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Lisa Alexandersson,  grundare av Fonden 
Citronfjärilen, här med sonen Hannes, tre år.

KRISTINA RADWAN

I förra numret av CF-bladet berättade Lisa 
Alexandersson om sitt liv och om varför hon 
engagerat sig och startat Fonden Citronfjä-
rilen till förmån för alla med CF och PCD. 
Lisa är 43 år, har CF och bor i Umeå med 
sin man och treårige son Hannes. Lisa har 
alltid varit aktiv i att göra livet lättare och 
roligare för andra, som exempel kan näm-
nas hennes långa engagemang för tang-
overksamheten i Umeå, Facebooksidan 
Citronfjärilen med över 800 medlemmar 
och nu Fonden Citronfjärilen. 

Genom Fonden Citronfjärilen vill hon 
kunna ge ekonomiskt stöd till personer med 
CF och PCD för träningsredskap och akti-
viteter vilket är avgörande för ett längre och 
friskare liv. Att träning är viktigt vet alla 
som berörs av sjukdomarna men att det för 
många finns ett behov av ekonomiskt stöd 
för att kunna komma igång är kanske min-
dre känt. 

Fonden Citronfjärilen vill även spri-
da kunskap om CF och PCD och synlig-
göra sjukdomarna. Till att börja med säljs 
produkter som tröjor och väskor. För att ta 
fram bra produkter till försäljning kopplade 
Lisa in proffs genom designern Sofie Rolfs-
dotter, Gröna Tryck, fotografen Andréa 

”Vi måste hjälpa varandra” 
säger Lisa Alexandersson

Lind samt modellerna Amanda Palmqvist 
(som också har CF) Tobias Jensen, Alexan-
dra Persson, Emmy & Ester Haraldsson och 
Linda Nilsson. 

Utöver produkterna kommer fonden 
även att anordna event och insamlingar och 
har redan i sommar haft sin första insam-
ling på en ridtävling i Umeå. Eftersom det 
finns många CF:are som rider hoppas fon-
den att med deras hjälp anordna fler liknan-
de event.

Fonden som är under uppbyggnad har 
en egen Facebooksida, hemsida, Instagram 
och ska nu i första hand samla in och så 
småningom dela ut pengar. En viktig del 
i projektet är också att sprida kunskap och 
synliggöra sjukdomarna CF och PCD. Lisa 
och övriga arbetar helt ideellt och Lisas för-
hoppning är att fler ska engagera sig.

Stöd gärna fonden med en gåva eller hand-
la någon av produkterna på webbshopen – 
hela vinsten går oavkortat till fonden – gilla 
och dela också fondens Facebooksida till 
vänner och bekanta. 

För att beställa, se färger och storlekar 
m.m. gå in på fondens hemsida 

www.citronfjärilen.se 

Väskan med den fina fjärilen kostar 150 kr och 
finns i flera färger. Gå in på fondens hemsida 
och beställ: www.citronfjärilen.seFoto: Alla bilder Andréa Lind
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Fonden Citronfjärilen startades 2015 av Lisa 

Alexandersson. Fonden är till för alla som 

lever med sjukdomarna CF och PCD i dag. 

Barn, ungdomar och vuxna kan söka om 

bidrag från fonden till enkla men livsnöd-

vändiga träningsredskap. Fonden ska dess-

utom sprida kunskap om hur det är att leva 

med sjukdomarna i dag. Fonden förvaltas 

av Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF.

Gåvor sätts in på Bg: 5138 – 5730 (adminis-

treras av RfCF)

Om du vill hjälpa till eller fråga om något 

maila: info@citronfjärilen.se

Hemsida: www.citronfjärilen.se
Facebook: Fonden Citronfjärilen 

Instagram: Fonden Citronfjärilen 

Alexandra Persson visar den rosa damtröjan 
som kostar 300 kr.

Emmy och Ester Haraldsson har på sig vita 
barntröjor, 150 kr/styck.

Tobias Jensen med herrtröjan, opal för 280 kr.

Amanda Palmqvist med den vita damtröjan.


