
Det enda kravet för medlemskap är en önskan  
att sluta äta tvångsmässigt 

OA Anonyma Överätare finns över hela Sverige.  
Gå in på hemsidan och sök på din ort. Det finns även 
telefonmöten att ringa in på. Information om dessa 

hittar du också på hemsidan. 

www.oasverige.org 
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Brukar du äta fast du inte är hungrig? Brukar du ägna 

dig åt matorgier utan någon uppenbar anledning?  

Ägnar du alltför mycket tid och tankar åt mat? 

 

Så var det för oss. I OA hittade vi en lösning. 
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