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Lejonrum-projektet får massvis med tack och lovord från alla håll, från 
förbundet och från andra distrikt. Tacken och lovorden är framför allt alla A-
distriktets klubbars förtjänst! 
 
I nätbutiken börjat det vara brist på Lejonrummens försäljningsartiklar. I början sattes dessa 
produkter på nätbutikens hyllor för att klubbarna skulle få en uppfattning om hurudana produkter 
man behöver för föräldrarummen. Då projektet inleddes satte man som mål för donationerna 
försiktiga 30 000 € som ändå var mera än vad man visste att man skulle nå upp till med nätbutikens 
försäljningsartiklar. Nu i mars 2018 har man redan aningen överskridit målet på 30 000 € då man 
räknar med överskottsmedel från årsmötet 2016 som har donerats till projektet. Dessa 30 000 
euron var alltså målet som man hat tillstånd att överskrida! 
 
Vi har kvar av projekttiden ända fram till slutet av juni 2019. Kommittén har därför beslutat lägga 
till i nätbutiken summor som man kan donera. Dessa 50 €, 100 €, 200 €, 500 € och 1000 € stora 
summor kan man kombinera så att alla klubbar som vill delta kan göra det med en summa som 
man anser lämplig. 
 
Då vi gjorde upp nätbutikens produktlista visste vi inte exakt vilka produkter man behövde för 
föräldrarummen och man kommer troligtvis att skaffa produkter utöver de som nu har saluförts. 
 
Den del av de insamlade medlen som blir över då man inrett föräldrarummen, används också för 
att främja trivseln på barn- och ungdomskliniken samt för att förebygga marginalisering av 
barnpatienter.  För alla de anskaffningar som placeras på annat ställe i T3-sjukhuset än i 
föräldrarummen kommer kommittén att inhämta distriktsstyrelsens godkännande innan 
anskaffningen görs. Anskaffningar med dessa medel görs möjligtvis redan före T3-sjukhuset blir 
färdigt och även efter ibruktagandet alltid då behov föreligger och så långt som projektets medel 
räcker till. 
 
Det är helt otroligt hur bra klubbarna i vårt distrikt har tagit emot projektet! Ett stort tack till er alla! 
Namnet på varje klubb, som under projekttiden donerat medel, kommer att sättas upp på en 
donatorstavla i de gemensamma utrymmena som hör till Lejonrummen. 
  
Trots att föräldrarummens försäljningsartiklar börjar ta slut, finns det ännu en stor mängd pins att 
få! 
 

Nya direktiv för nätbutiken: på distriktets hemsida från menyn till vänster ”ÅUCS – Lejonrum”  

”Inloggning på nätbutiken” lösenord: Leijonahuone/Lejonrum  Läs direktiven och gör en 
donation med den summa som du valt. Till sist, logga ut från närbutiken. 
  
Lejonrum - kommittén 

 


