 395 764 5 479 444

Pågående projekt Man eller människa - Jämställdhetsmyndigheten 385 912 1 402 000

Summa erhållna ej nyttjade projektmedel 5 295 970 8 994 628

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner 458 977 405 172

Upplupna sociala avgifter 144 210 121 064

Övriga poster 79 500 75 000

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 682 687 601 236
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Astma- och Allergiförbundet  /  Årsredovisning

Underskrifter

Stockholm 2020-04-03

Vår revisionsberättelse har lämnats  2020-

Håkan Sten Birgitta Bäuml Maria Andersson
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor

30

Stockholm 2020-04-03

Maritha Sedvallson Mikaela Odemyr Solveig Enberg 

David Lindvall Jan Olson Anna-Lena Didic

Bertil Orrby Rune Olofsson Emelie Bråthén

Vår revisionsberättelse har lämnats  2020-

Håkan Sten Birgitta Bäuml Maria Andersson
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Pe
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Astma- och Allergiförbundet  /  Bilagor

Förbundsstyrelse fram till kongressen  
17-19 maj 2019:
Maritha Sedvallson Förbundsordförande
Leif Henriksson 1:e vice ordförande
Mikaela Odemyr 2:a vice ordförande
Emma Larsson Ledamot
Solveig Enberg Ledamot
Gisela Petersson Ledamot
David Lindvall Ledamot
Jan Olson Ledamot
Birgitta Alstergren Ledamot
Anna-Lena Didic Ersättare
Peter Norén Adjungerad

Ny förbundsstyrelse vald på kongressen  
19 maj 2019:
Maritha Sedvallson Förbundsordförande
Solveig Enberg 1:e vice ordförande
Mikaela Odemyr 2:a vice ordförande
David Lindvall Ledamot
Jan Olson Ledamot
Bertil Orrby Ledamot
Anna-Lena Didic Ledamot
Emelie Bråthén Ledamot
Rune Olofsson Ledamot

Bilagor
Förbundsstyrelsen

Nya förbundsstyrelsen från maj 2019: (stående fr.v.) David Lindvall, Jan Olson, Anna-Lena Didic, Bertil Orrby, Rune Olofsson,  
Emelie Bråthén. (sittande fr.v.) Maritha Sedvallson, Solveig Enberg, Mikaela Odemyr.
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Astma- och Allergiförbundet  /  Bilagor

Valberedning och revisorer

Nya fondstyrelsen från maj 2019 (fr.v): Ingrid Kallström Bengtsson, Eva-Maria Dufva, Gisela Peterson, Lena Bertilsson, Robert 
Hejdenberg. Saknas på bilden: Gunnar Hellberg, Susanne Hejra och Susanne Rosén.

Fondstyrelsen

Fondstyrelse fram till kongressen  
17-19 maj 2019:
Robert Hejdenberg Ordförande
Lena Bertilsson Ledamot
Susanne Hejra Ledamot
Ingrid Kallström Bengtsson Ledamot
Gisela Petersson Ledamot
Gunnar Hellberg Ersättare
Susanne Rosén Ersättare
Per-Åke Wecksell Ersättare

Ny fondstyrelse från och med kongressen  
17-19 maj:
Robert Hejdenberg Ordförande
Lena Bertilsson Ledamot
Eva-Maria Dufva Ledamot
Susanne Hejra Ledamot
Ingrid Kallström Bengtsson Ledamot
Susanne Rosén Ledamot
Gunnar Hellberg Ersättare

Förtroendevalda revisorer från och med  
kongressen 17-19 maj:
Birgitta Bäuml
Maria Andersson
Mikael Forsberg (suppleant)

Valberedning från och med  
kongressen 17-19 maj:
Rolf Lindberg
Eva Lundström
Lena Nyman
Leif Henriksson (avliden november 2019)
Siv Pettersson
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Astma- och Allergiförbundet  /  Bilagor

Kanslipersonal
Följande personer har varit anställda på  Astma- och Allergiförbundets kansli under 2019:

Ulf Brändström  Generalsekreterare (fram till juni 2019)
Kristina Ljungros  Generalsekreterare (från maj 2019)
Astrid Svensson Ekonomi- och HR-chef
Christine Hanberg  Kommunikations- och marknadsansvarig (fram till maj 2019)
Anna Järphammar  Press/Internkommunikation (fram till september 2019)
Eva Björklund Platschef Södergården Åre 
Eli Oksvold Platsassistent på Södergården Åre (fram till september 2019)
Annika Olsson Chefredaktör Allergia (tjänstledig från augusti 2019)
Lena Granström Vice redaktör Allergia (tf redaktör från augusti 2019)
Marie-Louise Luther Intressepolitisk handläggare inomhusmiljö och  funktionshinderpolitik
Rikard Åsgård Intressepolitisk handläggare mat och kollektivtrafik
Jonas Binnmyr Intressepolitisk handläggare vård och forskning
Marianne Jarl Ombudsman utomhusmiljö och  produktrekommendationer
Niklas Olin Organisationsombudsman (föräldraledig fram till februari 2019)
Britt Bisell vik. Organisationsombudsman (fram till juni 2019)
Ulrika Lindblom Samordnare rekommenderade produkter
Nina Wikner Medlemsregister och Föreningsstöd (fram till december 2019)
Elinor Gustavsson Medlems- och insamlingsansvarig (från december 2019)
Sanna Markström Webbkommunikatör (föräldraledig från december 2019)
Gülsen Uz Projektledare jämställdhetsprojektet
Marie Eriksson Projektledare Hälsans Konsumentinformation
Sofia Knáz Projektledare Bra mat för alla
Emma Juslin Projektgrupp Bra mat för alla
Helena Volcz Ekonomiassistent
Eva Risberg Ekonomiassistent
Åsa Jonsson Projektledare FRALLA

Personal som inte varit anställda i Förbundet utan i AoA Service AB och del i Forskningsfonden:
Astrid Svensson AoA Service AB 
Christine Hanberg AoA Service AB 
Jonas Binnmyr  50% förbundet och 50% forskningsfonden
Ulrika Lindblom Forskningsfonden och AoA Service AB hela 2019 
Nina Wikner AoA Service AB
Eva Risberg AoA Service AB
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Astma- och Allergiförbundet  /  Bilagor

En kort presentation av våra  
tre fonder
Barnallergifonden 
Fonden instiftades 1996 och 
verkar för:

• Åtgärder som främjar ast-
ma- och allergisjuka barns 
miljöer

• Stöd till forskning för astma- och allergisjuka barn
• Rekreation för astma- och allergisjuka barn

Barnallergifonden ger ge svårt sjuka barn möjlighet 
till miljöombyte för att behandla sitt eksem eller 
lindra astman, en cykel för att förbättra konditionen 
eller åka på läger för att få umgås med andra barn 
i samma situation och för en stund ”glömma” sin 
sjukdom.

Bankgiro: 900 - 9069
Plusgiro: 900906 - 9

Blomsterfonden 
Blomsterfonden stödjer 
rehabilitering och rekreation 
för astma- och allergisjuka 
och deras familjer samt 
astma- och allergiförening-
arnas breda verksamhet ute 
i kommunerna. Det kan gälla allt från informations-
verksamhet till rekreation och  l ägervistelser. 

Ett annat konkret exempel är Astma- och 
 Allergiförbundets vandrarhem  Södergården Åre. För-
eningar kan ansöka om bidrag ur  Blomsterfonden 
för en vistelse på Södergården. Här kan barn och 
ungdomar samlas för att utveckla en livsstil som un-
derlättar det fortsatta livet med astma och allergi, till 
exempel med avseende på kost, boende och motion.

Bankgiro: 900 - 9325
Plusgiro: 900932 - 5

Forskningsfonden 
Allergiska reaktioner drabbar 
många organ i kroppen och 
fortfarande saknas viktig 
kunskap för att förstå hur de 
uppkommer. Men klart är 
att det är en kombination av 
genetisk sårbarhet och ändrade förhållanden i vår 
livsstil.

För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning 
om allergiska sjukdomar skapade Astma- och Aller-
giförbundet 1998 en särskild stiftelse, Forsknings-
fonden, som samlar in pengar till allergiforskning 
och delar ut flera miljoner kronor till patientnära 
forskning varje år. Astma- och Allergiförbundets 
Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige 
vars bidrag enbart går till astma- och allergiforsk-
ning. För många forskare är fondens ekonomiska 
stöd avgörande.

Bankgiro: 900 - 3740
Plusgiro: 900374 - 0
Swish: 9003740

Vårt hållbarhetsarbete
Astma- och Allergiförbundet verkar för en god miljö 
och ett hållbart samhälle. För inrikes resor förordar 
vi alltid tågresor i första hand och vi siktar även på 
att minska antalet resor överhuvudtaget genom att 
tillhandahålla ett videokonferenssystem för perso-
nal, förbundsstyrelse och föreningar ute i landet.

På vårt vandrarhem Södergården Åre drivs an-
läggningen till 100% av förnybar el och all städning 
är kemikaliefri. Två el-cyklar finns sedan 2019 att 
låna ut till gäster som vill transportera sig till/från 
anläggningen.

Förbundet verkar även för ett hållbart arbetsliv 
genom att satsa på en bra arbetsmiljö på för-
bundskansliet. Synpunkter på arbetsmiljön inhämtas 
via personalenkäter, samtal, och personalmöten. 
Ett årshjul för personalarbetet finns och regelbund-
na samverkansmöten genomförs med den lokala 
fackklubben. Det finns en policy för att motverka 
kränkande särbehandling. Sedan 2019 har förbun-
det dessutom en tjänst som heter Ekonomi- och 
HR-chef, för att ytterligare förstärka arbetet med HR- 
och arbetsmiljöfrågor.

Kontaktuppgifter
Besöksadress:  Rosenlundsgatan 52 
 118 63 Stockholm

Postadress:  Box 170 69
 104 62 Stockholm

E-postadress:  info@astmaoallergiforbundet.se

Telefon:  08-506 28 200

Webb:  www.astmaoallergiforbundet.se 

Facebook:  @astmaallergiforbundet

Organisationr:  802005-7512
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