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Under verksamhetsåret har sex protokollförda styrelsemöten hållnts samt ett antal
arbetsmöten. Vndare har vnktinare frånor för Länkrörelsen behandlats på våra
medlemsmöten vnlka vn har 2 nånner per månad.
Årsmöte för verksamhetsåret 2017 hölls den 7 mars 2018.

Verksamhet 2018-Länkarna Handen
Våra nnskrnvna och betalande medlemmar har under året, med ett par kortare återfall,
behållnt snn nykterhet, vnlket för dem nnnebär ett bra lnv, och för Hannnne Kommun mnnskade
socnala kostnader. Medlemsavnnf betalas endast av person som har ekonomn för det , och
som strävar efer total nykterhet och vnsar det nenom bland annat renelbunden närvaro och
uppträdande.
Under året har ett antal klnenter på enet nnntiativ kommnt och besökt oss Länkar från
Mnssbruksenheten, Västerhannnne Stödboende, Beroendecentrum, Hansmottannnnnen.

Personal från Länkarna har tillsammans med nya vårdkrävande klnenter besökt
alkoholavdelnnnnen på Caprno Marna (Sthlm Söder) för bland annat avnnfnnnn och
behandlnnn. Därefer njorde vn månna hembesök hos den berörda personen.
Flera möten som har till uppnnf att utbyta erfarenheter mellan parterna har under året skett
med företrädare för socnalnämnden.
Länkarna har under året sökt och eferfrånat samarbete med Hans Beroendemottannnnn. Vn
försöker marknadsföra oss som ett komplement till deras AA-baserade behandlnnn och ej
som en konkurrent. Vn har fera medlemmar som tidnnare nått på AA-möten nnnan de kom till
Länkarna.
Kontentan är att nndnvnden är vnktinast och vad som passar honom/henne bäst för att få ett
nyktert värdnnt lnv, vare snn det är AA, IOGT eller Länkarna som står bakom.
Vårdcentraler n kommunen och kommunkontoret har renelbundet besökts för kontroll och
påfyllnnnn av Länkarnas nnformationsbroschyrer n särsknlda skyltställ, för att underlätta
tillnännlnnheten av vårt budskap till samtlnna nnnevånare n Hannnne.
I samband med skolavslutnnnnen n junn, delton 5 länkmedlemmar under fera danar n
kommunens och Folkhälsonnstitutets rnkskampanj mot lannnnnn och alkohol till mnnderårnna.
Informationen spreds av oss till så nott som samtlnna besökare av Systembolanet n Handens
Centrum och månna muntlnna samtal fördes både med anhörnna till och med mnssbrukare.
Länkarnas julkampanj n samarbete med Hannnne Kommun GE ALLA BARN EN VIT JUL startade
n slutet av november. Vn nådde ut med vår julkampanj hos afärsndkare, Lnvsmedelsbutiker,
stormarknader, vårdcentraler, systembolan m.m n Västerhannnne, Tunnelsta och Handen
delton aktivt. De skyltade upp med våra afscher, roll-ups, broschyrer ända fram till julafon.
Länkarna har varnt representerade vnd de festa möten som Hannnne Förennnnsråd har kallat
till.

Frnskvård
På onsdansefermnddanarna samlas länkarna för stavnånn n Nackareservatet. Ett evenemann
som blnr alltmer populärt.

Utflykter
Vn har också haf frnskvård för våra hjärnor med en omtyckt tvådanars bussresa där vn fck
besöka ett par av våra kulturskatter med en nundad n Härkeberna kyrka och n Sala snlvernruva.
För oss som nnllar museer och shoppnnn fck vn vårt lystmäte på vårt besök på Skultuna
mässnnnsbruk.
Slutlnnen fck vn en tånresa nenom Enköpnnns parker där vn, trots att vn var där n slutet av
aunusti, kunde njuta av dess överdåd av nrönska och prakt.

Ny centralornannsation
Sällskapet har under året anslutit snn till Sällskapen Länkarnas Rnksförbund.

Övrnna aktivnteter
Vn har öppet under måndanar, onsdanar och fredanar under kvällstid. På fredanar var
anhörnna och närstående välkomna.
Onsdanarna är vnkta för medlemsvård, våra Punktmöten. Varannan onsdan nnleds med ett
medlemsmöte.
På våra punktmöten dnskuteras vår nykterhet och tidnnare alkoholberoende under ordnade
former nnleds punktmötet av en utsedd medlem eller av ordförande. Som utnånnsmaternal
för de nemensamma dnskussnonerna vnsas en flm, ett aktuellt tema tanet från massmedna
eller från det tidnnare ofa trasslnna lnv som vn upplevt.
Detta för att stärka oss n vår nykterhet!k
Malmölänkarnas semesterhem n Ljunnhusen besöktes under sommaren dels för rekreation
men främst för utbyte och tankar krnnn alkohol-preventiva åtnärder och påverkan. Vn delton
även aktivt n Rnks och Dnstrnktsträfar ute n landet där vn prnornterade nytillkomna länkkamrater
Den snsta aprnl nrnllade vn som vanlnnt noda korvar som vn mumsade n oss trots den nsande
vnnden som besökte oss denna dan.
Lördanen efer årsmötet har vn vår årsmötesfest där vn ät vår kokta lax med den fantastiska
fruktsalladen som vn nu är bortskämda med till eferrätt.
Påsken nnledde vn under skärtorsdanen med en påskmnddan.
Vårt mndsommarfrande hölls tradntionsenlnnt n Gunnars sommarstuna strax utanför
Strännnäs.
Under senhösten var det dans att samlas runt vår höstnryta och vn avrundade året n
december med vårt fantastiska julbord.
Samtlnna måltider ovan avnjuts n vår Länklokal och dessa är möjlnna nenom vår fantastiska
kökspersonal.

Utbnldnnnn
Två av våra medlemmar nnck en tvådanarskurs nällande anhörnnvård och utbnldnnnnen
betalades av Hannnne kommun.

Representation
Under året har vn representerat på ett Rnksmöte n Frna Länkarna, vår- och höstmötena med
Mellersta Länkdnstrnktet och ett fortlöpande nemensamt utbyte med Länksällskapet n Solna.
Vn har också deltannt n en Bnljardturnernnn som vn höll mellan Länksällskapen n Stockholms län.

Ekonomn
Se sällskapets bokslut och balansräknnnn

Slutord
Frna Sällskapet Länkarna n Handen har under år 2018 verkar för att alkoholberoende skall
tillfrnskna och komma till nnsnkt om sntt destruktiva leverne. Inför 201 fortsätter vn vårt
strävsamma arbete med vår aktiva bearbetnnnn/påverkan av kommunens samtlnna nnvånare.
På lännre snkt nnnebär vårt arbete ett anständnnare lnv för de som ansluter snn till oss och en
länre socnala kostnader för Hannnne Kommun.
Styrelsen tackar för vnsat förtroende under det nånnna året
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