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Följ oss på sociala medier för uppdateringar 
 

  @ungaallergiker
 

bli medlem !
 
Alla mellan 6-29 år kan bli medlemmar och det är helt gratis.

Bli medlem här: www.ungaallergiker.se/bli-medlem

För barn och unga 6 - 2 9 år med astma och allergi  

Gratis medlemskap!



Unga Allergiker är en ideell organisation som finns till 
för att stötta barn och unga med astma, allergi och  

annan överkänslighet. Här kan du läsa mer om vad vi 
gör och vad du kan göra som medlem! 

Vilka är vi ? 
Unga Allergiker (UA) är en  
religiöst och politiskt obunden 
ideell ungdomsorganisation som 
finns till för att stötta barn och 
unga med astma, allergi och  
annan överkänslighet. Våra  
medlemmar och lokalföreningar 
finns i hela landet. Tillsammans 
arbetar vi för att stärka varandra 
och visa att det är vi som sätter 
gränserna, inte allergin.

Våra lokalföreningar anordnar 
roliga aktiviteter där alla kan delta 
och varje år anordnas dessutom 
ett uppskattat sommarläger och 
medlemsträffar. Vi bedriver även 
politiskt påverkansarbete och 
lyfter frågor såsom rätten till bra 
vård, rökning, pälsdjur i offentliga 
miljöer och specialkost i skolan. 
Genom att öka förståelsen och 
kunskapen kring hur det är att 
leva med astma, allergi och annan 
överkänslighet arbetar vi för att 
göra samhället mer tillgängligt.

Engagera dig!  
Det är tack vare våra engagerade 
medlemmar som vi får en stark 
röst i samhället och möjlighet att 
anordna aktiviteter och bedriva 
påverkansarbete. För att vara aktiv 
i en lokalförening krävs ingen  
tidigare erfarenhet. Så länge du 
vill göra något viktigt och kul är 
det mesta möjligt! Genom att  
engagera dig får du möjlighet att 
lära dig mer om föreningsarbete, 
träffa nya kompisar, delta i  
nationella kampanjer och  
bestämma vilka aktiviteter ni ska 
anordna som t.ex. allergivänlig 
bio, go-kart eller skidåkning. Eller 
kanske har du en fråga eller ett 
projekt som du gärna vill driva? 

Gå in på vår hemsida eller  
kontakta oss om du vill veta mer! 

”UA är en samlingsplats  
för unga där vi kan  

utbyta erfarenheter,  
växa i oss själva och våga ta 

nya steg ut i livet.” 

Ps. Om du inte vill 

engagera dig i en 

lokalförening just nu 

utan bara vara medlem 

går det självklart  

också jättebra! 

”Det bästa med UA skulle 

jag säga är gemenskapen. Jag 

var på mitt första sommarläger 

2010 och slogs redan då av hur 

välkomnande UA var och hur 

inspirerad jag kände mig.” 

”Det bästa med  
Unga Allergiker är att alla 

kan vara sig själva och att det 
är bra stämning.”

”Det spelar ingen roll vem du 

är eller vilka allergier du 
har, inom UA behandlas alla 

lika och får de förutsättningar 

de behöver för att vara med på 
olika aktiviteter.”

Alla mellan 6-29 år  
är välkomma i UA! 
Det är helt gratis att 
vara medlem. 

Som medlem har du möjlighet att… 
• Träffa nya vänner med liknande  

erfarenheter.

• Vara med och påverka. Ju fler vi är, desto 
starkare röst får vi! 

• Engagera dig i en lokalförening och lära 
dig mer om föreningsarbete. 

• Vara med på läger, konferenser och andra 
roliga aktiviteter!

Bli medlem här: ungaallergiker.se/bli-medlem


