DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Föreningens medlemmar
kallas till

Årsmöte

Söndagen 24 mars 2013 kl 13.30 – 18.00
Lokal: Dalheimerssalen, Dalheimers hus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fylligare information i senare nummer av Mötespunkt.
Motioner till DHRG:s årsmöte skall vara kansliet
tillhanda senast 31 januari 2013.

Du medlem som vill veta mer om
föreningens ekonomi är välkommen till

Ekonomimöte
inför årsmötet

Onsdagen 20 mars 2013 kl 18.00 – 20.00
Lokal: Karl Johan, Dalheimers hus

Anmälan senast 18 mars kl 12.00 till Pia Järvinen,
telefon 031-704 60 50
eller e-post pia.dhrgoteborg@telia.com

Valberedningen söker…

På årsmötet i mars 2013 skall återigen ett antal uppdrag tillsättas, både styrelseposter och andra poster.
Valberedningen vill därför ha medlemmarnas förslag
på namn till de olika uppdragen. Personer som föreslås
skall ha tackat ja till att bli föreslagna. Du är naturligtvis välkommen att anmäla dig själv. Även den som inte
är medlem just nu kan bli vald, under förutsättning att
personen har betalat medlemsavgiften före årsmötet.
Skriv till:
DHRG:s valberedning
Box 121 20
402 42 GÖTEBORG
Valberedningen
Krister Frank, Cecilia Solberg,
Martin Eliasson, Helena Gustavsson
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Hipp Hipp Hurra
för i år fyller DHR 90 år!
Som de flesta av er redan känner till så fyller vi jämnt i år och den
stora festen går av stapeln lördagen 21 september. Arbetsgruppen
för firandet började fila på idéer redan i höstas och kommer att fortsätta träffas under vintern och våren för att finslipa på detaljerna tills
dess att dörrarna till Dalheimerssalen på Dalheimers hus öppnas.
Som vanligt bjuds det på god mat, underhållning och andra
spännande saker. Ni kommer naturligtvis att få ett mer detaljerat
program när det närmar sig.
Ni får gärna komma med förslag på andra mindre aktiviteter
som uppmärksammar jubileet under årets gång. Kontakta mig så tar
jag med mig detta när det är dags för kommande arbetsgruppsträffar.
Till sist vill jag önska er en god fortsättning på det nya året och att
det här året blir minst lika spännande och roligt som föregående år.
Linda Karlsson
linda.dhrgoteborg@gmail.com OBS! Ny mailadress
Projekt- och Nätverksassistent, DHR Göteborgsavdelningen

Nu startar programmet ”Mia
på Grötö”!
Onsdagen 16 januari är det dags att kolla på
TV4! Då börjar man sända den programserie,
”Mia på Grötö”, som spelades in där under augusti-september
2012.
Mia är Mia Skäringer, som vi bland annat känner igen från succéprogrammet Solsidan. Nu håller hon i en serie intervjuprogram på
åtta delar, där eliten från idrotts- och underhållningssverige deltar.
Vi ser fram emot några underhållande timmar från TV-sofforna!
Anita Näslund

Medlemsmöte
Söndag 27 januari kl 14-16

Lokal: Karl Johan, Dalheimers hus
Anmälan senast onsdagen 23 januari med uppgift om behov av
speciell kost till Pia Järvinen på telefon 031-704 60 50.
Eventuella motioner till Distriktets årsmöte ska behandlas. Därefter
kommer vår ordförande och nätverksledarna att presentera
sitt nuvarande arbete och sina eventuella tankar inför DHRG:s
framtida verksamhet. Kom gärna med förslag och frågor, som du
känner angeläget att föra fram.
Vi välkomnar alla till detta informativa dialogmöte!
Hälsar							
Medlemssociala kommittén
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Vi finns på www.facebook.com
Sök på DHR Göteborgsavdelningen eller Din vardag – Vår politik
Vet du att du kan läsa Mötespunkt på
vår hemsida www.dhr.se/goteborg

Klicka på Mötespunkt. Där finns möjlighet
att anpassa texten för att få den så stor som
behövs. Du som behöver medlemsinformationen inläst, kontakta kansliet.
Du blir medlem i DHR Göteborgsavdelningen genom att betala din medlemsavgift.
Numera finns möjlighet att betala med autogiro. Kontakta Riksförbundets medlemsregister, telefon 08-685 80 20.
Medlemsavgifter 2013
DHR Göteborgsavdelningen

Huvudmedlem
Första året
Familjemedlem nr 1
Fr.o.m medlem nr 2

395 kronor
162 kronor
232 kronor
130 kronor

Motorklubben Handicap

Medlemsavgift

25 kronor

Viljans IF

Medlemsavgift

50 kronor

Göteborgsfonden

Medlemsavgift

minst 5 kronor

Unga Rörelsehindrade

Medlemsavgift <32 år
Första året kostnadsfritt

60 kronor

För medlemsavgiften får du

• Mötespunkt och SHT 7 ggr/år vardera
• Rabatt på Västerhav, Mar y Sol (092C/2134) och Scandic Hotel
• Till låg/ingen kostnad delta i kurser,
föredrag och resor
• Tillgång till våra nätverk där vi oftast
bjuder på fika
• Rabatt vid köp av vissa bilar
• Viss juridisk rådgivning
• Rabatt när du tecknar sakförsäkringar i
SalusAnsvar
Manusstopp för nästa Mötespunkt
är måndagen 4 februari 2013
Material skickas till
Pia Järvinen, pia.dhrgoteborg@telia.com
eller Jonas Andersson,
jonas.dhrgoteborg@telia.com
eller till adressen på Mötespunkts baksida

Rapport från HS-möte om hjälpmedel
Ett 30-tal medlemmar från NHR, RTP och DHRG deltog vid ett möte i
november för att få information av Jeanette Rehn, hjälpmedelssamordnare i
Västra Götaland. Hon berättade att det inte finns några nationella riktlinjer för
förskrivning av hjälpmedel, utan det bestäms av de olika regionerna och kommunerna. I Västra Götaland har regionen samt alla de 49 kommuner som ligger inom regionens gränser gjort en överrenskommelse om vilka regler som ska
gälla vid förskrivning, samt vilka produkter som kan förskrivas som hjälpmedel. Dessa regler och produkter finns beskrivna i den så kallade Handboken.
Den finns bara på Västra Götalands Regionens hemsida http://www.vgregion.
se/hjalpmedel-i-vg under rubriken ”Hjälpmedel i Västra Götaland”.
Förändringar av vilka produkter som kan förskrivas som hjälpmedel sker
på tjänstemannanivå genom produktanvisningar. Riktlinjerna för hur förskrivningen ska gå till är betydligt svårare att påverka, på grund av att regionen och
alla de 49 kommunerna i så fall måste vara överens.
Brukarinflytande?
All upphandling av hjälpmedel sker enligt lagen om offentlig upphandling,
LOU. Upphandling görs vart tredje-femte år. Om vi vill få förändringar av
sortimentet bör vi samarbeta med olika vårdgivare, till exempel rehabenheter
och smärtkliniker, då nya produkter först bör vara förankrade i vården. Däremot kan alla brukare och förskrivare lämna synpunkter på olika hjälpmedel
på Hjälpmedelcentralens hemsida.
HSU (Hälso- och sjukvårdsutskottet) har ett ”Råd för brukarsamverkan”
som väljs på distriktsnivå. HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnderna) har Dialogmöten med intresseorganisationerna. Det finns också lokal samverkan mellan
primärvård och intresseorganisationer.
Det finns ingen brukarrepresentation i sortimentsgrupperna, vars uppgift
är att utveckla sortimentet! Detta på grund av att inget arvode utgår (trots att
uppdraget tar mycket tid) och därför har funktionshinderföreningarna valt att
inte deltaga.
Förskrivningsprocessen
Behovsbedömning görs först av arbetsterapeut/sjukgymnast/läkare som provar
ut, anpassar och väljer lämpligt hjälpmedel. Hjälpmedelscentral eller primärvårdsrehab lämnar ut och tar tillbaka hjälpmedel. Akuta behov kan ofta lösas
inom ett dygn om det inte handlar om specialanpassning av hjälpmedlet. Om
det finns speciella behov hos patienten kan man gå utanför sortimentet vid
förskrivning. Kostnadsansvarig för enheten tar då beslut. Om man är missnöjd
går man i första hand till förskrivaren, sedan till chefen och sist till Patientnämnden. Man kan också begära second opinion, men hälso- och sjukvårdsbeslut går inte att överklaga. Förskrivna hjälpmedel avskrivs aldrig! Detta innebär
att man inte får behålla sitt gamla hjälpmedel samtidigt som man får ett nytt.
Lämna därför tillbaka hjälpmedel som du inte använder!
Man har ett egenansvar att själv köpa ”allmänt förekommande” hjälpmedel som finns på allmän marknad, till exempel mobiltelefon och höj- och
sänkbart skrivbord. Man får dessutom själv bekosta
Hjälpmedel som ej är CE-märkta
Batterier etc
Skada och förlust till följd av oaktsamhet
Patientavgifter i vården
Bilanpassning (över 75 % av PBB som är 33 000:- år 2012)
Tilläggsförsäkringar (till exempel hemförsäkring eller allrisk)
Byte av rullstol?
Om patientens behov förändras
Om det finns nya modeller som är avsevärt bättre
Om stolen gått sönder och inte kan lagas (svårt med reservdelar på äldre
modeller). Stolar används cirka 10 år och specialanpassas
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Reparationer
Vänd dig till Hjälpmedelscentralen, telefon 010-473 80 80, öppet vardagar 8.00-16.30. Jourreparation av sängar och lyftar
sker dygnet runt.
Elrullstolar är svårare att laga och kräver speciella kunskaper. I dag finns ingen jourberedskap för detta på Hjälpmedelscentralen, då sådan jour skulle kosta 800 000 kronor per år. Därför har DHRG, NHR och RTP, som tidigare redovisats här i
Mötespunkt, genom HS-nätverket gemensamt inköpt en elrullstol för utlåning.
Anna Ljungqvist
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Projekt om tillgänglig offentlig toalett
Hur undersökningen gick till
För att närmare undersöka de olika behov som finns genomförde vi intervjuer med ett 25-tal personer med olika
typer av funktionsnedsättningar och varierande krav och
synpunkter på offentliga toaletter. Som försökstoalett använde vi den toalett som finns i Dalheimers hus vid receptionen. Denna toalett är utrustad med taklyft och höj- och
sänkbar toalettstol och har måttet 217x230 cm, det vill
säga nära nuvarande måttkrav i Bygg Ikapp Handikapp,
220x220 cm.

Vi, Jan Paulsson och Gulli Kohlström, har drivit ett projekt
i cirka ett år angående tillgänglig offentlig toalett.
Jan Paulsson har tidigare bland annat arbetat med mått
och planlösning för hygienrum och kök vid avdelningen för
handikappforskning och under senare år med äldreboendefrågor. Gulli Kohlström har skrivit en avhandling i sociologi
om anpassning till funktionshinder/handikapp och arbetat
aktivt inom DHRG sedan ett 40-tal år med bland annat
tillgänglighetsfrågor och äldrefrågor.
Bakgrund till arbetet med offentliga toaletter
Det är många år sedan någon forskning bedrevs om offentliga toaletter för personer med funktionsnedsättningar.
Den standard som varit rådande har således funnits
sedan 1970-talet, då den första undersökningen av hur en
tillgänglig toalett skulle kunna utformas gjordes vid avdelningen för handikappforskning, Göteborgs Universitet.
Den viktigaste frågan var då att ta reda på hur stort rummet
behövde vara. Den måttrekommendation som gällt ditintills för ”toalett för rörelsehindrade” var 170x170 cm, men
de flesta insåg att det var för trångt för rullstolsanvändare.
Resultatet från studierna vid Handikappforskningen blev
måttet 220x220 cm och med toalettstolen mitt på ena sidan och tvättstället i ett motsatt hörn av rummet. Denna
rekommendation har sen dess varit rådande och ingen mera
omfattande uppföljning/utvärdering har ägt rum.
Sedan dess har förutsättningarna för människor med
funktionsnedsättningar att leva ett mer aktivt liv förändrats påtagligt. Såväl unga som äldre, även de som tar sig
fram med avancerade tekniska hjälpmedel och personliga
assistenter, deltar nu i högre grad än tidigare i det offentliga
livet. Samhället har också i stora delar blivit mer tillgängligt.
Vi har dock genom besök på ett 20-tal toaletter i Göteborg
funnit att det finns nybyggda toaletter som inte byggts enligt rekommendationerna och som inte är användbara för
personer med funktionsnedsättningar, åtminstone inte för
dem med omfattande rörelsenedsättningar. Vi har också
funnit att ett antal toaletter är i mycket dåligt skick.
Detta är bakgrunden till vårt intresse för utformningen av hygienrum för offentlig miljö. Vi tyckte att en översyn av problemområdet var viktig. Stiftelsen Fokus, som
handläggs av Neurologiskt Handikappades Riksförbund,
har bidragit ekonomiskt till projektarbetet. Karin Månsson,
ombudsman på NHR, har varit vår kontaktperson. DHR:s
Göteborgsavdelning har gett administrativt stöd.

Några slutsatser av projektet utifrån försökspersonernas
behov
Storleken på toaletten
Vad beträffar storleken på toalettrummet fann vi att ytan var
tillräckligt stor för samtliga försökspersoner med undantag
av ett par personer som även var beroende av taklyft. 		
Här skulle ytan kunnat bli tillräcklig om det funnits en
mer flexibel taklyft en så kallad traverslyft. Vi fann således
att nuvarande mått i stort sett är tillräckligt men föreslår
ändå en utökning till 240x240 cm och ansluter därmed till
den anvisning som Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket med
flera myndigheter utgav 2011.
Toalettstolens höjd
Vi fann att flera försökspersoner hade olika krav på toalettstolens höjd. Det är därför viktigt att toalettstolen i offentliga toaletter är höj- och sänkbar. Flera personer var också i
behov av lyft för att ta sig över till toaletten.
Dessa krav kolliderar dock med att många offentliga
toaletter tyvärr blir utsatta för vandalisering och därför kan
det bli stora kostnader förenade med en avancerad teknik.
Kanske borde man överväga att låsa toaletterna så att
endast personer med funktionsnedsättningar kan använda
dem. Detta kolliderar med att handikapptoaletterna också
är utrustade med skötbord och används av föräldrar med
blöjbarn.
Vid vår granskning av de befintliga toaletterna fann vi
inte en enda som hade en höj- och sänkbar toalettstol eller
en taklyft.
Toalettstolens placering
Enligt de rekommendationer som kom fram 1977 och som
sedan dess varit rådande placeras toalettstolen mitt på ena
sidan och tvättstället i ett motsatt hörn av rummet. Detta
framförallt med tanke på utrymme på båda sidor av toalettstolen för lyfthjälp. Detta önskemål kolliderar dock med
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tvålkopp, handdukshållare, toalettpapper fann vi vid besök
i befintliga toaletter att placeringen i de flesta fall var felaktig, det vill säga svårt att nå framförallt för personer som
använder rullstol. Tyvärr är också det placeringsförslag som
finns i Bygg Ikapp Handikapp dåligt. Vi föreslår därför en
annan placering.
Vid granskning av på marknaden förekommande tvålbehållare och handdukshållare fann vi ett par lättmanövrerade alternativ, där tvålen alternativt handduken matas fram
automatiskt då handen hålls under respektive behållare, så
kallade rörelsesensor.

önskemålet att kunna nå vattnet/tvättstället från toalettstolen. Vi föreslår därför ett par alternativa lösningar, där tvättstället placeras vid sidan av eller snett emot toalettstolen.
Armstöden
Armstödens olika funktioner såsom möjliga att ställa upp
mot väggen alternativt i sidled. Här fann vi att möjligheten att ställa armstöden i olika lägen i sidled inte finns hos
de på marknaden förekommande armstöden. Tidigare har
det funnits armstöd med denna funktion. Vidare krävs att
armstöden är stabila och förankrade i golvet, då en del personer behöver dra i dem för att ta sig upp från sitsen. Detta
fungerade dåligt hos de märken vi granskade. Ytterligare
forskning behövs för att hitta ett armstöd som är bra för så
många som möjligt.

För den som är intresserad av att närmare ta del av rapporten finns möjlighet att låna den hos DHRG. Vi avser att
samla medverkande och intresserade för en presentation av
rapporten i början av 2013.
Jan Paulsson
Gulli Kohlström

Inredningsdetaljer
När det gäller placeringen av olika inredningsdetaljer såsom

Projektet Din Vardag – Vår Politik
Nu har projektet Din Vardag – Vår Politik kört igång igen efter julledigheten. Projektet är, som många av er säkert känner
till, ett projekt som jobbar med att fördjupa sig i de intressepolitiska frågorna och finansieras med hjälp av bland andra Arvsfonden.
Vi har hittills arbetat med fyra olika teman: Arbete, Anhörigberoende, Etnicitet samt Assistans.
När projektet jobbar med ett tema kan det se ut ungefär så här. Först bjuder vi in till ett så kallat berättarcafé, där alla som vill
delar med sig av egna och lyssnar på andras erfarenheter kring det aktuella temat. Berättarcaféet är öppet för alla. Om man sen
vill fortsätta och fördjupa sig så ordnar vi något som vi kallar berättarcirklar, som man kan säga är en förlängning av berättarcaféet. Berättarcirklarna har vi cirka fem gånger under varje tema och detta kan justeras lite beroende på hur deltagarna känner
och hur mycket man vill dela med sig. Det material som vi nu får fram analyserar vi tillsammans i nästa del, forskarcirklar.
Dessa har vi också cirka fem gånger per tema.
När dessa tre delar är avslutade så sammanställer projektgruppen materialet i en rapport som är tänkt dels som information och inspiration till fortsatt arbete inom vår egen organisation, men också till andra organisationer. Rapporten är även
tänkt att gå ut till tjänstemän på olika nivåer som diskussions- och beslutsunderlag.
Temat vi kommer att köra igång med nu har vi valt att kalla Myndighetsrädsla. När du läser detta så har vi redan hunnit avverka berättarcaféet och första cirkeln men häng på ändå och kom och dela med dig av dina erfarenheter eller lyssna till
andras.
Berättarcirkel 2
Tisdag 22/1
17-20
Myndighetsrädsla

Berättarcirkel 3
Myndighetsrädsla

Tisdag 29/1

17-20

Berättarcirkel 4
Myndighetsrädsla

Tisdag 5/2

17-20

Berättarcirkel 5
Myndighetsrädsla

Tisdag 12/2

17-20

Angående Västerhav

Linda Karlsson
Projektassistent
linda.dhrgoteborg@gmail.com

Västerhav har ju som alla vet varit föremål för många diskussioner, funderingar och tankar genom åren. Det är ingen hemlighet att det har varit en lång och omfattande process på olika sätt. Vi kan nu meddela att köpehandlingarna för Västerhav
undertecknades i slutet av föregående år. Köparen har tillträde till anläggningen från och med 1 maj 2013. Mer detaljerad
information ges på årsmötet, då också eventuella frågor kommer att besvaras. Det är lättast eftersom de flesta av oss är samlade
då, vilket vi hoppas på er förståelse för.
Elin Åkesson
Ordförande
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Nätverkens aktiviteter

Observera! Vi bjuder på fika, men för att få den måste du anmäla dig, senast två dagar innan mötet.
Anmälan görs till Pia Järvinen på kansliet, telefon 031-704 60 50, eller e-post pia.dhrgoteborg@telia.com

Flinka Fingrar

symbolspråket som metod tar vi oss bortom de tankar som
hämmar vår kreativitet. Ökar medvetenheten om kropp
och inre impuls för ökad närvaro här och nu. Det krävs
inga förkunskaper, bara ett öppet sinne.

Varje torsdag från 17 januari träffas vi för att sy
och sticka
Lokal: Kansliets kök, Slottsskogsgatan 18
Tid: 13.00 – 16.30
Varmt välkomna!
Ingeborg Johansson, Gun Ekstorm

Startdatum, likaså kurskostnad, meddelas senare
Anmälan enligt ovan

Sidenmålningskurs

Grå Pantrarna

Kom och lek med färg – alla kan!
Lördagen och söndagen 23 och 24 februari, kl. 10-16
Plats: Viljans IF, Klubbvägen 31, Västra Frölunda
Kursledare: Ulla Pettersson
Kurskostnad: 500 kronor, materialkostnaden 200 kronor
betalas direkt till kursledaren
Anmälan enligt ovan

Hjärtligt välkomna till vårt första möte 6 februari
kl. 14-16 i lokal Kungen.
Nästa möte 12 mars kl. 14-16 i lokal Älvsborg samt
24 april kl. 14-16 i lokal Älvsborg

Nätverket För oss i farten
Diskussion om relationer och sexualitet

Kom och sjung i vår kör, vi vill bli fler!

Julia Bahnér, doktorand vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet, berättar om sin studie ”Funktionshindrad sexualitet? En kvalitativ studie om personer med
fysisk funktionsnedsättning och sexualitetsfrågor i vardagen
med personlig assistans”

KÖRSÅNG, måndagar kl 12.15-14.45
Plats: ABF:s lokaler, Frölunda Torg
Ledare: Rigmor Gustafsson
Startdatum: 14 januari
Anmälan till Rigmor, telefon 031-330 37 89
Ett samarbete med Reumatikerföreningen

Tid: Torsdagen 14 februari kl 18-21
Lokal: Älvsborg våning 2, Dalheimers hus
Anmälan senast tisdag 12 februari enligt ovan
Krister Frank, Anna-Karin Johansson

Finns det intresse för en datakurs för nybörjare?
En studiecirkel för dig som inte är så van att arbeta vid
dator och är nyfiken på Internet. Vi går igenom det grundläggande för Officepaketet och lär oss att söka på Internet.
Kostnad: meddelas senare.
Kursen är i samarbete med Reumatikerföreningen.
Anmälan till Marianne Gunnarsson, telefon 031-47 43 83
eller 0739-56 37 53 om du är intresserad.
Marianne Gunnarsson, Björn Falk

Nätverket Öppna Göteborg!
Nätverket ”Öppna Göteborg” fortsätter att arbeta för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad
och Partille kommun. Vi arbetar självklart också för en tillgänglig och användbar färdtjänst/kollektivtrafik för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Mötena äger rum i lokal Karl Johan på Dalheimers hus,
onsdagar kl 17-20
13 februari 15 maj
18 september
13 mars
12 juni
16 oktober
17 april
28 augusti
20 november
Välkomna!
Robert Kindberg

Trivselbingo
Snart är det dags att träffas igen och spela
bingo!
12 februari, 12 mars, 9 april och 14 maj, kl 14.00 – 16.30
Lokal: Dalheimerssalen, Dalheimers Hus
Välkomna!
Maj-Britt Berglund

Studiekommittén
Studiecirkel i Frigörande måleri, sju tillfällen
Ledare: Hjördis Stenman, symbolpedagog
En metod för kravlöst nyskapande och meditativt måleri.
Unika metoder för emotionell friskvård och personlig utveckling. Ett gott sätt att finna harmoni i en stressad tillvaro och hitta tillbaka till den du är. Måleri, utan prestationskrav, här finns inget rätt eller fel. Alla är vi kreativa,
vi använder vår kreativitet dagligen till att lösa stora och
små problem. Vi sätter ofta upp hinder för oss själva som
får oss att tro att vi inte kan. Genom olika övningar som
avslappning, visualisering, drömmar, meditativ musik och

Akvarellmålning
Vi börjar 7 februari och slutar 16 maj, 13 gånger sammanlagt. Uppehåll vid helgdagarna 2 maj samt 9 maj.
Lokal: Älvsborg
Tid: kl 12-15
Ingen konstnärlig ledare
Fika till självkostnadspris
Anmälan enligt ovan
Gunnel Gewert
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POSTTIDNING B

Eventuella returer till
DHR Göteborgsavdelningen,
Box 121 20, 402 42 Göteborg.
Kontrollera att din adress är korrekt.
Om inte – Meddela ändring till DHR:s kansli.

Aktivitetskalender vinter 2013
Januari
23

Februari
19

Mars
12

4
18
27

14

Varje torsdag från 17 januari
6
14

Göteborgsavdelningen
Expeditionen Besöksadress:
”Björneborg”, Slottsskogsgatan 18
Postadress: Box 121 20, 402 42 GÖTEBORG
Expeditionstider
Mån-tors 10-15
Lunchstängt 12-13
Telefax
031-24 34 75
Telefon
031-704 60 50
E-post till kansliet dhrgoteborg@telia.com
Hemsida
www.dhr.se/goteborg
VU för Göteborgsavdelningen
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Ordförande Elin Åkesson
704 60 51
Vice ordförande Britt-Marie Samuelsson
Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

31
20
24

För dig som vill få en försmak av
vår och sommar finns ett fåtal veckor kvar att boka under vårsäsongen 2013. Bokningen av lägenheten
sker muntligt (inte via telefonsvarare) med vår kanslist Pia Järvinen,
telefon 031-704 60 50. För fullständiga bokningsregler se Mötespunkt
nr 4, 2012.
Anita Näslund

A HAND

IDRO

T

G

Ö

TEBOR

Curlingträning och boccia:
Ta med förtäring – kaffe och dricka
finns att köpa.
Alla aktiviteter äger rum i klubbstugan,
Klubbvägen 31.
Anmälan till Pia Järvinen,
telefon 704 60 50

Tillgänglighetsgrupp tillsatt på Dalheimers hus

Sista chansen för
sommarkänsla i vår
lägenhet på Mar y Sol

APP

VILJANS
IF

G

3

IK

FÖRBUN

Viljans IF

SK

12
13

N

12
13

SVE

16

Box 121 20, 402 42 GÖTEBORG
Ombudsman
Lisbet Karlsdotter
Kanslist
Kristina Kindberg
Telefon
031-13 33 95
E-post
urg@telia.com

ET

23 och 24

D

14

TS

Avdelningsstyrelsen
VU
Mötespunkt
 Manusstopp
 Hos medlemmarna
Medlemsmöten
 Motioner till distriktets
årsmöte
Ordf. och nätverksledarna
presenterar sitt arbete
Nätverk
 Flinka Fingrar
 Grå Pantrarna
 För oss i farten
 Studiekommittén
Körsång, måndagar
Sidenmålningskurs
Frigörande måleri
Datakurs
 Trivselbingo
 Öppna Göteborg
Viljans IF
 Curling, kl 18-21
 Kortspel kl 16-19
 Boccia
 Årsmöte
Övrigt
 Motioner till DHRG:s
årsmöte
 Ekonomimöte
 Årsmöte

Med anledning av insändaren om tillgängligheten i Dalheimers hus (se förra numret)
blev Krister Frank och jag inbjudna till självförvaltningsrådet den 6 december. Rådet
består av representanter från olika organisationer samt Kenneth Ericsson som är chef
för Dalheimers hus.
Rådet hade tidigare fått in klagomål på bland annat möbler och har därför beslutat att inrätta en Tillgänglighetsgrupp som under 2013 ska se över tillgängligheten i
Dalheimers hus och komma med förslag till förbättringar. Förbättringarna får sedan
göras i den mån ekonomin tillåter och måste kanske spridas ut över flera år. Den som
har synpunkter på tillgängligheten kan nu vända sig till receptionen på Dalheimers
hus, telefon 031-367 97 52.
Under mötet diskuterades bland annat möblering och behovet av dörröppnare i
sammanträdesrummen. Vi påpekade också att det ofta är trångt i rummen och att det
då uppstår behov av ommöblering, vilket är problematiskt om man har svårt att lyfta
och flytta möbler. Rådet framhöll då vikten av att man vid beställningen säger vilken
möblering man vill ha. Där får vi som beställare skärpa oss också.
Vi får förhoppningsvis redan i år se att tillgängligheten ökar i Dalheimers hus
och att det blir tillgängligt för olika typer av funktionshinder.
Anna Ljungqvist
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