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■■ När Anki och Linus startade Linas Livsglädjefond var det för att kunna skänka livsglädje åt cancersjuka barn, men också för att
bevara minnet av sin dotter. När de nu avslutar arbetet är det med flaggan i topp.
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MAGSJUKSRISK. Badplatsen vid Långsjön syd är avFOTO: ELENA ELISSEEVA
stängd tills vidare.

Skitviktigt: Bada inte Långsjön
Badplatsen vid Långsjön syd är avstängd tills vidare.
Det meddelar Vallentuna kommun efter att vattenprover har visat på höga halter av tarmbakterier i
sjön. Skulle man mot kommunens inrådan bada i
sjön så är risken stor att man drabbas av magsjuka.
Kommunen kan inte ge något besked när det är fritt
fram att bada i sjön igen.
– Vi kommer att ta prover var 14:e dag nu, det beror mycket på väder och vind. Så om det regnar
mycket kan det gå snabbare tills halterna går ner, säger Ola Nilsson på Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Du ljushårig tjej med keps
som övningskörde ljusgrå
bil mellan Vallentuna och
Täby C i kväll – jag låg bakom hela vägen och du körde jättebra!
Uppmärksammar @danihul på Twitter.

Nytt plastgräs för Brottby SK
I sommar blir Vallentuna en konstgräsplan rikare.
Brottby SK meddelar att invigningen av den nya fotbollsplanen på Össeby IP kommer att ske den 14 augusti. Herrlagets första gäster är Södra Trögd och den
historiska första avsparken rullas igång klockan 13.
Direkt efter herrarnas match spelar damlaget mot
Östhammar SK.

INTE SJUK. Personen från Vallentuna måste betala tillFOTO: MOSTPHOTOS
baka närmare 200 000 kronor.

Vallentunabo måste betala tillbaka
En person i Vallentuna har fått sjukersättning från
försäkringskassan utan att ha rätt till det. Nu kräver
de att hen betalar tillbaka de närmare 200 000 kronor
som det rör sig om innan den 27 juni. Utbetalningarna har skett under fyra års tid, från 2012 till 2016.
Personen i fråga ska från början ha haft rätt till hel
sjukersättning men under perioden börjat jobba igen
och visat prov på förbättrad arbetsförmåga. Det är
upp till var och en att anmäla om och när man börjar
arbeta efter en sjukskrivning.

30,6

°C varmt var det på
årets hittills varmaste
dag i Vallentuna. Början
på sommaren är i snitt
2°C varmare än i fjol.

NÄSTA STEG I LIVET. Anki Wide Karlsson och Linus Karlsson lägger ned Linas Livsglädjesfond efter att ha stöttat sjuka barn i 15
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års tid.

Uppdrag slutfört:
Nu går livet vidare
AVSLUTAR LINAS LIVSGLÄDJEFOND. Vi har bevarat hennes minne
Rädslan att förlora minnet av
Lina och viljan att kunna nå
ut till de familjer som inte
hade råd att uppfylla sina
sjuka barns önskningar drev
paret Karlsson till att hålla
igång den ideella verksamheten i femton år. Med hjälp
från vänner och bekanta löstes saker som de själva inte
hade stenkoll på.
– Det viktigaste är att vi
har bevarat Linas minne, hon
har blivit ett begrepp i Vallentuna, säger Anki Wide
Karlsson.
Efter nästan 500 uppfyllda
önskningar så är den klart
vanligaste ett besök på Kolmården, som stiftelsen har
samarbetat med sen starten.
– Alla barn är så olika,

vissa önskar sig tekniska prylar som man kanske till en
början kan ställa sig tveksam
till. Men om man ligger isolerad i flera månader kan en
Ipad göra extrem skillnad,
säger hon.
Även om Linas Livsglädjefond lägger ner så är det en
nöjd Anki Wide Karlsson
som konstaterar att Lina inte
kommer glömmas bort. Donationerna som finns kvar
kommer att överföras till stiftelsen Min Stora Dag.
– Det känns väldigt bra i
magen. Vi träffade dem i
uppstarten för femton år sen
för att få inspiration. Nu när
vi har pratat med dem så ser
vi att de gör precis samma
sak som vi fast i mycket stör-

Vi tog ett beslut att sluta
med flaggan i
topp, vi känner oss
supernöjda
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re skala, säger hon.
För att få behålla kvalitetsstämpeln från svensk insamlingskontroll krävs hårt arbete. Dessutom menar Anki
att det det har blivit svårare
och svårare att nå ut till sjukhusen.
– Sjukhusen har mer och
mer att göra, de lägger mer
resurser på den medicinska
vården. Det är ju såklart jättebra att de gör det men vi
kände att vi skulle behöva
växla upp för att kunna fortsätta nå ut. Så vi tog ett beslut
att sluta med flaggan i topp,
vi känner oss supernöjda
med det vi har åstadkommit
under femton år, avslutar
hon.
David Jespersson

LINAS LIVSGLÄDJEFOND
■ Startades: 2001 av paret Karlsson
ett år efter att deras nioåriga dotter
Lina gick bort i Leukemi.
■ Avslutas: stegvis under 2016, alla beviljade utdelningar kommer att delas
ut under året. Den 30 juni är sista ansökningsdag för ”Livsglädjestunder”.

■ Har hjälpt: nästan 500 cancersjuka
barn med ”Livsglädjestunder”. Mestadels har det varit bidrag till resor och
utflykter.
■ Anki Wide Karlsson: skrev 2005 boken Det är ju cancer där hon beskriver
familjens kamp mot sjukdomen.

■ Donationerna: som finns kvar hos Linas Livsglädjefond kommer att fortsätta delas ut genom Min Stora Dag
som föverkligar önskedrömmar för
barn och tonåringar med svåra diagnoser.

