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Tack Bengt och Tack Alva för att du finns i bakgrunden för oss och för Bengt.
Bengt, din hjälp är ovärderlig.
Både din kunskap och ditt engagemang har jag inte träffat på någon annanstans.
Min bror hade inte fått stanna kvar där han är idag i sitt hem om det inte hade varit för dig.
Du har gett honom en del av livet.
Det är inte första gången som sociala myndigheter sätter sig över den sjuke och dennes
anhöriga, i olika frågor.
Som sjuk kan man aldrig ha den kunskap eller vetskap hur man ska gå tillväga ens var man
ska söka hjälp i just dessa frågor.
Som anhörig är det på samma sätt.
Informationen som just ska komma från sociala, blir ju motsatt om det är så att man inte har
godkänt det som sociala har beslutat mm, vilket oftast gör att man inte får information samt
att inte ens dom har kunskap.
Din kunskap är ovärderlig i detta, ingen oavsett instanser som man vänder sig till har den
kunskapen och inte samlat och jag har varit i kontakt med många.
Du har nog svar på allt.
Ditt sätt att formulera dig i brev som man behöver skriva så korrekt och ha rätt information,
det slår allt. Förstår inte hur du kan veta allt.
Vet inte om det finns något som kan göra det bättre, tror inte det. Under alla år, som min bror
har varit sjuk, så har man varit i kontakt med många myndigheter och personer, men ingen har
uppnått det du kan.
Du har lagt ner så mycket tid och det är sån kvalitet på det du har skrivit som du har hjälp oss
med i överklagan och andra skrivelser av olika brev till olika myndigheter.
Jag önskade också att fler fick ta del av dig, hur mycket du bryr dig om alla som inte klarar
sig själv, vi hade så tur att få lära känna dig.
Det är inte första gången du hjälper oss och från allra första stunden så har du engagerat dig
från 200% utan att du ens kände oss.
Vet att detta ligger dig varmt om hjärtat, men förstår även att det tar mycket tid, så jag och
min familj tänker även på din familj, att dom måste dela dig med bland annat oss och vi är
tacksamma för det.
Det går nästa inte en dag utan att jag eller andra i min familj säger eller tänker vilken tur att vi
hade Bengt som hjälpte oss. Vet inte vad som hade hänt annars.
Jag önskade att jag kunde få ge lite tillbaka av allt som vi har fått från dig, tveka inte en
sekund att återkomma till mig om det är något jag kan göra, spelar ingen roll vad.
Tack är inte nog, men det är allt jag kan säga från mig, min familj och främst från min bror
Hans.
Till alla som behöver en hand. Ni behöver inte leta längre. Ni har hittat dom.
Bengt och Alva, både för omtanke och kunskap
Med varma hälsningar Lena Westin

