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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 2, 2019 

Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en så 
kallad hemlig grupp. Det innebär att den inte är tillgänglig för andra än de som är deltagare i gruppen 
och bara för medlemmar. Hör av er på mail till sofie@sca-network.com om ni har Facebook och vill 
vara med! 

Skånes Universitetssjukhus 

 

Vi har fått ett utförligt brev från Andreas Puschmann, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Han hade ju 

tyvärr förhinder att närvara vid vårt årsmöte, men i brevet återfinns den information som de har 

hittills. De tackar för deltagandet av så många patienter från södra Sverige. Proverna har skickats till 

Mayo Clinic i Florida och ingår i ett större projekt där man vill studera om man kan mäta sjukdomens 

aktivitet i ryggvätska eller i blodet. Det skulle dels bli enklare att diagnosticera SCA3, och målet är att 

dessa mätningar även gör att man kan mäta effekt av en eventuell behandling när sådan finns att 

pröva. 

 Brevet återfinns i sin helhet som bifogad fil i detta nyhetsutskick. Läs det! 

Tack för inkomna gåvor! 

 

Tack för flera inkomna gåvor! Det är pengar som gör skillnad! Nu har vårt swishnummer börjat 

användas! 

Har du inte provat? Skänk en tia eller två på Swishnummer till SCA Network är 1231305937. QR-kod 

för scanner finns på www.sca-network.com.  

Notera att om du vill använda Swish för betalning av medlemsavgift 2019 så skicka ett e-

postmeddelande  till medlem@sca-network.com, med information om vilka medlemmar 

inbetalningen avser.  Skriv Medlem namn (tex medlem fam A Svensson) i textfältet (max 50 tecken), 

så vet vi att det rör sig om en medlemsavgift och inte en gåva. 

Årsmöte 17/3 -19 

 

Vi hoppas att ni tog del av de handlingar som skickades ut efter årsmötet. Har ni frågor, så hör mer 

än gärna av er till info@sca-network.com. 
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Företagssponsorer 

 

Vi har 2 nya sponsorer att presentera!  

Firmalån - den största informationsportalen och jämförelsetjänsten i Norden inom 

företagsfinansiering 

Smedjan i Getinge - Mysig butik med mycket kärlek och glöd i en genuint renoverad smedja. 

 

OM NI HAR FÖRSLAG PÅ NYA FÖRETAGSSPONSORER – TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS på  

info@sca-network.com! 

Här följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap. Deras 

bidrag är ovärderligt för föreningen och vi har en förhoppning om att ni som medlemmar i första 

hand stöttar våra sponsorer vid val av era leverantörer. Om man klickar på logotypen så kommer 

man till företagets hemsida eller kontakt.  

 

Sponsor: Mellan 

 
 

Sponsor: Liten 

   

   
 

 
Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag!  

Det var allt för denna gång! På återhörande. /Styrelsen för SCA Network 
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Vill du vara med som medlem hittar du information här: http://www.sca-network.com/medlemmar/ 

Skulle Du vilja stötta föreningen med ett bidrag (engångssumma eller månadsinsättning) så är det 

också välkommet. 

 Det går också att bli företagssponsor. Kontakta styrelsen på info@sca-network.com om Ditt företag 

önskar bli företagssponsor. Viktigt att veta är att föreningen är helt ideell, där alla medel som samlas 

in i föreningen går till forskning. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891hos 

Danske bank. 
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