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Möt Dr Maksud från SUS! 
 

Torsdagen den 13 juni kl 18.00 

Färgargårdstorget 66, Södermalm, Stockholm 

 

 
 

Den finska stödföreningen har i år bjudit in dr Maksud Rahman som arbetar på 

SUS Hälsocenter i Netrakona, Bangladesh. Päivi Santalahti och Joshua Gierens 

besökte SUS i drygt en vecka kring årsskiftet 2012/2013 och träffade då 

personalen vid hälsocentret som består av dr Maksud, en nyexaminerad läkare, 

två barnmorskor, fyra undersköterskor och ett operationssalsbiträde. På 

kliniken följs graviditeter upp och en del kvinnor blir förlösta där. Personalen 

hanterar även en rad andra hälsoproblem, vaccinationer och operationer. SUS-

kliniken har också ett antal satellitkliniker ute i byarna där barnmorskorna 

träffar kvinnorna. SUS har utbildat förlossningsassistenter som kan hjälpa 

kvinnorna vid förlossningar i hemmet.  

 

 I samband med besöket till Finland gästar dr Maksud även Stockholm och vår 

förening. Vi har arrangerat studiebesök bl a på en skola med vårdutbildning i 

Sala och olika vårdinrättningar i Stockholm och Uppsala. 
 

Välkomna att träffa dr Maksud och höra honom berätta om SUS 

verksamhet på hälsocentrat och situationen där! Vi träffas i en 

föreningslokal på Färgargårdstorget 66, ingången är i gränden mellan två hus. 

Man kan åka med buss 2, 55, 66, 76 eller 59. Se kartor på vår webbsida, 

www.susisverige.se  eller ring 070-762 21 26 för närmare vägbeskrivning!

 

 

 

Årsmötet den 14 april 

Föreningen har hållit årsmöte. Ann 

Bergerlind omvaldes till ordförande, 

liksom ledamöterna Christina Tillö, 

Kjell Johansson, Margit Palokangas, 

Sofia Jonsson och Annika Gillegård. 

Marjo Palokangas hade tackat nej till 

omval och tackades för sina insatser. Ny 

i styrelsen är Eva Fredlund, drama- och 

textillärare på Kulturama. Efter de 

formella delarna av mötet följde ett 

engagerat samtal om föreningens 

verksamhet under det kommande året. 

Bland annat planeras en ny banglafest i 

höst, medverkan under julbasaren 

Schysst jul i både Stockholm och 

Uppsala och i början av nästa år en  

Litteraturkväll. Läs så länge Helena 

Thorfinns bok Innan stormen, som väl 

beskriver både det bangladeshiska sam-

hället och svårigheterna med bistånds-

arbete! 

 

Drakens dag 18 maj 

Solidaritetshuset arrangerar varje vår 

Drakens dag.  Vår förening är medlem i 

huset och medverkade förstås. Vi hade 

hoppats på varmt försommarväder och 

mycket folk, men istället blev det 

gråmulet. Detta bidrog säkert till relativt 

låga besökssiffror. Några varor lyckades 

Kjell Johansson dock sälja och en del 

infobroschyrer gick åt. 

 

Rapport från styrelsen 


