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Pressmeddelande den 25 januari 2021 
 
Ny OCD-förening i Västernorrland  
bjuder på badminton för alla med psykisk ohälsa 
 
Nu får Västernorrland en förening för personer med ocd (tvångssyndrom) och anhöriga. 
OCD-föreningens första erbjudande är gratis badminton i Sundsvall för personer med 
psykisk ohälsa. 

Efter nästan två år har OCD-gruppen i Sundsvall tagit steget, och startar OCD-föreningen 
Västernorrland, en lokalförening till Svenska OCD-förbundet. 
– Det känns jätteroligt! Väldigt många med ocd skäms över sina problem, och vågar kanske 
inte berättat för någon. Det är en sån häftig känsla att komma till en förening, och att gå in i 
ett rum där alla vet vad man pratar om. Att känna att man inte är ensam, säger Peter Pekka 
Jonsson som har drivit gruppen och fungerar som ordförande fram till årsmötet i mars.  

De flesta av trettiotalet medlemmar bor i Sundsvall, men det finns även medlemmar från 
Örnsköldsvik, Härnösand och till och med från Hälsingland. Och nu växer verksamheten. 
Förutom ordinarie möten siktar man på en gästföreläsning i månaden. Det mesta sker på 
Zoom just nu i pandemitider, men i vanliga fall har föreningen en lokal via Studieförbundet 
Vuxenskolan centralt i Sundsvall.  
– Och vissa av oss träffas varje vecka för en tisdagspromenad, säger Peter Pekka Jonsson.  

I mitten av januari startade föreningen också ”Badmintononsdag”, där alla med psykisk 
ohälsa är välkomna att spela badminton gratis. Arrangemanget är ett samarbete mellan OCD-
föreningen Västernorrland, Brukarrådet i Västernorrland och regionen, där Peter Pekka 
Jonsson arbetar som så kallad peer support.  

Han vet av egen erfarenhet att man mår bättre av att röra på sig och träffa andra människor 
när man mår dåligt. 
– Att spela badminton är ju så lustfyllt. Man får skratta lite tillsammans med andra. Många 
som mår dåligt blir ju isolerade, det här är ett sätt att ta sig ut och ha kul.  
 
Föreningen hittas enklast på Svenska OCD-förbundets webbsida www.ocdforbundet.se eller 
på Facebook under namnet ”OCD-föreningen Västernorrland”. 
 
För mer information kontakta: 
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