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DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Ordförandens ruta
Idag läste jag i Dagens Nyheter att fyra tjänstemän på försäkringskassan utreds efter att ha läckt information till tredje part
(assistansföretag). Det intressanta är att våra kära ledarskribenter inte ondgör sig kring det här i sina spalter, trots att det är
mycket allvarligare när en myndighet brister och bryter mot
lagen än om en enskild medborgare eller ett enskilt företag gör
det. Varför förbigås detta med tystnad? Som läget är nu är det
inte skottpengar på myndigheter, utan på enskilda personer
med stora funktionsnedsättningar och de företag som ger stöd
till oss. Jag menar inte att ”fuskare” inte ska sättas fast! Tvärtom
är det oerhört viktigt att branschen kring personlig assistans
hålls ren och vi fortsätter att föra en levande diskussion om etik
och förhållningssätt när det gäller personlig assistans.
Jag är mycket orolig för samhällsklimatet vi lever i, det är
inte ett klimat som stärker tanken kring allas lika värde och
ett solidariskt förhållningssätt oss människor emellan. När jag
träffar människor som lever med nedsatt rörelseförmåga, lägger
jag märke till att många upplever att det blåser snålt omkring
dem. Det gäller inte bara personlig assistans, utan det kan lika
gärna handla om rätten till hjälpmedel, sjukvård, hemtjänst,
eller färdtjänst. Det har spridit sig ett slags gamla tiders välgörenhetstänk bland våra politiker och tjänstemän, där vi som
behöver insatser från samhället skall förhålla oss tacksamma.
Om jag får vara lite ironisk, så känns det som en tillbakagång till: Buga och bocka med mössan i handen ”hand in cap”.
Det innebär å andra sidan också krav på oss, till exempel att vi
också betalar inträde till olika attraktioner, till exempel Liseberg och för resorna med kollektivtrafiken här i Göteborg. Det
är därför viktigt att vi inte blir charmade och går i gratisfällan,
utan hela tiden kämpar för vår rätt att fungera på jämställda
villkor i samhället.
Som en sista utåtriktad satsning inför sommaren kommer
vi även i år att delta i West Pride, 8 – 12 juni, se texten här
intill.
DHR Göteborg har beställt nya ”officiella” t-shirts med
texten: ”Nothing about us without us”. Ungefärligt översatt
”Ingenting om oss utan oss”. Detta är en slogan som FN an-

Nu närmar vi oss årets semester och vi på kansliet
unnar oss några lata dagar i hängmattan
Kansliet är därför stängt från och med
måndagen den 11 juli till och med
fredagen den 5 augusti.
Robert är tillbaka 15 augusti.

Vi önskar alla
en trevlig sommar!

vände på Internationella funktionshinder dagen, för fyra – fem år sen
och det sammanfattar på ett fint sätt
det som DHR står för och det vi
kämpar för här i Göteborg.
Vi som lever med nedsatt rörelseförmåga ska ha samma rätt att
bestämma över vår vardag och ha
samma möjlighet att röra oss i Göteborgssamhället som alla andra.
Själva rörelsenedsättningen skall
ha en minimal inverkan på våra liv
genom rätt stöd. Men DHR-kamrater; vi har långt dit, och skall vi
komma närmare målet så måste vi
Foto: Håkan Högberg
kämpa tillsammans. Detta oavsett
om vi fyller 18 eller 80 nästa födelsedag.
Håkan Högberg
Ordförande

Vi ses på
West Pride
8-11 juni
Tält 14

I år händer det en massa roliga saker kring vårt tält i Regnbågsparken (Bältesspännarparken). Bland annat kommer vi att bjuda
på gatuteater, tröjmålning, crip-quiz och musik i form av en DJ.
Kom gärna förbi för att se exakt program.
Vi behöver också dig som kan hjälpa till med att ställa fram
och ta ner grejer i tältet morgon och kväll. Känner du att du vill
göra en insats, om än aldrig så liten? Hör av dig till Linda Karlsson på kansliet, telefon 031-704 60 52, som är kontaktperson
för allt som rör West Pride. Kontakta också Linda om du vill du
gå med i paraden. Viktigt att du är på plats i god tid!
West Pride avslutas 12 juni med Regnbågsparaden, som
startar på Götaplatsen och avslutas i Regnbågsparken. Följande
tider gäller:
13.20-14.00 Incheckning på Götaplatsen för anmälda
ekipage (ansvariga)
Alla får slusstid för incheckning på förhand
14.00
Ansvariga för ekipage ska befinna sig i fållan
14.45
Alla paraddeltagare på plats i fållan redo för avgång
15.00
Avgång
Linda Karlsson
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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 2016
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
Unga Rörelsehindrade
Medlemsavgift <32 år
60 kronor
Första året kostnadsfritt
För medlemsavgiften får du
• Mötespunkt samt Funktionshinderpolitik 7 resp. 6 ggr/år vardera
• Rabatt på Scandic Hotel och
Svanbacken Strandhotell
• 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
• Rabatt när du köper glasögon
från SmartEyes
OBS! OBS! OBS!
Manusstopp för nästa Mötespunkt
är måndagen 1 augusti 2016
Material skickas till
Jonas Andersson, jonas.andersson@dhr.se
Linda Karlsson, linda.karlsson@dhr.se
eller till adressen på Mötespunkts baksida

Handikappbadet Lilla Amundön
Vårt fantastiska bad är öppet de här tiderna under 2016:
Säsongen börjar 7 juni och pågår till och med 14 augusti
• Måndag – fredag 8.00 – 19.00, kassan är öppen 9.00 – 17.00
• Lördag – söndag 9.00 – 17.00, kassan är öppen 9.00 – 16.00
Förlängd säsong 15 augusti till och med 2 september
• Måndag – söndag 9.00 – 17.00, kassan är öppen 9.00 – 16.00
Omkodning sker även 6 juni kl 11.00 – 15.00
Anläggningen kommer att vara stängd 15 juni, 24 juni och 25 juni.
Alla behöriga skall ha en egen nyckelbricka för att komma in. Din gamla nyckelbricka fungerar till och med första öppetveckan. Omkodning, som görs på handikappbadet, kostar 100,- för dig som bor i Göteborgs Stad. För dig som är ny
kostar det 100,- + 100,- i deposition. För dig som kommer från andra kommuner är
kostnaden högre. För alla gäller att du skall ha remiss från läkare eller sjukgymnast
för att vara behörig. Nytt för i år är att man godkänner även färdtjänstintyget eller
parkeringstillståndet för bilen tillsammans med legitimation.
Vi har fått ett nytt förråd vid parkeringen. Anläggningens material är begränsat,
så om du är på badet ofta är det en fördel att du har egen solstol, madrass, parasoll
med mera som du kan förvara i något av våra två förråd. Du bör sätta ditt namn på
dina saker.
I år har vi fått en ny portallift till bassägen, som när säsongen är över skall vara
på Askims simhall. Vi har även fått ett nytt reningssystem till poolen.
Har du behov av badblöja är det viktigt att du tar kontakt med distriktssköterska
för förskrivning. Detta gäller både barn och vuxna! Det är alltid tråkigt att behöva
stänga poolen för resten av dagen. Det är även krav på att duscha innan bad. Det finns
duschar utomhus, de omklädnings-/duschrum som finns inomhus är i första hand till
för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det är viktigt att man respekterar detta!
Vi har hjälpare hela säsongen som står till ditt förfogande så att du kan få den
hjälp du behöver, telefon 0705-91 13 75.
Vi har även ett café på Lilla Amundön. Tyvärr finns det ingen lagad mat där,
men du kan ta med dig egen mat och värma i den mikrougn som finns. Viktigt att
nämna är att det är djurförbud på anläggningen, endast ledarhund är tillåtet! Tänk
även på att ni parkerar rätt så att ni inte får en mycket dyr parkeringsbot.
Det finns en intresseförening på Lilla Amundön som står för aktiviteter, där
vattengymnastik, grillkvällar, kräftskiva är något av utbudet. Vi annonserar bland
annat på anslagstavlan vid parkeringen. Sommarens tider för vattengymnastiken är
ännu inte bestämda, utan håll utkik på tavlan. Nytt för i år är att det bara får vara 20
personer i vattengympan. Det är inte något krav på att vara med i intresseföreningen
för att delta i sommarens aktiviteter.
Har du några frågor ring Marianne Gunnarsson, telefon 031-47 43 83 eller
0739-56 37 53 eller direkt till Askims simhall, telefon 031-368 22 90.
Jag önskar er alla en härlig sommar. Hoppas att vi ses på Lilla Amundön!
Marianne Gunnarsson

Hisingens Funktionshinderdag
Söndag 28 augusti kl 12.00 – 16.00 i Flunsåsparken
Arvingarna kommer, det blir barnteater med föreställningen ”Nasse hittar en krita”,
Spökligan, Paula och Klaras dansgrupper. Det blir också barn- och vuxentävlingar,
Jane Johnzon, utställare och föreningar med mera.
I år kommer dock inte DHR Göteborgsavdelningen att finnas med bland de utställande föreningarna.
Arrangörer: Funktionshinderråden i SDF Lundby, SDF Västra Hisingen och SDF
Norra Hisingen.
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Från vaggan vårdas vi med medfödda funktionshinder
Vi tilldrar oss ett enormt intresse under
barndomen från läkare, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och psykologer. När vi
sedan fyller 18 år förs vi över till vuxenhabiliteringen. De försöker sedan fortast
möjligt fasa ut oss. Numera oftast utan
att ha kunnat ge oss någon hjälp med det
vi bett dem om! Behövs en organisation
som inte stöttar sina klienter utan numera mest verkar vara till för att sysselsätta
tjänstemän?

Det som behövs är kvalificerat stöd
och realistisk information från läkare och
kurator till våra anhöriga när vi är små så
att barn med rörelsehinder får en så normal uppväxt som möjligt. Detta kombineras sedan med utbildning av barnomsorgs- och skolpersonal, vilket bidrar till
en verklig integrering i barnomsorg, skola
och fritid under barn- och ungdomsåren. Det i sin tur borde leda till att den
funktionshindrade individen i samma ut-

sträckning som sina kamrater får vanliga
arbeten utan subventioner till arbetsgivaren eller studerar vidare efter gymnasiet.
Kan vi på sikt skapa ett samhälle enligt min vision ovan kommer även personer med medfödda rörelsehinder ses som
vanliga samhällsmedborgare av andra och
också se sig själva så. I ett sådant samhälle
ser jag ingen funktion alls för en samhällsfunktion som vuxenhabiliteringen.
Krister Frank

Varför får det bara åka en
rullstolsburen på bussarna
i Göteborg?
De bestämmelser som reglerar utförandet av handikapplatserna
idag, på Göteborgs linjebussar, finns att hitta i EUs bussdirektiv 2001:85. Dessa regler har gällt alla bussar i linjetrafik sedan
2004. Bussdirektivet innehåller bland annat krav på att linjebussar skall vara tillgängliga för passagerare med nedsatt förmåga att
förflytta sig. Direktivet baseras på ett antal av FNs föreskrifter
och ett gemensamt styrdokument som hoppas leda till harmonisering av bland annat handikappanpassningarna på linjebussar i
hela EU. Vidare fokuserar reglerna på säkerhet gällande passagerarna samt att underlätta för passagerare med nedsatt rörelseförmåga. Det finns också en särskild del med regler för transport av
personer med rörelsehinder med krav på:
• Fotsteg
• Reserverade platser
• Kommunikationsanordningar
• Rullstolsutrymmen
• Rullstolars stabilitet
• Hjälpmedel vid påstigning
• Ramper, hissar, nigning med mera

Foto: Petter Lindberg
åt gången.” På frågan: Varför kräver inte Västtrafik att bussarna
skall vara typgodkända för fler rullstolsplatser än en, svarar de
INTE på!
Ett annat problem som ställer till det för rullstolsburna passagerare är att rullstolsplatsen redan är upptagen av en barnvagn
när man ska köra på bussen, alltså finns det inga reserverade
platser för rullstolar på bussen! Dessa två frågor är alldeles avgörande för tillgängligheten och användbarheten för rullstolsburna
till kollektivtrafiken i Göteborg, nu och i framtiden. DHRGs
nätverk ”Öppna Göteborg” tittar just därför på hur man har löst
dessa frågor i andra regioner i landet och vi hoppas komma med
en redovisning av resultatet till hösten. Vad kan du göra under
tiden? Åker du kollektivt med rullstol, då är jag jätteintresserad
av dina upplevelser.
Kontakta mig via e-post: robert.kindberg@dhr.se eller telefon
031-704 60 53.
Robert Kindberg
Ombudsman

Utifrån direktivet har Västtrafik bestämt att en reserverad rullstolsplats skall finnas per buss. Rullstolen får inte väga mer än
250 kg med passagerare, vara högst 120 cm lång och 70 cm bred.
Många av DHRGs medlemmar har ställt frågan till mig:
Varför finns det bara en rullstolsplats på bussen? Det enda svaret
som jag fått av Västtrafik lyder: ”Bussarna är typgodkända för
en rullstol och vi får därför inte ta ombord mer än en rullstol
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DHRG:s Nätverk för ett ”ÖPPET Göteborg”
Säsongsavslutning på Liseberg, onsdagen den 15 juni!
Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” fortsätter att arbeta för fysisk tillgänglighet
i Göteborgs Stad och Partille kommun.
Självklart också för en tillgänglig och användbar färdtjänst/kollektivtrafik för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Välkommen till säsongsavslutningen onsdagen den 15 juni med nätverket Öppna Göteborg, som kommer att
gå av stapeln på Liseberg. Vi träffas vid
Gästservice vid Huvudentrén klockan

17.00 och avslutar cirka 21. Ni kommer att bjudas på inträde samt lättare
förtäring. Vid anmälan anger du kött,
fisk eller grönt. OBS! DHRG står inte för
matkostnaden för eventuell assistent.
Om du önskar mat, anmäl dig senast onsdag den 8 juni till Jonas Andersson på kansliet, telefon 031-704 60 50.
Tveka inte att höra av dig till Robert eller
Sofia om du har frågor!

Med vänlig hälsning
Robert och Sofia
Ombudsmän/nätverksledare
Telefon: 031-704 60 53 resp. 704 60 60

DHRG:s Nätverk för ett ”ÖPPET
Göteborg!” vill önska alla medlemmar en mycket trevlig sommar!
Hela avdelningen grillar
torsdag 9 juni kl 13-16
på Handikappbadet,
Lilla Amundön

Nu drar vi till stranden!

Vi bjuder på korv och bröd med tillbehör,
du tar själv med dig, det du vill dricka och ett gott humör!
Anmälan till Linda Karlsson på DHRG:s kansli,
telefon 031-704 60 52 senast tisdag den 7 juni!
MåBra-Nätverket, Livets Puzzel

Välkomna på midsommarkalas
I höst fortsätter nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” att arbeta för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad och Partille
kommun. Självklart också för en tillgänglig och användbar
färdtjänst/kollektivtrafik för personer nedsatt rörelseförmåga.
Mötena äger rum i lokal ”Karl-Johan” på Dalheimers hus,
följande onsdagar kl 17 – 20

Onsdagen 22 juni 14.00 till cirka 17 i Dalheimersalen.
Det blir sill och potatis med tillbehör,
dessutom en jättegod jordgubbstårta till kaffet.

• 24 augusti
• 21 september
• 26 oktober
• 23 november

Underhållning bjuder vi också på.
Icke medlem betalar 130 kronor.
Meddela behov av annan kost
vid anmälan till Jonas Andersson
på telefon 704 60 50 eller e-post:
jonas.andersson@dhr.se senast torsdag 16 juni
Medlemssociala kommittén

Med vänlig Hälsning
Robert & Sofia
Ombudsmän
DHR Göteborgsavdelningen
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Akvarellmålning
Vi målar torsdagar under perioden
15 september – 8 december kl 12-16.
Vi målar utan konstnärlig ledare, kaffe till
självkostnadspris.
Lokal: Prinsen, Dalheimers hus
Anmälan till Jonas Andersson, telefon 031-704 60 50
Välkomna!
Gunnel Gewert

Lån av elrullstol

Foto: Stefan Karlberg

Nya riktlinjer för Liseberg

Att få låna en utbytesstol från Hjälpmedelscentralen när den
egna elstolen går sönder har visat sig vara så gott som omöjligt.
Man skall ta kontakt med sin förskrivare av rullstolen som i sin
tur måste ta kontakt med ekonomiansvarig etcetera.
Vidare är ju inte Hjälpmedelscentralen bemannad på helger
och då kan man inte komma i kontakt med någon. Hälso- och
sjukvårdsnätverket försökte i flera år att få en jourverksamhet
men det strandade på att det skulle bli för dyrt. Vi sökte då
pengar i ett par fonder och fick så mycket pengar att vi kunde
köpa in en elrullstol, som nu finns för utlåning.
Vi försökte också ett antal år att få ställa stolen på Dalheimers hus, men tyvärr lyckades vi inte få gehör av ledningen för
Dalheimers hus för detta. Elstolen förvaras istället för närvarande hos Gulli Kohlström och du som har behov av att låna den
kan ringa till Gulli, telefon 031-47 57 32.
Gulli Kohlström
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Du som har egen funktionsnedsättning betalar 95 kronor för
inträdet, men ledsagare/assistent går in gratis. Om du vid detta
besök köper åkpass, så får din ledsagare ett åkpass gratis och
kan vara med dig på Liseberg.
Viktigt! För att denna person skall gå in gratis, krävs ett
intyg att visa varje gång som styrker ditt behov av ledsagare.
Intyget behöver inte vara utfärdat av läkare eller sjukgymnast,
utan kan vara från exempelvis en förening. Den person som
skriver detta intyg, måste ha kompetens, kunskap för att skriva
om dig.
Årskortet kostar i år 260 kronor och då gäller det även för
jul på Liseberg.
Övriga upplysningar, se www.liseberg.se
Marianne Gunnarsson

Uppföljning av tillgänglighetsprojekt
Under hösten 2015 startade DHRG ett
projekt där vi gick runt till olika restauranger och caféer i centrala Göteborg
och delade ut information om hur de
kunde åtgärda sina enkelt avhjälpta hinder (EAH). Informationen delades ut till
drygt 30 ställen. Där informerade vi om
vilka skyldigheter man har som café- eller
restaurangägare när det gäller tillgänglighet. I den mån det är möjligt ska enkelt
avhjälpta hinder undanröjas. Ett hinder
kan vara en nivåskillnad, en hög tröskel
eller avsaknad av dörröppnare. Större hinder som långa trappor och liknande räknas tyvärr inte in i det här. Nu gör vi en
uppföljning för att se vad som har hänt.
I april skickade vi ut brev till alla ställen vi hade varit på och frågade hur det
hade gått. Där informerade vi också om
att Sofia kommer att gå tillbaka till alla
berörda för att se om det går att komma
in med rullstol nu. Några av ställena har
svarat och säger att de ska försöka åtgärda

problemen så fort som möjligt. De flesta
av ställena vi delade ut informationen till
hade ett eller ett par trappsteg in i lokalen och där skulle det räcka med en enkel ramp. Att bygga en fast ramp är ofta
för dyrt för mindre privata verksamheter,
men en portabel ramp kostar inte lika
mycket och kan ändå göra så att många
fler kan komma in. Under maj månad
kommer Sofia att besöka ställena igen och
sedan meddela er här i Mötespunkt om
resultatet.
Det var ett mycket blandat bemötande vi fick. De flesta var trevliga och verkade villiga att ordna en ramp men några
var likgiltiga och tog bara emot informationen utan att säga så mycket. Det hände
mer än en gång att personalen erbjöd sig
att lyfta in Sofia med permobil i lokalen,
men det är ju ingen långsiktig lösning.
Vill du hjälpa till med det här projektet? Känner du till någon restaurang eller
café med ett enkelt avhjälpt hinder, hör av
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Foto: Stina Boström
dig till Sofia och tala om det. Då kommer
vi att ta kontakt med dem och sedan följa
upp. Vi vill gärna ha många tips så tveka
inte att höra av dig! Tillsammans kan vi
påverka!
Sofia Jönsson
Ombudsman DHRG
Telefon 031-704 60 60
e-post: sofia.jonsson@dhr.se

Kommittémedlemmar och nätverksledare,
valda vid DHRG:s årsmöte 2016
Studiekommittén

Resekommittén

Arrangerar kurser i form av studiecirklar. För att kunna starta
nya kurser behöver vi förslag på vad just DU vill göra.

Kommittén sysslar med att arrangera resor för våra medlemmar. Hör gärna av dig med förslag om vart du vill åka!

Foto:
Pia By

Marianne Gunnarsson, studieorganisatör
031-47 43 83; 0739-56 37 53
e-post: marianne_gunnarsson_@hotmail.com
Björn Falk, ledamot
Gunnel Gewert, ledamot
Cecilia Solberg, ersättare

Foto:
Pia By

Redaktionsråd

Valberedningskommittén

Redaktionsrådets uppgift är att, tillsammans med kansliets
medarbetare, göra Mötespunkt så bra som möjligt.

Arbetar med att inför årsmötet ta fram förslag till förtroendevalda. Hör av dig om du vet någon som skulle vara särskilt
lämplig – kanske rentav du själv?

Foto:
Lars
Johansson

Anna Ljungqvist
0736-27 11 07
e-post: anna.karin.ljungqvist@gmail.com

Cecilia Solberg, sammankallande
0707-57 86 45; e-post: ceciliasolberg@hotmail.com
Helena Gustavsson, ledamot
Thompa Olsson, ersättare

Foto:
Pia By

Vi träffas varje torsdagseftermiddag för att handarbeta, men vi
ser gärna att du som vill använda dina fingrar och händer på
annat sätt än med nål och tråd, stickor och virknål vågar komma för att vara med i vårt härliga gäng.

Gruppen bildades för att blanda in lättsamma inslag i våra då
traditionellt dagordningsfyllda medlemsmöten, vilka tenderade
att få allt färre deltagare. Vi har försökt uppfylla önskemålen genom en blandning av kulturella och musikaliska medverkande.
Vissa mötesinslag har haft positiv effekt, men vår målsättning
och önskan är ytterligare ökat deltagande. Sedan hösten 2013
har medlemsmötena återfått sin gamla roll med intressepolitiskt
innehåll under styrelsens ansvar. Kommittén kommer därför
i stället att arrangera trivselträffar för medlemmarna i fortsättningen samt upprätthålla den uppskattade traditionen med
påsk- och adventsträffar och midsommarfest med silltallrik.

Ingeborg Johansson, sammankallande
031-49 79 80
Gun Ekstorm, ledamot
Foto:
Pia By

Trivselbingo
En gång i månaden, totalt åtta gånger per år, träffas vi och spelar bingo, med chansen att vinna ett eller flera paket kaffe.

Rigmor Gustafsson, sammankallande
0703-56 27 35
e-post: rigmor.gustafsson45@gmail.com
Maria Nordbladh, ledamot
Thompa Olsson, ledamot

Foto:
Pia By

Möteskommittén
Möteskommittén ser till att vi får fika på våra medlemsmöten
och vid andra sammankomster.

Foto:
Pia By

Unga Rörelsehindrade representeras av kanslipersonalen.

Flinka Fingrar

Medlemssociala kommittén

Foto:
Pia By

Marianne Gunnarsson, sammankallande
031-47 43 83; 0739-56 37 53
e-post: marianne_gunnarsson_@hotmail.com
Rigmor Gustafsson, ledamot
Jeanette Ahlström Nyberg, ledamot

Maj-Britt Berglund, sammankallande
031-22 74 39
Dagny Thorsson, ledamot
Gun Rosenlund, ledamot

Café Väster

Maj-Britt Berglund, sammankallande
031-22 74 39
Helena Gustavsson, ledamot
Martin Rådberg, ledamot

Foto:
Pia By
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Marianne Gunnarsson, sammankallande
031-47 43 83; 0739-56 37 53
e-post: marianne_gunnarsson_@hotmail.com
Gunnel Gewert, ledamot

Grå Pantrarna

Nätverket ”Livets Puzzel”

Grå Pantrarna bevakar olika äldrefrågor såsom olika boenden för
äldre, hemtjänstfrågan, anhörigfrågan, de ekonomiska villkoren
för äldre och gör studiebesök till olika äldreboenden med mera.

Nätverket har funnits sedan 2004 och arbetar främst med frågor som berör medlemmar i yrkesverksam ålder, till exempel
med ämnen som arbetsmarknaden, hälsa, etik, självkänsla, assistansfrågor och relationer. Vi anordnar också träffar av social
karaktär som till exempel filmkvällar, matlagning och sommaraktiviteter.

Foto:
Wera
Tunared

Gulli Kohlström, sammankallande
031-47 57 32
e-post: gulli@tele2.se
Inga-Lill Carlén Andersson, ledamot

Foto:
Linda
Karlsson

Hälso- och Sjukvårdsnätverket
Nätverket arbetar rättighetspolitiskt med hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi bevakar tillgängligheten till olika sjukvårdsinrättningar och deltar i dialogmöten med Hälso- o. sjukvårdsnämnden där vi tar upp frågor som exempelvis rehab- och hjälpmedelsfrågor.

Nätverket Öppna Göteborg
Nätverket arbetar på olika sätt för att uppnå ett samhälle som
är tillgängligt för alla.

Gulli Kohlström, sammankallande
031-47 57 32
e-post: gulli@tele2.se
Anna Ljungqvist, ledamot

Foto:
Hasse
Johansson

Foto:
Wera
Tunared

Lokala råd för funktionshinderfrågor

Robert Kindberg, sammankallande
031-704 60 53
e-post: robert.kindberg@dhr.se
Sofia Jönsson, ledamot

ABF:s studieråd för funktionshinderorganisationerna

Nätverket är en sammanhållande länk för dem som representerar DHRG i respektive lokala råd.

Foto:
Håkan
Högberg

Linda Karlsson, sammankallande
031- 704 60 52
e-post: linda.karlsson@dhr.se
Thompa Olsson, ledamot

Marianne Gunnarsson, ombud
Gunnel Gewert, ersättare

Håkan Högberg, sammankallande
031-704 60 54
e-post: hakan.hogberg@dhr.se
Karl-Gustav Rosborg, ledamot
Rigmor Gustafsson, ledamot

Understöds- och Utvecklingsstiftelserna
Elin Åkesson, ordförande
Lars Lundström, vice ordförande
Marianne Enoksson, sekreterare
Karl-Gustav Rosborg, ledamot
Håkan Högberg, ledamot

MåBra/Smärtnätverket
Det är viktigt att Må Bra både fysiskt och psykiskt. Därför
blandar nätverket föreläsningar om smärtproblematik med
sociala aktiviteter, till exempel zumba, restaurangbesök för att
äta lunch eller teaterbesök. Vi vill gärna ha fler deltagare till
vår grupp, kom gärna med nya fräscha idéer. Har du tänkt på
något som just du skulle vilja göra för att Må Bra? Ta kontakt
med oss, vi är lyhörda!

Unga Rörelsehindrade, Göteborgsklubben
Astrid Steen, ordförande
Erik Dahlström, kassör
Jennie Svensson, sekreterare
Caroline Eriksson, vice ordförande
Viktoria Andersson, ledamot
Johanna Andersson, ledamot
Bobe Rahro, ersättare
Evelina Larsson, ersättare
Sofia Jönsson, ersättare
Krister Frank, revisor
Karl-Gustav Rosborg, revisor ersättare

Marianne Gunnarsson, sammankallande
031-47 43 83; 0739-56 37 53
e-post: marianne_gunnarsson_@hotmail.com
Jeanette Ahlström Nyberg, ledamot
Foto:
Pia By
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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 sommaren/hösten 2016
Augusti
Manusstopp för
Mötespunkt nr 5
Mötespunkt nr 4 hos
medlemmarna

8

Flinka fingrar startar

9

Grilldags på Lilla
Amundön

11

LP: Besök på Stadsmuseet



13

15

Öppna Göteborg,
avslutning på Liseberg

19
Styrelsemöte:
Avdelningsstyrelsen

Manusstopp för
Mötespunkt nr 6

Öppna Göteborg
Midsommarfest på
Dalheimers hus

24

Viljans IF:
Midsommarfest

9 juli Grillfest på Välen med föreläsning 17.00 – 20.00
Var och en tar med sig önskad dryck
G

ET

SK

D

G

FÖRBUN

A HAND

T
TS

SVE

N

		

IDRO

TEBOR

IK

APP

20 augusti Kräftskiva 17.00 – 20.00
Var och en tar med sig önskad mat och dryck
Plats Välens klubbstuga, Klubbvägen 31 om inte annat angivits.
Anmälan och info Robert Kindberg, telefon 031-704 60 53,
Pia By, telefon 0703-31 40 16, dagtid

Välkomna!

IDRO

T

VILJANS
IF

SK

24 juni Midsommarfest 14.00 – 20.00
Vi bjuder på potatisen, annars tar var och en med sig önskad mat och dryck

APP

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben
Ombudsman
Lisbet Karlsdotter
Kanslist
Kristina Kindberg
Telefon
031-13 33 95
E-post
urg@telia.com

N

Viljans IF:s Sommaraktiviteter

Ö

Ordförande Håkan Högberg 704 60 54
Vice ordförande
Lars Lundström
0735-34 26 34

Ö

G

Styrelsemöte:
Avdelningsstyrelsen

VU för Göteborgsavdelningen

TEBOR

FÖRBUN

29

VILJANS
IF

och www.twitter.com/dhrgoteborg

TS

Funktionshinderdagen
Flunsåsparken

IK

Vi finns på www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen

A HAND

Öppna Göteborg

28

		

Mån-tors 10-15
Lunchstängt 12-13
Telefon
031-704 60 50
E-post till kansliet
goteborg@dhr.se
Hemsida
www.dhr.se/goteborg

Trivselbingo
Styrelsemöte:
Avdelningsstyrelsen

Viljans IF: Kräftskiva

21
22

Expeditionstider

		

Akvarellmålningen startar
Mötespunkt nr 5 hos
medlemmarna

20

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

G

3

Göteborgsavdelningen

SVE

1

September

ET

Juni

D

Dat.

Viljans IF

Klubbvägen 31, Västra Frölunda

I klubbstugan finns ett löpband och en
ben- och magtränare som du kan använda.
För information och anmälningar kontakta
Pia By, telefon 0703-31 40 16 eller Robert
Kindberg, telefon 031-704 60 53
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 nyckeln betalar du
en depositionsavgift på 300 kronor. Återfås
när du lämnar tillbaka nyckeln.
För bokning kontakta Pia By, telefon
0703-31 40 16 eller Robert Kindberg,
telefon 031-704 60 53.
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