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• Pensionärmedlemskap, Stuguthyrning 
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• Inträden, Utträden, Ärendehantering 
• Materialbeställning, Registerunderhåll 
Tel: 0370 - 37 18 35 
Mail: monica.lindström@ifmetall.se

Danica Gavric 
• Facklig A-kassahandläggare halvtid 
• Avdelningen med medlemsärenden halvtid 
Tel: 0370 - 144 77 
Mail: danica.gavric@ifmetall.se

Inga-Lill Svanberg 
• Facklig A-kassahandläggare halvtid 
• Avdelningen med medlemsärenden halvtid 
Tel: 0371 - 103 62 
Mail: inga-lill.svanberg@ifmetall.se

Expeditionen är öppen:
Helgfri måndag - torsdag  ..........  08.00 – 16.30
Lunch  .............................................................  12.30 – 13.30
Helgfri fredag  ........................................  08.00 – 14.30
Vill du träffa oss på någon annan tid är det 
bara att ringa till avdelningen så löser vi det.
Har du frågor, funderingar eller problem ring 
0370-37 18 30.

Familjens Jurist
Kom och ta del av vad familjejuristen informerar 
om!
Medlemmar i IF Metall Västbo-Östbo inbjuds till 
information den 12/10 kl. 18:00 i avdelningens 
lokaler.

Frågor som bl.a. kommer tas upp är:
• Vem ärver min make/maka?

• Kan jag trygga barnens arvsrätt?

• Hur fungerar bodelning vid separation?

• Vem ärver mig om jag separerar eller avlider? 

• Är det skillnad om vi inte har gemensamt barn?

• Vad säger sambolagen?

Anmälan sker till avdelningen via e-post senast 
den 9 okt till postbox.avd40@ifmetall.se eller
telefon 0370-37 18 30

Budgetmöte 2017
Datum: 30 november 2017
Klockan: 14:00
Plats: Anderstorp

Det blir sedvanliga budgetmötesförhandlingar med 
tonvikten på Verksamhetsplanen för 2018 och inte 
minst budgeten för samma år.

Du vet väl att som medlem har du rätt att närvara 
på mötet. Dock krävs förhandsanmälan till avdel-
ningen (så man vet hur många som kommer).

Läs allt om Almedalen 2017 på sid 6-9.

Holms Hällar Gotland
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Revisorns roll är att på med-
lemmarnas uppdrag granska att 
avdelningen/klubben bedriver den 
verksamhet som medlemmarna 
beslutat om och i enlighet med 
stadgarna. Revisorn ska också 
kontrollera räkenskaperna och 
avdelningen/klubbens ekonomis-
ka hantering. Det är en fördel om 
revisorn kan ta hand om nomine-
ringsarbetet för ledamöter till av-
delningen/klubbens valberedning.

Som revisor ska du kontrollera:
• Att fattade beslut inte strider 
mot förbundets stadgar eller mot 
beslut fattade av förbundsstyrelse 
och kongress.
• Att verksamheten drivits i en-
lighet med de verksamhetsplaner 
som fastställts av representant-
skapet.
• Att räkenskaperna är riktigt 
förda och verifierade, att värde-
handlingar är tillförlitligt och väl 
förvarade samt att fastigheter 
och inventarier är försäkrade till 
betryggande belopp.
• Att bokförda banktillgodohavan-
den överensstämmer med saldobe-
sked, och att tillgångarna inte 
upptagits över och skulderna inte 
under sitt värde.

• Att avdelningen/klubbens dekla-
rationer har lämnats till Skatte-
verket i rätt tid.
• Att till årsmötet ge en revisions-
berättelse med förslag om tillstyr-
kan eller avstyrkan av ansvarsfri-
het för styrelsen.
• Följa upp avdelningen/klubbens 
faktiska organisationsgrad.

Hjälpmedel
För att kunna fullgöra ditt upp-
drag som revisor ska du:

• Ha tillgång till protokoll från 
samtliga styrelsemöten och från 
representantskapets möten (det 
bästa är om du får dem löpande).
• Ha tillgång till räkenskaper och 
övriga handlingar som rör avdel-
ningen/klubbens verksamhet och 
förvaltning. I det ingår uppgifter 
om avdelningen/klubbens orga-
nisationsgrad enligt förbundets 
rekommendationer.

Val
Revisorer väljs på representant-
skapets/klubbens årsmöte utifrån 
nomineringar av medlemmarna 
och klubbarna.

En auktoriserad revisor från 
ett revisionsbolag som utses av 
representantskapet deltar även 
i revisionsarbetet. (gäller avdel-
ningen)

Avdelningens revisorer är:
Joakim Samuelsson (samman-
kallande), Gunilla Westerholm 
och Susanne Andersson.
Ersättare Thomas Wallentin, 
Stefan Carlström Olandersson 
och Maria Andersson.

Text & bild: Nils Bugge

Räknenissar

Bemanning
Samarbetspartners inom Bemanning
IF Metall Västbo-Östbo har ett pågående projekt 
inom bemanningsbranschen. Projektet går ut 
på att få ett bättre samarbete mellan facket och 
bemanningsföretagen. Vår förhoppning från IF 
Metalls sida är att alla våra bemanningsföretag i 
framtiden kommer att vara en samarbetspartner 
då det skulle betyda att dialogerna mellan oss 

fungerar bra och de anställda det vill säga våra 
medlemmar har en bra arbetssituation.

Kontaktperson:
Ombudsman Zandra Hultin
Tel. 0370 37 18 40
E-post: zandra.hultin@ifmetall.se

Våra samarbetspartners är:

Revisorer

Joakim Samuelsson
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2018

Verksamhetsplanering för 2018
I dagarna tre mellan 11 till 13 
september hade avdelningen 
sin årliga planeringskonfe-
rens. Även denna gång i Halm-
stad med frisk doft från det 
salta havet uppblandat med 
lukten av ruttnade tång

Vi, det vill säga styrelse, personal, 
ombudsmän och övriga från verk-
samhetsgruppen, gav oss i kast 
med att planlägga avdelningen 
verksamhet för 2018.

Man gjorde en genomgång av 
2017 års verksamhet till dags dato 
och tittade på vad som var gjort 
och hur det hade fungerat. Det 
konstaterades att planen var på 
rulle och det mesta hade fungerat 
som det var tänkt.

Det som styr vår verksamhet på 
avdelningen är handlingslinjer för 
2017-2020 som beslutades på IF 
Metallkongressen i våras.

Vi var eniga om att vi skulle 
fortsätta med de arbetsområden 
som vi har även under 2018 dvs 
”Jämställdhet”, ”Arbetsplatsen” 
där arbetsmiljö och försäkringar 
ingår, ”Organisationen” med orga-
nisera och studie grupperna samt 
”Samhället” med facklig-politiska 
och informations grupperna.

För att vaska fram idéer för 
verksamheten 2018 arbetades det 
i grupper med ett område i taget. 
Det var nu idérikedomen flödade i 

grupparbetena för de olika om-
rådena. Tiden rann, som vanligt, 
iväg med en hisklig fart för delta-
garna men man levererade oftast 
förslagen på utsatt tid. Efter 
redovisning från grupperna efter 
varje område fick de ansvariga 
uppgiften att implementera dom 
i befintligt material så att texten 
blev 2018 års verksamhetsplan.

Efter två dagar var det allmänt 
trötta hjärnor och stela leder och 
för att få fart på blodcirkulatio-
nen ägnades kvällen åt bowling. 
Man kunde lugnt konstatera att 
deltagarna spelade hellre än bra 
och Västbo-Östboiter skall bli vid 
sin läst och inte försöka sig på 
en karriär som proffs. Men roligt 
hade alla.

Onsdagen ägnades åt att slutfö-
ra verksamhetsplanen så att den 
kan presenteras på budgetmötet i 
november för godkännande. Sedan 

begav vi oss hemåt innan ovädret 
drog in över Halmstad.

Text & foto: Nils Bugge

Verksamhetplanerare inför 2018.

Västo-Östbo.

Ordförande lyssnar.

Grupparbete.

Stilstudie.
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Avdelningen

IF Metall 
Västbo-Östbos 
styrelse 2017
Från vänster Besim Matoshi ordförande, 

Sandra Adesund, 

Ulla  Heikkilä v. ordförande, 

Mikael Salomonsgård, 

Annika Svensson sekreterare, 

Tommy Ottosson, 

Michel Magnusson, 

Pauli Bark, 

Hanna A Kjellin, 

Anette Petersson kassör. 

På bilden sakas Marie Johansson.

Bilder från Pridetåget i Jönköping med deltagare från IF Metall Västbo-Östbo.

i Jönköping den 26 augusti 2017Pridetåget
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Gotland

Almedalen 2017 
– fortsatt politisk arena eller har det överlevt sig självt

I år var det så dags för att delta i 
några hektiska dagar på Gotland 
med IF Metalls avdelning 40. Jag 
som varit med en gång tidigare 
var tveksam till resan. Gav det 
mig det som jag ville förra gång-
en? Hektiskt och stressigt och 
mycket man vill ta del av, alldeles 
för mycket! Stället för och med 
kändisar är väl inget för en vanlig 
arbetare? Efter betänksamhet sa 
jag ja, jag vill vara med en gång 
till och se vad det ger! Program-
met planlades hemma i grova drag 
och den psykosociala arbetsmiljön 
var det jag tänkte koncentrera 
mig på. Med erfarenhet från hur 
detta har ökat bla på mitt eget 
jobb kändes det som ett bra val!

Tisdag morgon började med 
ihållande regn men inget hindrar 
en smålänning så promenaden 

till första seminariet blev, trots 
regnjacka, ganska blöt. Valio hade 
frukostseminarium om unga 
kvinnors problem med magen. En 
panel ledda av Alexandra Pasca-
lidou pratade om hur man ser på 
de problem som kvinnor uppvisar 
idag. Stress, höga krav, dåliga mat-
vanor, sociala medier, IT är fakto-
rer som påverkar. De autoimmuna 
mag-tarmsjukdomarna ökar dras-
tiskt och särskilt bland de unga. Vi 
pratar allmänt för lite om problem 
med magen och det förknippas 
med tabun och anses pinsamt att 
prata om. Vad kan politiken göra? 
Bättre vård, utbildning om stress 
och ohälsa, säkra och rena skoltoa-
letter som ger barn och ungdomar 
trygghet redan från början.

Etik och moral, hur kan det bi-
dra till det goda i samhället? Hur 

gör vi, hur agerar vi när något 
inte känns moraliskt riktigt? Våg-
ar vi säga ifrån eller blir vi tysta 
och låtsas som inget har hänt? Fö-

Kim, Tommy, Fredrik och Besim innan avfärd

En selfie i regnet
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Gotland

retag som inte har handlat etiskt 
rätt vad riskerar de? Arga kunder, 
besvikna medarbetare och medier 
som jagar rubri-
ker och som kan 
skada företaget 
direkt eller på sikt. 
En bra tumregel 
att ta med sig är 
tre frågor: Är det 
lagligt? Känns det 
bra? Kan jag stå 
för det? Fundera 
på hur du skulle 
göra?!

LO-TCO rättsskydd pratade om 
riktiga fall som drivits gällande 
hyvling av arbetstider, att gå från 
heltid till deltid utan att kunna 
protestera! Acceptera eller bli 
uppsagd, eller som arbetsgivar-
na hellre säger, omreglering av 
arbetsvillkor! LO-TCO har redan 
förlorat ett fall i denna viktiga frå-

ga och risken är stor att det kan 
bli fler! Insikten blir att vi verkli-
gen måste kämpa för bra anställ-

ningar annars blir 
vi deltidare eller 
inhyrda allihop 
med arbetsvillkor 
som inte är värda 
namnet.

Vår nya  
folksjukdom

Den psykiska 
ohälsan ökar och 
ger höga kostna-

der för samhället, för individen 
och för arbetsgivaren. Hur positiv 
och negativ stress påverkar oss 
via IT-system som är tröga och 
ologiska, ökade dokumentations-
krav, hur slimmade organisationer 
ställer högre krav på de som är 
kvar och på tillgänglighet dygnet 
runt. Sjuka kollegor, hög persona-
lomsättning och besparingskrav 
har väl alla hört talas om eller?

Att ändra på detta är prio men-
ar socialminister Annica Strand-
häll. Tidiga och arbetsplatsnära 
insatser måste till och fack och 
arbetsgivare samarbeta för att få 
friska arbetsplatser. De psykiska 
diagnoserna ökar för kvinnor i kon-
taktyrken, förr var dessa friskyr-
ken, idag är det tvärtom. I stället 
för rehab bör vi jobba med prehab!

Chefers roll är också viktigt att 
belysa. Organisationer tenderar 
att bli större och varje chef får 
ansvar för fler medarbetare och 
detta blir inte bra. Ett nytt ord 
beskrivs: hamburgerchef eftersom 
man pressas från två håll.

På torsdagens frukostmöte talar 
kommunals ordförande Tobias 
Baudin och Marie Nilsson från 

IF Metall om välfärd och om hur 
fackens medlemmar gör tillväxten 
möjlig. På ena sidan kvinnodomi-
nerade arbeten med visstid, deltid 
frivilligt eller ofrivilligt, låga löner 
och på andra sidan industrin som 

”Den psykiska  
ohälsan ökar och 

ger höga kostnader 
för samhället, för 
individen och för 
arbetsgivaren”

Bra ordspråk

Socialdemokraternas dag Magdalena Andersson blir intervjuad

Språkövning i gutamål
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går som tåget. Skillnad mellan 
jobb som anses mer fina och med 
högre lönesättning eller är det 
bara myter? Industrin idag jobbar 
med slimmade organisationer, 
lågt bemannade och med brist på 
kompetent personal. Sjukvården 
går på knäna trots att vi aldrig 
någonsin tidigare har haft så 
mycket personal tidigare som det 
är i dag.

Nattsvart? Nej det är det nog 
inte men vi måste bli bättre på 
att hitta rätt sätt att hantera 

livet. Efter att ha hört alla dessa 
föredrag, seminarier mm återstår 
bara att ställa sig frågan: Hur kan 
jag göra, vad är viktigt för mig? 
Hur kan jag förändra?

Veckans höjdpunkter blir när 
jag först ser en teaterföreställning 
av och med Martin Schibbye i 
rollen som sig själv och hur han 
återger tiden i sin fångenskap i 
Afrika. Starka känslor som åter-
ges med maktlöshet, hopp och med 
vänskap i fångenskapen.

Sedan hos Riksförbundet Hjärn-
koll som pratar om psykisk ohälsa 
och hur deras projekt pågår med 
hjälp av pengar från allmänna 
arvsfonden.

Madelein Larsson Wollvik 
berättar om sitt liv före och efter 
diagnosen ADHD. Socialt hämmad 
som barn och med en svår ingång 
i tonåren där hon faktiskt försökte 
ta sitt liv. Hon levde ett destruk-
tivt liv med alkohol, tabletter 
och hasch, ätstörning, svårt med 
skolan, dödfall i familjen och 
ytterligare självmordförsök. Hon 
träffar fel män, psykisk och fysisk 
misshandel och mordhot blir var-
dag och hur hon blir gravid och får 
barn i allt detta och om vägen ut. 
Madelein har idag ett ordnat liv 

med sina sex barn och har blivit 
hjärnkollsambassadör för att hon 
vill dela med sig av sin historia 
hur livet kan bli.

Jihad, asylflykting från Palesti-
na och Syrien, berättar starkt om 
sin historia med resan från krig 
till fred i Sverige. Han trodde att 
han kom till himmelriket men som 
blev en fasansfull upplevelse då 
Jihad fick ett psykiskt samman-
brott drygt ett år efter ankomsten 
Han drabbas av PSTD, posttrau-
matiskt stressyndrom och får en 
psykos. Här i världens säkraste 
land hade han, den modige Jihad, 
plötsligt blivit rädd. Hans upple-

Gotland

Bara någon timme efter att NMR satt upp sitt tält hade konstinstallationen vandaliserats

En manifestation mot nazisterna, hundra 
par skor ska påminna om dem som miste 

livet i Förintelsen

Vi på SVT
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Gotland

velser under kriget med dagliga 
attacker, bombningar, skadade och 
döda människor tog ut sin rätt. 
Han som vårdat och försökt att 
göra så gott han kunnat under tre 
års tid i krig bröt ihop. Fasans-
fulla händelser, terror, tortyr som 
följt befolkningen 
och skapat stä-
der och ett land 
i ruiner. Flykten 
över havet under 
sju dygn, med sina 
två yngre bröder 
i en båt med 250 
personer ombord, 
samt lite vatten 
två gånger om da-
gen. Hur de räddas 
av NATO och om resan till Sverige 
via Nederländerna och med uppgi-
venheten att mamman finns i ett 
Libanesiskt flyktingläger.

Idag bor han med sina två bröder 
och med sin mamma, har gått i 
skola, har lärt sig svenska, har ett 
jobb på Hyresgästföreningen och 
mår ganska bra. Medicinen är ett 
måste men det blir sakta bättre och 
trots sjukdomen känner han sig hel 
då hans familj finns runt honom.

Idag vet man att migration kan 
utlösa stressrelaterad ohälsa och 
därför känner Jihad att det är 
viktigt att våga prata om det som 
är svårt. Det gör han bra som am-
bassadör för Hjärnkoll. Han höll 
hela publiken i sin hand och det 
var inte bara jag som hade tårar 
i ögonen. Tack Jihad för en stark 
berättelse som verkligen berörde.

Detta stod sedan i kontrast med 
det obehag som först SD:are och 
sedan NMR spred med sin närva-

ro i Almedalen. Jag försöker vara 
öppen mot alla men den rädsla 
och iskyla som uppstod på freda-
gen i och med att Amnesty med 
flera hotades, ett monument som 
förstördes av dessa odemokratiska 
krafter gjorde mig ledsen, arg och 

rädd. Ledsen för 
att vi inte lärt oss 
av historien, arg 
för att människor 
känner sådan 
vanmakt och hat 
att ett odemokra-
tiskt och fientligt 
tänk får ta över 
och rädd för att vi 
inte ska våga pro-
testera mot detta. 

Att dessa får så stort inflytande 
att det anses normalt. Vi måste 
se till att det inte blir så! Etik och 
moral… Glöm inte det!

Text & foto: Susanne Andersson

”Ett monument 
som förstördes av 
dessa odemokra-

tiska krafter gjorde 
mig ledsen, arg och 

rädd”

Jihad från Hjärnkoll

Årets almedalsvecka var en trevlig vecka, mycket 
fokus på framtidens industri, krav, utveckling, 
kompetens och stolthet över (made in sweden).

HBTQ frågor stod i fokus, vem har rätt att 
döma, diskriminera.

Alla är vi lika värda oavsett bakgrund, sexuell 
läggning eller religion.

Magdalena Andersson gjorde ett bra tal som 
värmde i hjärtat trots regn.

Närvaron av nazisterna präglade stora delar av 
veckan, då man inte visste när de skulle dyka upp.

När dom väl kom började man med att slå sönder 
minnesmärke/konstverk till minne av förintelsen.

Sedan stod dom och flinade skyddade av polis, 
filmade och skrattade åt de som försökte laga 
monumentet.

Text: Fredrik Johansson

Noteringar från Almedalen

En vacker solnedgång
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Resa

För femtonde gången på raken 
gick den årliga medlemsresan till 
Göteborg. Denna gång vid en något 
udda tidpunkt, nämligen 9 sep-
tember och inte som brukligt i maj. 
Man hade konstaterat vid verk-
samhetsplaneringen inför 2017 att 
maj månad inte var möjligt. Dels 
beroende på helgerna i maj och 
framför allt IF Metalls kongress 
som alltid tar stora resurser av 
avdelningen och resan till Göte-
borg är för avdelningen av samma 
dignitet. Det är samma personer 
på avdelningen som är inblan-
dade i bägge händelserna och då 
fann man att det måste delas på 
dessa tidmässigt. Förbundkontoret 
nekade att flytta på kongressen så 
vi bita i det sura äpplet och lägga 
resan i september och hålla tum-
marna för hyfsat väder.

Resans datum blev satt till den 
9 september med tanke att det 
brukar vara kvar en del sommar-
värme i början på september. Det 
stämde i år också. Det var bara ett 
aber det var den kallaste somma-
ren på 155 år. SMHIs prognoser 
inför lördagen var ingen munter 
läsning. Veckan innan lördagen 
ändrades prognosen dag för dag 
men det var inte frågan om det 

skulle regna utan hur mycket. Om 
man var lagd åt det pessimistiska 
hållet började man leta efter regn-
kläder och utifall en flytväst inför 
lördagen.

Resdagen kom och man kunde 
konstatera att det skulle räcka 
med ett paraply ut i fall att det 
skulle stänka lite. Man kan ju 

undra om avdelningen har tum-
me med vädergudarna för det är 
ytters få gånger det har regnat 
när vi åker till västkusten. För-
väntansfulla medlemmar bordade 
bussarna på olika avreseoreter i 
vår avdelning med målet Göteborg 
och framför allt Liseberg. Ju när-
mare Götet desto bättre väder.
När bussarna släppte av oss vid 

Resa Göteborg & Liseberg med 
Västbo-Östbo 2017

Äntligen på väg

Liseberg

Helix
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Liseberg spreds Västboiter-Öst-
boiter över Göteborg. Lejonparten 
valde att färdas den korta sträck-
an mellan bussen och Liseberg, 
men även staden lockade många. I 
år behövde man inte trängas med 
Göteborgsvarvet men väl en stor 
demonstration mot Västlänken i 
Göteborg

De flesta valde att tillbringa 
dagen på Liseberg och göra det 
mesta av sina åkband. Köerna 
var inte långa och lotterierna var 
gynnsamma. Det vanns både små 
och stora vinster på hjulen och fru 
Fortuna log mot många med tanke 
på de många kilon som lastades på 
bussarna vid hemfärden Karusel-
lerna gick för högtryck och Västboi-
ter-Östboiter stod i klungor för att 
jämföra vinster och rekommendera 
åkattraktioner till varandra.

När kvällskylan och regnet kom 
krypande var det dags att styra 
kosan tillbaka mot avdelningen 
med glada men trötta medresenä-
rer. Som tur var så fick vi troligt-
vis med allihop hem igen och hem-
resan flöt på lika bra som ditresan 
men man såg på folk att de haft 
roligt för en del somnade, någon 
frågade om dämpad belysning 
och sänkt radio. Ca 23.30 kom vi 
tillbaka till avreseorter yrvakna, 
lite stela och nöjda med en heldag 
i Göteborg/ Liseberg.

Text: Nils Bugge
Foto: Susanne Andersson, Sandra Adesund

Lisebergskaniner

Färgglada barn

Glada i regnet

AeroSpin

Atmosfear



Avsändare
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A
331 42 Värnamo

SVERIGE

PORTO BETALT
B

Posttidning B

Lingon (Vaccinium vitis-idaea)

De lyckliga vinnarna i förra numrets tävling var:
1:a pris Christer Björkman, Gnosjö
2:a pris Christer Lundgren, Smålandsstenar
3:e pris Emma Bengtsson, Torup

Rätt svar: Tre stycken gröngölingar. Den knepigaste 
att hitta var den på omslaget nere till höger.

Lycka till med trisslotterna.

Den här gången gäller det att räkna lingonburks-
etiketter.

Räkna inte med etiketten 
på denna sida.

Skicka ditt svar på vykort till:
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A, 331 42 Värnamo
Eller med e-post till: postbox.avd40@ifmetall.se
Ämne: Tävling. 

Ange namn och adress i båda alternativen.

Ditt svar vill vi ha senast den 1 november 2017.

Tävling

Ett ris som är vintergrönt. Lingonets bär, som också 
heter lingon, är ätliga, och mognar i augusti–september. 
Lingonväxter odlas sällan och bären plockas ofta från 
vilda växter.

Beskrivning
Lingon blir 10-40 centimeter hög med kompakt växtsätt.
Lingonväxter har blad året om, även under de kallaste 
vintrarna. De sprider sig med underjordiska rötter. På 
sommaren har de vita blommor och frukten mognar på 
hösten. Lingonets bär är röda och sura.

Biotop
Lingon trivs i halvskugga och med sur, fuktig jordmån. 
I Sverige är lingon vanligt i gles barrskog, särskilt i 
närheten av tall. Obördig jordmån tåls men inte basisk 
jordmån. Lingonväxter är mycket tåliga mot kyla; de 
kan tåla –40 °C och eventuellt lägre, men växer dåligt 
där somrarna är mycket varma.

Utbredning
Lingonets naturliga utbredningsområde är norra halv-
klotets skogsbälte i Europa, Asien, och Nordamerika, 
från tempererade till nästan arktiska klimat.

Lingon som mat
Lingon är en populär frukt i nordliga Europa, särskilt 
i Skandinavien, där alla får plocka dem i skogen, tack 
vare allemansrätten. De bär som inte har blivit över-
mogna kan plockas med bärplockare. Bären kokas och 
sockras i allmänhet innan de ätes som sylt, saft, kom-
pott eller gelé. De kan också serveras rårörda, vilket 
innebär att de krossas och blandas med socker. Tack 
vare dess höga innehåll av bensoesyra är hållbarheten 
hög för produkterna även vid lågt sockerinnehåll. Ofta 
serveras lingon till vilt eller små svenska köttbullar.

Näringsvärde
Lingon innehåller 
organiska syror, vita-
miner (A, C, B1, B2, 
B3), och grundämnena 
kalium, kalcium, mag-
nesium, och fosfor.

Maträtter och produk-
ter baserade på lingon
Lingonsylt • Rårörda lingon  
Lingondricka • Klappgröt.                      Källa Wikipedia

Lingonsylt
Klassisk lingonsylt går snabbt att göra och är ett måste till 
både köttbullar och havregrynsgröt. Koka ihop lingonen 
med socker och häll upp på rengjorda burkar och förvara 
svalt. Då lingon innehåller det naturliga konserverings-
medlet pektin håller sig den oöppnade syltburken länge.

Ingredienser
Portioner: 11 dl
1 kg lingon (1 kg motsvarar ca 1 3/4 l)
2 dl vatten
ca 500 g strösocker (500 g motsvarar ca 5 1/2 dl)

Rensa och skölj ev. lingonen. Koka lingon och vatten i en 
kastrull ca 10 minuter. Skumma av. Tillsätt lite i taget av 
sockret och rör tills det är löst. Ta av sylten från värmen, 
låt stå och svalna några minuter. Ös upp sylten i rena glas-
burkar och sätt genast på locken. Förvaras i kylskåp.

För alla
Fri från gluten, laktos, mjölkprotein och ägg.


