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Hyllningsgåva – cancer- och allergiforskning som present!

”Den som ger får tillbaka”

Blommor och presenter i alla ära,
ett alternativ till den traditionella
födelsedags- eller gå-bortpresenten är att ge bort lite canceroch allergiforskning som present.
Våra hyllningsgåvor är mycket
uppskattade.
Via vår hemsida (www.coaf.se)
väljer du ett vackert hyllningsblad
och vi skickar sedan hyllningsbladet med din personliga hälsning
till den adress som du anger.
Brevet skickas med post och
gåvosumman anges inte på
hyllningsbladet.
Du väljer själv det belopp och
betalsätt som passar dig bäst. På
hemsidan betalar du enklast med
ditt betal- eller kreditkort eller så

beställer du ett inbetalningskort som
skickas hem till dig. Oavsett om du
väljer att betala direkt eller senare
skickas vanligtvis gåvobrevet samma
eller nästkommande arbetsdag och
du får en bekräftelse via mejl.

Kan det bli enklare att ge bort en
present?
Din gåva bidrar dessutom till att
ca 200 sjukdomsdrabbade
personer årligen får hjälp med
sin rehabilitering!

Cancer- och Allergifondens ändamål är att
utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av
cancer och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig
forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.

Vi vill rikta ett speciellt tack till några av
våra mest trogna givare på företagssidan
• Nilssons möbler

• Kompetensutveckling

• Elite Hotel
• Joselind Gross
• Bullen Restaurang
• Byggteknik i Tumba
• East Street Tattoo

• Bengt Johanssons Åkeri
• Finnmans Kalasglass
• Smarta Kök
• Kebab-Baren
• Chokladkoppen
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• MRT System

• MRT System

Det är många som är trogna
givare till Cancer- och Allergifonden. De allra flesta bidrar
som privatpersoner, men det
finns också många företagare som väljer att stötta
stiftelsen. En av de allra mest
trogna är Aslan Sharro som
driver de mycket populära
caféerna Chokladkoppen och
Kaffekoppen i Gamla stan i
Stockholm.
- Om man kan bidra så ska man
göra det, det är min filosofi. Jag
stöttar flera organisationer, både
privat och via företaget. Vi har alla
olika förutsättningar och
möjligheter i livet men jag tänker att
alla kan bidra på något sätt, att vara
generös mot sina medmänniskor är
viktigt och jag är säker på att det ger
något tillbaka förr eller senare,
säger Aslan när vi träffas över en
kopp kaffe en solig men kylig våreftermiddag i april.
På Aslans båda caféer, som ligger
vägg i vägg på Stortorget mitt i
Gamla stan i Stockholm, är det dock
allt annat är kyligt, här är det full
fart och mängder av gäster trots att
lunchrusningen borde vara över när
vi ses.
- Ja, det är full fart hela tiden
nästan. Jag har hållit på i 17 år nu
och det är många stamgäster som
kommer tillbaka år efter år, både
stockholmare och turister. Jag har
ett universitet från Holland som
återkommer år efter år och för att
alla ska få plats på mitt lilla café tar
jag in dom 20 åt gången, sedan får
dom byta av varandra!

Aslan Sharro från Chokladkoppen och Kaffekoppen i Gamla Stan.
Aslan har många berättelser och
anekdoter att bjuda på om sina
gäster och sin verksamhet och ett
tydligt tema är den värme och
respekt han känner för sina gäster,
och som han också får tillbaka.
- Man ger och man får tillbaka i
livet, så är det. Jag lever på mina
gäster, att dom är nöjda, att dom
kommer tillbaka och att dom
rekommenderar sina vänner att
komma hit. Om jag bjuder till,
bjuder dom tillbaka. Det handlar
om kvalitet både på mat och
upplevelse. Att driva café och
restaurang är tufft, men nöjda
gäster som återkommer år efter år
är en del av belöningen, säger
Aslan.
Aslan återkommer många gånger
under vårt samtal om betydelsen
av att bidra med det man kan till
samhället, om att vara generös.
Oavsett om det, som i Aslans fall,
handlar om ideellt arbete som
ungdomsledare och fotbolls-

tränare under många eller om
bidrag till insamlingsorganisationer. Cancer- och Allergifonden
har Aslan stöttat i över 12 års tid,
och diplomen som han har fått
som tack för sina bidrag ska snart
sättas upp på väggen i den gamla
källarkulverten. Men varför just
Cancer- och Allergifonden?
- Det är många som ringer och vill
ha stöd och man kan inte ge till
alla. Jag har nära och kära som
drabbats av cancer och jag tror att
vi alla har en relation till denna
sjukdom på ett eller annat sätt. Det
känns oerhört viktigt att vi
fortsätter driva forskningen
framåt, säger Aslan.
Cancer- och Allergifonden vill
passa på att tacka Aslan och hans
personal för stödet under alla år.
Det är engagemanget från Aslan
och andra som gör vår verksamhet
möjlig. Och har du vägarna förbi
Stortorget i sommar, vet du vilket
café du ska besöka!

Hjärtligt tack för att du
deltar i kampen!
att den viktigaste faktorn för att
känna förtroende för en ideell
organisation är;
”Att organisationen är öppen med
hur verksamheten bedrivs och
styrs.”
Vi är idag en liten organisation, vi
vill gärna delge vad vi gör och
vilken effekt det har för samhället.
Du som vill läsa vår verksamhetsberättelse hittar den på vår hemsida
coaf.se

Sommaren står för dörren
och nu grönskar det i all sin
prakt. Vi på Cancer- och
Allergifonden är så oerhört
glada och tacksamma att du
gör det möjligt för oss att ha
hand om stiftelsen som
hjälper människor idag som
har svårt att få ekonomin att
gå ihop i sin sjukdomssituation och forskare som
hoppas hitta lösningar för
framtiden i våra frågor. Vad
är det i vår miljö som gör att
vi får cancer och allergier?
Varför reagerar vårt
immunsvar som det gör?
År 2016 gav Cancer – och
Allergifonden forskningsanslag till
21 projekt och bearbetade runt 200
ansökningar från sjukdomsdrabbade personer i Sverige. En
undersökning som vår branschorganisation, FRII, gjort i år visar

På vår hemsida hittar du också
löpande information om oss och vill
du veta mer så anmäl dig gärna till
vårt digitala nyhetsbrev:
nyhetsbrev@
cancerochallergifonden.se

Under året fortsätter vi vår satsning
med säsongsgåvor och gåvor vid
speciella tillfällen, som gör det
möjligt att ge någon en speciell
hälsning med ett fint budskap.
Varmt välkommen att följa oss på
FB, Instagram och numera också
YouTube. Om du gillar oss och
berättar om oss för dina vänner och
kollegor sprids budskapet om oss.
Med andra ord, både ditt direkta
och indirekta stöd är mycket
uppskattat. TACK! Tillsammans tar
vi fram bättre behandlingar och
hjälper under sjukdomsresan. Det
vore helt omöjligt utan ditt stöd!
Hjärtligt tack att du deltar i
kampen!
Verksamhetschef
Anneli Uhlin

”Tillsammans tar vi fram bättre
behandlingar och hjälper under
sjukdomsresan. Det vore helt
omöjligt utan ditt stöd!”

Försommar innebär
traditionsenligt utdelning av
Cancer- och Allergifondens
stora Miljömedicinska pris,
en vana som fonden hållit
fast vid sedan det första
priset delades ut 1995. Det
är ett av många sätt att
uppmärksamma cancer- och
allergiforskningen i Sverige
och som särskilt belönar
individer som utmärkt sig
inom fondens verksamhetsområden.

Miljömedicinska priset 2017:

Ny modell för undersökning av
cancertumörer och ökad förståelse
för mekanismerna bakom allergi
Pristagarna
Professor Annika
Scheynius och
Dr Sougat Misra,
Karolinska
Institutet.

Det är många framstående forskare
som genom åren fått ta emot
Miljömedicinska priset (du kan läsa
mer om alla pristagare på Canceroch Allergifondens hemsida,
www.coaf.se) och 2017 års vinnare
utgör inget undantag. Professor
Annika Scheynius och Dr Sougat
Misra, är båda verksamma vid
Karolinska Institutet men med olika
inriktning och i olika faser av sina
forskarkarriärer.

Motivering till priset
Annika Scheynius:
Annika Scheynius, professor i
klinisk allergiforskning, har under
en lång och framgångsrik
forskarkarriär bidragit på ett
utomordentligt sätt till vår
förståelse bakom mekanismerna till
allergi. Scheynius har särskilt
studerat hur vårt immunförsvar
samspelar med olika
omgivningsfaktorer såsom allergen
och mikroorganismer samt studerat
orsakssamband mellan livsstil,
miljö och det genetiska arvet för
uppkomst av allergi. Scheynius har
på ett föredömligt sätt kombinerat
basvetenskapliga metoder med
patientnära forskning och har
etablerat ett mycket omfattande
nationellt och internationellt
nätverk.
- Jag känner mig mycket hedrad
över att tilldelas Cancer- och
Allergifondens Miljömedicinska
pris. Det är alltid roligt att få
uppskattning för det arbete man
lägger ner, och det är många som
har bidragit och är del av detta pris;

alla medarbetare under åren och
alla deltagare i de många kliniska
studierna som är en del av vårt
arbete, sade Annika Scheynius i en
kommentar.

Motivering till priset
Sougat Misra:
När nya läkemedel skall utvecklas
krävs tillförlitliga modeller för att
studera effekter innan försök på
människa kan planeras. Många
studier utnyttjar cellinjer men detta
modellsystem har stora svagheter
då tumörcellerna ej finns i ett
naturligt sammanhang med en
vävnad och omgivande celler.
Etablerade cellinjer utvecklar också
nya egenskaper som kraftigt
avviker från tumörcellerna från
patienter. Sougat Misra har genom
ett mycket omfattande och
systematiskt arbete utvecklat en
unik organotypisk modell som
möjliggör undersökning av hela

tumörbitar i kultur. Systemet är ett
utmärkt djurfritt precisionsverktyg
för patientnära
läkemedelsforskning. Modellen
möjliggör också att en
individualiserad terapi kan
erbjudas patienterna genom att
olika läkemedel och även
cellterapi med bl.a. T-cellskloner
kan utprovas och optimeras för
varje enskild patient. Genom
Misras arbete har grunden lagts till
en forskningsinfrastruktur som kan
erbjuda unika möjligheter för den
medicinska utvecklingen särskilt
inom cancervården för ett stort
antal tumörgrupper.
- Det är med stor ödmjukhet som
jag tar emot detta erkännande och
jag vill tacka alla i min
forskargrupp. Jag känner att
utmärkelsen innebär både
uppmuntran och ansvar och jag
hoppas kunna förvalta förtroendet

väl, kommenterade Sougat
Misra.
Cancer- och Allergifondens
miljömedicinska pris har delats
ut sedan 1995. Priset delas ut till
forskare som gjort banbrytande
upptäckter inom cancer- och
allergiforskningen eller andra
som på ett extraordinärt sätt
betytt mycket för cancer- och
allergiområdet ur ett
samhällsnyttoperspektiv.
Det här är två forskare som vi
har följt under lång tid och vars
forskningsresultat vi är mycket
imponerande av. Det känns
fantastiskt att få uppmärksamma
deras insatser genom vårt
miljömedicinska pris, sade
Anneli Uhlin, Verksamhetschef
på Cancer- och Allergifonden
när priset delades ut under en
ceremoni i slutet på maj.

