
MEDLEMSBREV, Föreningen Fylgia i Vasa r f, januari 2022 

Värderade medlemmar! 

Allra först en önskan till er alla om GOD FORTSÄTTNING på det nya året, trots förödande 

osäkerhet!  Vi måste bara våga tro på bättre tider! 

Det aktuella läget 

Den nya coronavarianten konstaterades på Fylgia i mitten av januari, först hos ett antal boende och 

sedan även bland personal, dock i skrivande stund begränsat till en av hemmets avdelningar.  Läget är 

under någorlunda kontroll, men hemmets ledning och personal arbetar under stor press i långa 

arbetsskiften under rigorösa säkerhetsåtgärder. Hemmet är stängt för besök tills vidare. 

Tack vare verksamhetschefens rådiga och resoluta agerande genomfördes före jul en tredje 

vaccinationsomgång för boende och personal då smittoläget visade sig försämras. Detta har inneburit 

att man inte behöver tillgripa karantäner trots att smitta nu finns på hemmet. Beredskapen är hög, 

restriktioner följs och ledning och personal följer ansvarsfullt läget från dag till dag. Från föreningens 

sida kan vi bara uttrycka vår tacksamhet över att hemmet är i trygga händer och önska boende och 

personal ork och kraft i deras utsatta situation.     

Övergången till Österbottens välfärdsområde har i detta skede inte inneburit några märkbara 

förändringar, med det är givet att det finns många frågor i luften. Kontakter till ansvariga för 

äldrevårdsärenden kommer att etableras för att både få och ge nödvändig information om vår 

särställning som liten privat aktör.  

Pandemiläget innebär att måndagsverksamheten måste anstå än så länge.  I det fall att restriktionerna 

lättar får vi planera och fundera hur verksamheten kunde upptas. Meddelas i så fall via ”På gång” i 

Vasabladet. 

Tyngdpunktsområden för året 

I verksamhetsplanen 2022 finns styrelsens och ledningens tankar och planer för året presenterade, så 

ingående och genomtänkt vi förmått. Planen finns tillgänglig på föreningens hemsida, fylgia.fi under 

fliken Styrelse/Nyheter/Höstmöte; bekanta er gärna med den!  

I korthet kan vi säga att vi har att tampas med frågor som främst berör ekonomin: lånehantering, 

placeringar, tillgångar, den stora fastigheten och dess skötsel och skick. Vi ålägger oss som tidigare 

ansvarsfull budgetdisciplin med stadgarna och reglementet som rättesnöre.   

Det kommer också att vara viktigt att i samråd med ledningen vara delaktig i bevakningen av hur 

Hanna, Linnea och Julius finner sin berättigade plats i välfärdsområdet. Privata Fylgiahemmet och de 

boendes rättigheter kommer att tas till förnyad diskussion; det kan inte vara rätt att just dessa våra 

boende fortsättningsvis ska stå utanför de stödsystem som andra åldringar i vårt landskap åtnjuter. 

Här är vi beredda till kamp för lika rättigheter!  

Styrelse och medlemsavgift 2022 

Styrelsen har följande sammansättning för år 2022: Benita Kavander (ordförande), Anneli Dahlbäck 

(viceordförande), Christina Lindeman (sekreterare), Lars Lönnblad (ekonom) och Birgitta Strömman 

(arbetarskyddschef). Suppleanter är Gunilla Hassel och Inger Risku, med ansvarsområden som berör 

frivilligverksamheten. Som föredragande deltar Peter Guss och Therese Nyberg.  



Höstmötet i november 2021 godkände en medlemsavgift på 25 € för år 2022. Fakturan på 

medlemsavgiften skickas med medlemsbrevet i januari eller som e-faktura åt de som valt det 

alternativet. Det är alltså möjligt att få medlemsavgiftfakturorna som e-faktura för den som önskar. 

Ni kan aktivera e-faktura i ert bankprogram eller vända er till Ert bankkontor för att få de följande 

fakturorna som e-faktura. Vid aktiveringen behövs hela referensnumret, även nollor (0), från en 

tidigare faktura som vi sänt.  

Föreningen har hittills använt sig av utskick i både pappersform och e-post i kontakten till er 

medlemmar. Det här är både arbetsdrygt och rätt kostsamt och långsamt, så vi skulle gärna etablera 

fler kontakter via e-post till de medlemmar som kan tänkas sig använda den kontaktvägen. Om du i 

fortsättningen vill ha medlemsbrev per e-post meddela din e-postadress till sekreteraren 

christina.lindeman@netikka.fi  

Föreningens grunduppdrag 

Att vår nu 132-åriga förening i tiden kunde åta sig att skapa och ansvara för att upprätthålla hem och 

servicehus för svenskspråkiga åldringar möjliggjordes under förra seklet tack vare generösa donationer 

och testamenten; välgörenhet som föreningen kunde tillgodoräkna sig ännu för tjugo år sedan. Dess 

värre lyser dylika understöd nästan helt med sin frånvaro numera, vilket är att beklaga. De 

stiftelsebidrag föreningen erhåller för specifika ändamål är vi givetvis mycket tacksamma över. 

Föreningens uppdrag har på intet sätt minskat eller förenklats, utan tvärtom är det mer krävande och 

ansvarsfullt att bedriva åldringsvård i dag än någonsin tidigare. Behovet av att fortsättningsvis 

upprätthålla ett privat Fylgiahem har ett omvittnat brett stöd, inte minst inom medlemskretsen. 

Föreningen tar tacksamt emot bistånd för sin verksamhet och styrelsen besvarar gärna frågor i dylika 

ärenden. Donationer som riktas till föreningen inbetalas på Fylgia i Vasa, FI11 6601 0010 638625.  

År 2020 öppnade föreningen även ett särskilt insamlingskonto för de boendes rehabilitering, 

rekreation och sysselsättning. De medel som inflyter går oavkortat till detta specifika ändamål. De 

boende har exempelvis tilldelats gåvosedlar två gånger per år att användas för tjänster företagarna i 

Oasen står till buds med.  Inbetalning sker till Fylgia i Vasa, FI65 4958 0010 019275. 

 

 

Från styrelsens och ledningens sida önskar vi er alla en ljusnande vår, hur orosfylld världen än ter 

sig just nu! 

 

 

Enligt uppdrag 

Benita Kavander, ordförande 

benita.kavander@abo.fi 

mailto:christina.lindeman@netikka.fi

