Sommarsol 13-18 augusti

DHR Göteborg ordnar en resa till Sommarsol med egen buss.
Vi hoppas på fint väder med mycket bad och sol, god mat och
utflykter i de vackra omgivningarna.
DHRG kommer att ha med ett par
medhjälpare på resan.
Begränsat antal platser. Kostnad 2 000 kronor.
Anmälan till vårt kansli, telefon 031-704 60 50

Utflyktsdags till Ullared!

I en anpassad buss åker vi iväg torsdagen 21 maj.
Vi avreser från Dalheimers hus kl 9.15 och beräknas vara tillbaka cirka kl 17.
Du betalar endast 150 kronor för resa inkl. lunch. Betalas till
vårt plusgirokonto 122 02-8. Glöm inte att skriva ditt namn!
Anmälan till Marianne, telefon 031-47 43 83 kvällstid, så fort
som möjligt!
Marianne Gunnarsson, Björn Falk,
Gunnel Gewert, Cecilia Solberg

Foto: Anita Näslund
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DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Skärgårdshelg 21-23 augusti
Fredag till söndag
Fredag
Ankomst 14.35, 15.35 eller 16.35 incheckning 15.00
Från 14.30 Serveras kaffe och fralla
18.00 Serveras en medelhavsbuffé, kaffe och tryffel
Lördag
8.30-10.00 Frukost
13.00 Lunch kockens pannbiffar
18.00 Kräftbuffé
Under kvällen blir det underhållning.
Söndag
9-11 Brunch
Hemfärd 11.05, 13.05
Priser: DHRG-medlem 1 200,- övriga 2 000,Över dagen gäst: DHRG-medlem 200,- övriga 300,ETT FÅTAL PLATSER KVAR!
Anmälan till Lena Rågdell 0761-42 63 63

Håkan ny ordförande

Hej!
Jag valdes till ordförande för DHR Göteborgsavdelningen av
årsmötet. Ett förtroende som jag är väldigt stolt över. Jag har
varit med i DHR sedan jag var åtta-nio år och är i dag 54 år
gammal, så man kan säga att jag levt ett helt liv i föreningen.
Min ambition är att tillsammans med styrelse, personal samt medlemmar arbeta med att utveckla arbetet med de
rättighetspolitiska frågorna, medlemsstödet och att göra DHR
Göteborgsavdelningen känt i Göteborgssamhället.
Under den här korta tiden som jag suttit som ordförande har jag än en gång imponerats av bredden i vår verksamhet.
Allt från Flinka Fingrar, som träget träffas för att handarbeta,
trivas och samtidigt tillverka vackra handarbeten till höstens
Bazaar, till Leva & Fungera-mässan där vi fört ut våra frågor om
allt möjligt – från diskriminering till frågan om hur privatekonomin ser ut för oss som utsätts för rörelsehinder i vår vardag.
En glädjande nyhet är att Västtrafiks regler är ändrade
så nu får vi åka flera med rullstol samtidigt på bussar och spårvagnar. En annan förändring i en positiv riktning är att förarna
i Göteborg inte längre kan vägra hjälpa oss ombord så länge
som säkerheten inte äventyras.
En tyngre uppgift är att säga adjö till medlemmar som
avlidit. Jag tänker just nu på Vega Skårberg, en mångårig och
engagerad medlem, som lämnat oss. Jag lärde känna Vega när vi
på 90-talet bägge satt i avdelningens styrelse. Vega var en mycket rak person, som var lika intresserad av vårt rättighetspolitiska

arbete som den medlemssociala verksamheten. Vi är många som saknar Vega och
hennes sätt att alltid sätta medlemmen i
centrum.
Inom DHR Göteborgsavdelningen Foto: Linda Karlsson
försöker vi ständigt hitta nya sätt att kommunicera vårt budskap
och få möjligheter till återkoppling. Vår verksamhetsutvecklare
Linda Karlsson har till exempel skapat en ny facebook-sida och
ett twitter-konto för avdelningen. På detta sätt hoppas vi att
fler på ett enkelt sätt ska kunna följa DHRG:s arbete. För att
hålla dig uppdaterad rekommenderar jag att du regelbundet går
in och kikar på vår hemsida. Mellan numren av Mötespunkt
lägger vi hela tiden ut information som kan vara bra att känna
till för dig som medlem. Samtidigt är vi medvetna om att alla
inte har tillgång till dator eller vill använda den.
Med detta vill vi från styrelsen önska dig en riktigt skön
vår och hoppas att vi ses i verksamheten.
Hemsida: www.dhr.se/goteborg
Facebook: www.facebook.com/dhrgoteborgsavdelningen
Twitter: www.twitter.com/dhrgoteborg
Håkan Högberg
Ordförande
031-704 60 54
hakan.hogberg@dhr.se
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Vi finns på www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen
och www.twitter.com/dhrgoteborg
Du kan även söka på ”Din vardag –
Vår politik” på Facebook
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
och det finns möjlighet att betala med autogiro. Kontakta Riksförbundets medlemsregister, telefon 08-685 80 20.
Medlemsavgifter 2015
DHR Göteborgsavdelningen

År 1 150 kronor Enskild medlem
100 kronor Familjemedlem
Ingen lokal avgift
År 2 300 kronor Enskild medlem
100 kronor Familjemedlem
Lokal avgift 70 kronor tillkommer
Medlemskap enbart i
riksförbundet		

400 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 samt Funktions-		
hinderpolitik 7 resp. 6 ggr/år vardera
• Rabatt på Västerhav, Sommarsol		
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 sakförsäkring i 		
Unik Försäkring
Manusstopp för nästa Mötespunkt
är onsdagen 13 maj 2015
Material skickas till
Pia By, pia.by@dhr.se eller
Jonas Andersson, jonas.andersson@dhr.se
eller till adressen på Mötespunkts baksida

Nätverkens aktiviteter
Observera! Vi bjuder på fika, men för att få den måste du anmäla dig, senast två dagar innan
mötet. Anmälan är bindande, vilket betyder att vi vill att du hör av dig om du inte kommer.
Anmälan görs till Pia By på kansliet, telefon 031-704 60 50, eller e-post pia.by@dhr.se

Flinka Fingrar
Vill du vara med i vår handarbetsgrupp? Snart är det sommarlov, men innan
dess är det några gånger kvar att träffas. Vi håller till i kansliets kök på Slottsskogsgatan 18 varje torsdag kl. 13-16.
Ingeborg Johansson, Gun Ekstorm

MåBra/Smärtnätverket
Onsdagen 6 maj kl 17.30 – cirka 20.45 blir det filmkväll.
Lokal: Karl Johan, Dalheimers hus
Vi bjuder på fika.
Anmälan till Marianne, se nedan
Vi grillar!
Torsdagen 25 juni kl 13.00 – 16.30 på handikappbadet, Lilla Amundön.
Vi bjuder på korv och bröd och du tar med dig ett gott humör! Du kommer väl?
Anmälan till Marianne, se nedan
Traditionsenligt besöker vi Flunsåsparken även den här sommaren. Tyvärr har inte
programmet kommit än, så håll utkik i nästa Mötespunkt.
Sommar i Positivparken, Västra Frölunda
Programmet har inte kommit än, så även här får du hålla utkik i nästa Mötespunkt.
Vill du besöka Liseberg i sommar kan du väl ringa mig, så planerar vi in ett datum.
Marianne Gunnarsson
Telefon 031-47 43 83, kvällstid
Göteborg

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. Vi
träffas i lokal Karl Johan, Dalheimers hus kl 17-20 följande onsdagar:
27 maj		
2 september		
21 oktober
10 juni		
30 september		
18 november
Välkomna!
Robert Kindberg

Trivselbingo
12 maj kl 14.00 – 16.30 är det dags för vårens sista bingospel. I september
ses vi igen och spelar vidare.
Lokal: Dalheimersalen, Dalheimers hus
Välkomna!
Maj-Britt Berglund

Information om Västerhav

Västerhav har åter igen fått nya ägare. Det vi vet idag är att de kommer att renovera
under vår och sommar, vilket innebär att det blir några rum färre. Bokningar som är
gjorda påverkas inte.
Gäster som har personliga assistenter boende på Västerhav kommer få en blankett för varje assistent att fylla i vid ankomst, för att underlätta inför faktureringen.
Eventuella ändringar under vistelsen SKALL meddelas innan utcheckning då det inte
kan ändras i efterhand.
Om du är medlem i DHR Göteborg är priset för helpension på Västerhav och
Sommarsol 600 kronor per dygn för vuxen, 300 kronor per dygn för barn 3-12 år.
Priset på Skärgårdshelgen är: DHRG medlem 1200 kronor, övriga 2000 kronor
Anmälan till Lena Rågdell 0761-42 63 63
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DHRG:s avdelningsstyrelse 2015-16

På avdelningens årsmöte i mars valdes följande personer till förtroendeuppdrag i avdelningens styrelse:
Namn: Håkan Högberg
Funktion: Ordförande
Antal år i styrelsen: Första
året
Foto: Mariell
Jag bor i Västra Frölunda
Lippay
Jag har arbetat med: Allt som
har med funktionshinderpolitik att göra
Familj: Gift med Tori
Mitt motto: Fånga nuet
Telefon: 031-704 60 54
e-post: hakan.hogberg@dhr.se
Namn: Lars Lundström
Funktion: Vice ordförande
Antal år i styrelsen: Tredje
året
Jag bor i Sätila, Marks kom- Foto: Pia By
mun
Jag har arbetat med funktionshinderpolitik under större delen av mitt liv, i synnerhet vad gäller mänskliga rättigheter.
Jag har också varit kanslichef på DHRG
under tiden 1996-2001
Familj: Ensamstående med två ungdomar
Mitt motto: Var envis!
Telefon: 0735-34 26 34
e-post: lars.lundstrom@telia.com
Namn: Björn Falk
Funktion: Ledamot
Antal år i styrelsen: Sjunde året
Jag bor i Västra Frölunda
Foto: Pia By
Familj: Gift
Mitt motto: Var människa och inte ett djur
Telefon: 0722-19 62 72
e-post: bjorn.fa@hotmail.com
Namn: Marianne Gunnarsson
Funktion: Ledamot
Antal år i styrelsen: Femte året
Jag bor i Västra Frölunda
Foto: Pia By

Jag har arbetat som föreståndare inom
barnomsorgen, är fritidspedagog
Familj: Två barn och tre barnbarn
Mitt motto: Lyhörd för alla; vara rättvis;
lev i nuet
Telefon: 0739-56 37 53
e-post: marianne_gunnarsson_@hotmail.com
Namn: Maria Nordbladh
Funktion: Ledamot
Antal år i styrelsen: Tredje året
Foto: GötaJag bor i Göteborg
platsens Foto
Familj: Syskon och föräldrar
Mitt motto: Bra kan bli bättre, man blir
aldrig fullärd
Telefon: 0705-11 38 49
e-post: maria.nordbladh@hotmail.com
Namn: Jeanette Ahlström
Nyberg
Funktion: Ersättare
Antal år i styrelsen: Första
Hasse
året, har återkommit efter ett Foto:
Johansson
uppehåll på två år
Jag bor i Västra Frölunda
Jag har arbetat med: Bar- och hovmästare
Familj: Ensamstående
Mitt motto: Det är lättare att vara snäll,
för det är man av sig själv. Ska man vara
elak måste man tänka
Telefon: 0708-98 13 38
e-post: jean_ette@hotmail.se
Namn: Karin Rindebro
Funktion: Revisor
Antal år i styrelsen: Trettonde
året
Jag har arbetat med: Ekono- Foto: Pia By
mi

Familj: Ensamstående
Mitt motto: Allas lika rättigheter
Telefon: 0706-62 30 12
e-post: k.rindebro@telia.com
Namn: Sven-Erik Bergqvist
Funktion: Revisor
Antal år i styrelsen: Andra
året
Foto:
Sven-Erik
Jag bor i Varberg
Jag arbetar med: Kansliarbete Bergqvist
och bokföring på idrottsföreningen Varbergs Handikappidrott
Familj: Gift + två katter
Mitt motto: Allt löser sig
Telefon: 0734-22 33 01
e-post: sven-erik.bergqvist@allt2.se
Namn: Marja Lindstedt
Funktion: Revisorssuppleant
Antal år i styrelsen: Första
året efter en paus på ett år. Jag
Foto: Privat
var revisor under två års tid
Jag bor i Borås
Jag har arbetat med: Inköp, försäljning,
redovisning, administration, data och
har nu revisionsuppdrag samt uppdrag i
olika råd
Familj: Änka
Mitt motto: Allt skall ha sin tid och allt
skall göras i tid
Telefon: 0703-53 25 13
e-post: marja.lindstedt@hotmail.com
Namn: Martin Ekman
Funktion: Controller/kassör
Jag bor i Göteborg
Jag arbetar med: Ekonomi
Familj: Barn
Telefon: 0723-08 96 44
e-post: martin.ekman@dhr.se

Handikappbadet Lilla Amundön

Säsongen börjar 8 juni och pågår till och med 16 augusti. Öppettider: Måndag – fredag 8.00 – 19.00 Lördag – söndag 9.00 – 17.00
Mot en kostnad av 100 kronor får du
en ny kod på inpasseringsbrickan. Detta
kan du endast göra på handikappbadet
under hela säsongen med början 8 juni.
Bor du utanför Göteborg kostar brickan
350 kronor per år. Den gamla gäller till
och med söndagen 14 juni. För att slippa köa kommer det att vara nummerlappar. Har du inte ett synligt handikapp,
krävs remiss. Viktigt! Brickan är ett bevis
på att du är behörig att vara på badet.
Under några veckor kommer det
även i år att vara simskola för barn med
funktionsnedsättning. Linan i havet
kommer att vara klar till midsommar.
Caféet inomhus kommer i år bara ha

kall mat, till exempel sallader och smörgåsar, kaffe/the och glass. Ute kommer
man att grilla.
Nytt för i år är att vi har fått solceller på taket, ny trappa till stranden,
ny trappa i havet, ny ledstång och även
avloppet har bytts ut.
Beträffande vattengymnastiken i
intresseföreningens regi kan jag inte ge
några upplysningar förrän efter intresseföreningens årsmöte, som kommer att
hållas i slutet av maj. Dagar och tider se
vår hemsida, www.dhr.se/goteborg och
på handikappbadets anslagstavla.
Observera! Lördagen 6 juni
mellan kl 10 och 14 blir det städdag på
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handikappbadet, då vi tillsammans med
idrotts- och föreningsförvaltningen gör
snyggt inför öppningen. Tag med krattor, borstar, griptång med mera som
du har hemma. Dagen avslutas med att
idrotts- och föreningsförvaltningen bjuder på grillat. Hoppas att du kommer!
Ring mig och anmäl ditt deltagande!
Hör av dig till mig också om du vill ha
ytterligare information.
Jag önskar er en härlig sommar på handikappbadet!
Marianne Gunnarsson
Telefon 031-47 43 83, kvällstid

POSTTIDNING B

Eventuella returer till
DHR Göteborgsavdelningen
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG
Kontrollera att din adress är korrekt.
Om inte – Meddela ändring till DHR:s kansli.

Aktivitetskalender våren/sommaren 2015
Mötespunkt nr 4 hos
medlemmarna
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MåBra: Filmkväll
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Flinka Fingrar:
Terminsavslut

10

Manusstopp för
Mötespunkt nr 5

Trivselbingo

13

Manusstopp
Mötespunkt nr 4

Expeditionstider
Telefon
E-post till kansliet
Hemsida

Öppna Göteborg
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Avresa till Sommarsol
Styrelsemöte,
avdelningsstyrelsen

17

Midsommarkalas

18

Hemkomst från
Sommarsol

Ordförande Håkan Högberg
704 60 54
Vice ordförande
Lars Lundström
0735-34 26 34
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Mötespunkt nr 5
hos medlemmarna



Skärgårdshelg, Västerhav

Skärgårdshelg, Västerhav
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Styrelsemöte,
avdelningsstyrelsen
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Viljans IF

Klubbvägen 31, Västra Frölunda
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Sammanträde,
stiftelsernas styrelse
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VILJANS
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FÖRBUN

A HAND

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben
Ombudsman
Lisbet Karlsdotter
Kanslist
Kristina Kindberg
Telefon
031-13 33 95
E-post
urg@telia.com
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Styrelsemöte,
avdelningsstyrelsen
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Mån-tors 10-15
Lunchstängt 12-13
031-704 60 50
goteborg@dhr.se
www.dhr.se/goteborg

VU för Göteborgsavdelningen
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Expeditionen Besöksadress:
”Björneborg”, Slottsskogsgatan 18
Postadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12,
414 53 GÖTEBORG

D

Dat.

Göteborgsavdelningen

Grillkväll, Lilla Amundön
Öppna Göteborg

I klubbstugan finns ett löpband och en
ben- och magtränare som du kan använda.
För information och anmälningar
kontakta Pia By, telefon 031-704 60 50
Behöver du hyra lokal?
Då kan du hyra Viljans IF:s klubbstuga
på Välen, Klubbvägen 31, Västra
Frölunda. Pris 300,- kronor per tillfälle för
medlemmar i Viljans IF, icke medlemmar
betalar 600,- kronor. Du städar själv, om
inte så hyr vi in en städfirma och skickar
räkningen till dig.
För bokning kontakta Pia By,
telefon 031-704 60 50.

Minnesord

Vår vän Vega Nilsson-Skårberg avled den 24 mars efter en tids sjukdom.
Vega lämnar ett stort tomrum efter sig inom hela handikapprörelsen som hon var trogen ända till slutet. Många var
hedersuppdragen på DHR, både i styrelsen, många kommittéer och i funktionshinderrådet Frölunda. Vega hade många
strängar på sin lyra och hon var mycket samvetsgrann och engagerad i allt hon gjorde.
Inte nog med detta, så var Vega, genom åren även engagerad i SRF och i Reumatikerföreningen där hon också hade haft
förtroendeuppdrag bland annat i styrelsen och i funktionshinderråden Askim-Frölunda-Högsbo.
Vi är många som på olika sätt har samarbetat med Vega. Hon har gjort ett stort avtryck.
Vi skall minnas Vega med stor tacksamhet och innerlig värme.
Tack Vega för att vi fick vara din vän.
Marianne, Leif-Göran, Gunnel och många, många vänner inom DHR
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