
En ljusare tillvaro för barn med cancer 
och deras familjer.



Om föreningen

Barncancerfonden Norra är en 
stödförening för barn och familjer
som drabbats av cancer. En av våra
viktigaste uppgifter är att vara ett 
stöd när livet ställs på ända – vi kan 
inte bota, men vi kan göra 
tillvaron något ljusare.

Vårt område täcker in 54 procent av
Sveriges yta – de fyra 
nordligaste länen i Sverige: 
Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland och Jämtland.

Idag har föreningen cirka 2 000
medlemmar. 

En ljusare tillvaro



Vad vi gör

Under långa perioder under och mellan 
behandlingar behöver barnen kanske inte vara 
inlagda på avdelningen, men ändå besöka den 
varje dag. 

Barncancerfonden Norra har därför två 
lägenheter i närheten av sjukhuset i Umeå, som 
fritt får disponeras av de cancersjuka barnen 
och deras familjer.

Vi lånar ut lägenheter



Vad vi gör

Vi erbjuder rekreationsboende

Barncancerfonden Norra köpte 1994 ett 
fantastiskt fjällhus som ligger i Hemavan, 
mitt i södra Lapplands vackra fjällvärld. 

Till Tomtebo kan våra medlemmar åka för 
att ladda utsatta livsbatterier och för att 
vara tillsammans i en lugn och harmonisk 
miljö. 

Stugan ligger nära slalombacken, badhus, 
Kungsleden och skidspår. Tomtebo kan man 
besöka året runt. 



Vad vi gör

Vi erbjuder också bland annat

• massage på avdelningen
• fikakvällar varje onsdag 
• clownverksamhet
• bildterapi
• träffar och aktiviteter för 

cancerdrabbade barn, syskon och 
föräldrar. 



Vad vi gör

Vi stöttar Hjältarnas hus

2010 startade Barncancerfonden Norra ett 
projekt för att genomföra drömmen om ett 
hus för sjuka barn och deras föräldrar i 
anslutning till Norrlands universitetssjukhus. 
Föreningen har varit huvudsaklig finansiär av 
projektet och föreningens medlem Jan 
Andersson gav huset sitt namn. 

Hjältarnas hus stod klart för boende hösten 
2017. Många av våra medlemmar har, och 
kommer ha, nytta av huset. 
I Hjältarnas hus har Barncancerfonden Norra 
även sitt kansli. 



Hur vi samlar in pengar

Vi är beroende av gåvor

Barncancerfonden Norra får inget stöd av 
kommun, landsting eller stat. Därför är vår 
verksamhet beroende av gåvor från företag, 
organisationer och privatpersoner. 

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa oss 
att samla in pengar? Kontakta kansliet:

Bankgiro: 903 - 0800

Plusgiro: 90 30 80 - 0

Swish: 123 903 0800

Stöd oss genom att skicka ett bidrag

Eller starta en insamling 
på Facebook! 

norra@barncancerfonden.se
090-77 27 00

mailto:norra@barncancerfonden.se


Så blir du medlem

Det finns tre typer av medlemskap

Familjemedlem
Cancerdrabbat barn, föräldrar och syskon som 
alla bor på samma adress. Familjemedlemskap 
kostar 300 kr per år och familj. 

Enskild medlem
Cancerdrabbat barn, föräldrar och syskon som 
bor på egen adress. Enskilt medlemskap kostar 
200 kronor per år.

Stödmedlem
Övriga som önskar vara med i 
föreningen. Stödmedlemskap kostar 200 
kronor per år.

Ansök om medlemskap på vår webbplats: 
www.barncancerfonden.se/norra

http://www.barncancerfonden.se/norra


Fond och förening

Barncancerfondens insamlade medel går 
primärt till forskning, medan Barncancerfonden 
Norra i huvudsak använder insamlade medel till 
direkt stöd för drabbade barn och familjer i vår 
region. Förening och fond verkar gemensamt 
inom samma organisation, men med delvis 
skilda ändamål. 

Vårt främsta fokus är här och nu. 
Barncancerfondens främsta fokus är på att lösa 
frågan imorgon.

Vad är skillnaden mellan 
fond och förening?



Styrelsen

Jonas Fahlman
Ordförande

Katarina Hjertell
Vice ordförande

Emmelie Bäckman Mangold
Ledamot

Sara Hellsten
Sekreterare

Malin Lindgren
Ekonomisk talesperson

Anneli Öhman
Ledamot

Kenth Larsson
Ledamot

Helen Tjikkom Palo
Ledamot

Styrelsens mål är att 
arbeta för att barnen 
och deras anhöriga 
ska få bästa möjliga 
stöd under 
behandlingen 
och den efterföljande 
tiden. 

Styrelsen ansvarar för 
att ekonomiska medel 
kommer in så att 
föreningen kan 
genomföra aktiviteter 
och trygga och utveckla 
föreningens 
verksamhet.

Towe Strålberg
Suppleant

Helen Åkerström
Suppleant



Kansliet

Anna Norman

Informatör

Per-Erik Lindgren

Föreningskoordinator

Kontakta kansliet vid frågor

Kansliet hittar du på Hjältarnas hus. Varmt 
välkommen att kontakta kansliet om du har 
frågor om föreningen.

anna.norman@barncancerfonden.se
070-100 95 06

per.erik.lindgren@barncancerfonden.se
070-108 00 63

mailto:anna.norman@barncancerfonden.se
mailto:Per.erik.lindgren@barncancerfonden.se


090-77 27 00 norra@barncancerfonden.se Klintvägen 47
907 37 Umeå

www.barncancerfonden.se/norra


