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Krokus vid Mariaplan.
Foto: Anita Näslund

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Ordförandens ruta
Nu har det gått ungefär en månad
sedan jag fick det stora förtroendet
att tillsammans med styrelsen som
ordförande leda DHR Göteborg för
de två närmaste åren.
Rättighetspolitiskt är jag allmänt
orolig över det debattklimat som regeringen, landets debattörer och ledarskribenter ger uttryck för. SACO:s
rättighetspolitiska chef Gunnar
Foto: Håkan Högberg
Wetterberg ansåg att den personliga assistansen var så dyr att han tyckte att samhället skulle
återinföra de ”goda institutionerna”. Finansminister Magdalena Andersson har flera gånger gått ut och signalerat att den
personliga assistansen kostar för mycket. Samtidigt har Barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér försäkrat oss att
den kommande LSS- utredningen inte syftar till att skjuta den
personliga assistansen i sank. Så vi tänker; Vem i hela världen
kan vi lita på.
Just nu har DHR Göteborg en spännande studiecirkel om personlig assistans. Det är viktigt att vi som själva har assistans
kommer ut i debatten och inte bara assistansföretagen, fackföreningarna och andra som inte har assistans in på skinnet som
uttalar sig. Vi i DHR håller den egna levda erfarenheten högt.
Vi blir mer trovärdiga och förstådda då. I cirkeln skaffar vi oss
kunskap och förhoppningsvis mod att ge oss ut i debatten.
En längre version av ordförandens ruta finns på vår hemsida,
www.dhr.se/goteborg
Håkan Högberg
Ordförande

Hej då – nästan

Foto: Jan Erik Näslund

Efter nästan på dagen nio år som verksamhetsledare har min tjänst upphört
och den 31 mars 2016 gjorde jag min
sista arbetsdag på DHRG:s kansli.
Det har varit nio intressanta, givande
och händelserika år. Vi kommer dock
att ses och höras via Mötespunkt,
som jag testar att fortsätta att göra,
men då hemifrån.
Anita Näslund

Foto: Gekås Ullared

Nu reser vi till Ullared igen!
Den 30 maj åker vi på en gemensam bussresa tillsammans
med Reumatikerdistriktet i Göteborg.
Det är dags att passa på och fynda sommarkläder i varuhuset
Gekås och i alla de andra affärerna runt om. Där finns nästan
allt vi behöver, förutom kläder även elektronik och mat med
mera.
Bussen avgår kl 08.30 från Dalheimers hus och beräknas vara
tillbaka i Göteborg kl 17.30 beroende på trafiken.
Vid 30 anmälda blir avgiften 150 kronor för medlemmar och
300 kronor för icke medlemmar. Betalning sker via plusgiro
42 31 17-1 och skall vara kansliet tillhanda senast den 27 maj.
Glöm inte att skriva ditt namn! För dem som inte kan betala
via plusgirokontot finns också möjlighet till kontantbetalning
innan resan. Kom då i god tid!
Anmälan sker till Rigmor Gustafsson, telefon 031-330 37 89,
som har telefonsvarare och ringer upp om hon inte är hemma.
Hon svarar också på frågor om vad som gäller vid bussresan
med rullstol.
OBS! Anmälan är bindande.
Resegruppen för RiG önskar er välkomna!
Rigmor Gustafsson, Ulla Gustafsson,
Karl-Gustav Rosborg och Sol-Britt Kihlström
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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

Manusstopp för nästa Mötespunkt
är måndagen 16 maj 2016
Material skickas till
Jonas Andersson, jonas.andersson@dhr.se
Linda Karlsson, linda.karlsson@dhr.se
eller till adressen på Mötespunkts baksida

Personlig assistans – vanmakt eller
vardagsmakt?
Det senaste året har det hänt ganska mycket kring den personliga assistansen. Spaltmetrar i media om fusk, indragna eller total avsaknad av timmar. Hur kommer utredningen kring lagen att se ut, hur kan rörelsen påverka? Hur påverkar detta mig som
assistansanvändare i min vardag?
Under våren har DHR Göteborgsavdelningen arrangerat en cirkel i detta brännande
ämne. Nu återstår två tillfällen och även om du har missat de tre första är det fortfarande möjligt att hoppa in.
Cirkelledare är Marianne Gunnarsson, DHRG
Lokal är Karl Johan, Dalheimers hus och tiden är 17.30 – 19.30
Välkommen följande datum:
Tisdag 26 april
Tisdag 10 maj
Anmälan till Jonas Andersson på kansliet, telefon 031-704 60 50 eller e-post jonas.
andersson@dhr.se. Ur planeringssynpunkt vill vi i så fall ha din anmälan senast fredagen veckan innan.
Håkan Högberg, Linda Karlsson

Riksmedlemmar får inte MötesPunkt
med ordinarie utskick
När vi skickar ut tidningen använder vi oss av förbundets medlemsregister, så du som
är huvudmedlem i Göteborgsavdelningen får MötesPunkt varje gång den kommer ut.
I den information som vi får från förbundet ingår dock inte de medlemmar som är
så kallade riksmedlemmar, utan bara de som är medlemmar i Göteborgsavdelningen.
Detta innebär att om du är riksmedlem så kommer du inte att få tidningen med
ordinarie utskick, utan du måste vända dig till vårt kansli, så skickar vi ut en tidning i
efterhand till dig.
Du kan även ta del av tidningen via vår hemsida, www.dhr.se/goteborg
Kansliet
Telefon 031-704 60 50
e-post goteborg@dhr.se

Vi i Hälso- och sjukvårdsnätverket vill
gärna träffa dig
onsdagen 27 april i Kungen i Dalheimers hus klockan 14.00 – 16.30
för att höra om du har några speciella önskemål och/eller problem angående
• Hjälpmedel
• Rehabilitering
• Hemtjänsten
• Sjukvårdskontakter
Anmälan till Jonas Andersson på kansliet, telefon 031-704 60 50,
e-post jonas.andersson@dhr.se
Hjärtligt välkomna
Anna Ljungqvist, Gulli Kohlström
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Uppföljning med SF efter aktionen
DHRGs ombudsmän har under våren
fört samtal med SF bio. Samtalen kom
igång på allvar efter bioaktionen som
ägde rum den 4 februari på Bergakungen,
då sju medlemmar från DHRG försökte
se Star Wars tillsammans.
Den 16 mars hade vi, Sofia Jönsson och Robert Kindberg, ett möte med
Thomas Runfors, som ansvarar för tillgänglighetsfrågor, och Måns Engquist,
som har hand om det praktiska som ut-

formning av platser och dylikt, för att
diskutera anledningen till varför vi gjorde
aktionen. Vi pratade om bokningssystemet och framförde att det vore bra med
en möjlighet att boka biobiljetter på internet, även om man sitter i rullstol. Vi
pratade också om antalet rullstolsplatser
och hur de är utformade idag. Vi vill att
det ska vara möjligt att gå i grupper större
än två om man är rullstolsanvändare.
Mötet var bra, men SFs inställning

skulle behöva förändras. De anser att de i
dagsläget redan uppfyller alla rimliga krav
på tillgänglighet. Vi kommer att följa
upp det här samarbetet och hoppas att SF
vill starta ett projekt här i
Göteborg där man provar
dessa nya förslag för att se
om det fungerar i verkligheten.
Sofia Jönsson, ombudsman
Foto: Ebba Öjendal

Upplev historien om Göteborg genom
bussfönstret!

Sommarskôj på
Västerhav

Tisdagen 24 maj
Vi samlas på Dalheimers hus
Kl 9.00 åker vi västerut i staden
Kl 10.30 fikar vi på Villa Belparc i Slottsskogen
Cirka kl 13 äter vi lunch på Jungman Jansson
Cirka kl 14.30 är vi tillbaka på Dalheimers hus

DHR Göteborgsavdelningen anordnar
två aktiviteter på Västerhav under sommaren, där du som är medlem endast betalar 50 kronor per dygn.
• Sommar”läger” 18-21 juli då medlemmar som behöver lite extra hjälp är
särskilt välkomna. Vi har allmänhjälpare på plats, men alla är välkomna att
anmäla sig.
• Skärgårdshelg 23-25 september:
Även under denna helg kan du som behöver lite extra hjälp komma då vi har
allmänhjälpare med oss.

Bussen är anpassad och du sitter kvar där hela tiden förutom när vi är av och fikar eller
äter lunch.
Vår ciceron för dagen heter Bengt.
Som medlem i DHRG betalar du 100,-, assistenter/medhjälpare betalar 150,-. Betalas
till vårt plusgirokonto 122 02-8. Glöm inte att skriva ditt namn!
Anmälan senast 17 maj till Jonas Andersson på vårt kansli, telefon 031-704 60 50 eller
e-post jonas.andersson@dhr.se
Resekommittén

Rättelse

I förra Mötespunkt, nr 2 sid 38 angående biografaktionen:
Tyvärr föll fotografens namn bort, men det är Pilar Hernandez
Maillo som har tagit bilden.
Anita Näslund
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Utförligare information kommer i nästa
nummer av Mötespunkt. Ring Lena Rågdell, telefon 0761-42 63 63, för frågor
och intresseanmälan.
Hälsningar Lena

Diskussion om handikapparkeringar
En liten grupp av medlemmar från DHR Göteborg
träffades för att dela med
sig av sina respektive erfarenheter när det gäller att
använda parkeringstillstånd
för funktionshindrade.
Vi som deltog i diskussionen var Felicia Sparrström, Lena Pettersson, Per
Rittgård, Sofia Jönsson, Hedda Allerbjer och Jonas Andersson.
Efter en stunds diskussion kunde man ganska enkelt konstatera att alla i gruppen
upplevde ungefär samma typer av problem. De allra största problemen som man råkar
ut för är:
• Att parkeringsplatserna är för små så det blir problem om man har en ramp att fälla
ut för att komma ut med exempelvis en Permobil
• Att parkeringsplatserna i alltför stor utsträckning används som uppställningsplats för
diverse olika föremål
• Att det är väldigt dåligt med snöröjningen på vintern. Är det mot all förmodan
skottat, så är det allt som oftast för stora vallar mellan själva parkeringen och trottoaren så att man inte kan komma ut från sin bil utan blir tvungen att rulla en del på
bilvägen innan man hittar ett ställe där man kan ta sig upp på trottoaren

Way Out West

Det kan även vara problem att parkera vid Bergakungen. Deras handikapparkering
är placerad precis jämte en cykelparkering och det är väldigt vanligt att det står cyklar
även på handikapparkeringen.
Ett annat problem är på de ställen när man, även om man har parkeringstillstånd,
ska betala för sig i en automat. En av deltagarna kunde inte nå automaten överhuvud
taget och hade då ringt det nummer som står på automaten. Personen hade då fått till
svar att ”kan du inte be någon förbipasserande om hjälp”. Personen förväntades alltså
lämna ut sitt betalkort och sin pin-kod till en helt okänd människa för att få hjälp med
detta…
En av deltagarna tycker även att det har blivit ökade problem vid ortopedtekniska
i Mölndal. Vid senaste besöket var ytterligare två av handikapplatserna dedikerade till
färdtjänstens fordon. De platser som finns kvar är små och inklämda mellan betongstolpar. Man kan stå på andra P-platser om man får plats, men då måste man anteckna
sitt registreringsnummer på en lista som hänger väldigt högt om man sitter i rullstol.
En av deltagarna rekommenderade appen Wheelmate, där man kan få hjälp med att
hitta handikapparkeringar.
Vi hoppas att vi får anledning att fortsätta att diskutera denna fråga vid framtida
träffar. Känner du att du skulle vilja delta, hör av dig till Jonas på kansliet, telefon
031-704 60 57 eller e-post jonas.andersson@dhr.se
Text: Jonas Andersson
Foto: Ebba Öjendal

DHRGs ombudsman Sofia Jönsson
har inlett ett samarbete med festivalen Way Out West. Vi har kontakt
med Patrick Fredriksson som jobbar
på Luger i Stockholm och den 21
mars hade vi ett första möte. I år blir
det jubileum då det är den tionde festivalen!
Under mötet diskuterade vi tillgänglighet och hur festivalen kan
göras bättre för alla. Några av de viktigaste punkterna vi pratade om var
tillgängliga toaletter, bra rullstolsplatser och att det ska vara lätt att ta sig
runt på festivalområdet. Vi kommer
att fortsätta ha kontakt och boka in
fler möten för att följa upp. Innan
festivalen börjar kommer jag, Sofia,
att gå runt och inspektera så att tillgängligheten verkligen är bra.
Sofia Jönsson, ombudsman

Patrick Fredriksson, Luger
och Sofia Jönsson, DHRG
Foto: Sara Leffler Kenny

Resa till Fredrikshamn
Den resa som planerats till Fredrikshamn tisdagen 26 april kommer att göras vid ett
senare datum.
Kontakta Marianne Gunnarsson, telefon 031-47 43 83 eller 0739-56 37 53 för aktuell
information.
Resekommittén
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DHRG:s avdelningsstyrelse 2016-17
På avdelningens årsmöte i mars valdes följande personer till förtroendeuppdrag i avdelningens styrelse:

Håkan Högberg
Funktion: Ordförande
Antal år i styrelsen: Andra året
Jag bor i Västra Frölunda
Foto:
Jag har arbetat med: Allt som
Linda
Karlsson har med funktionshinderpolitik att göra
Familj: Gift med Tori
Mitt motto: Fånga nuet
Telefon: 031-704 60 54
e-post: hakan.hogberg@dhr.se

Maria Nordbladh
Funktion: Ledamot
Antal år i styrelsen: Fjärde året
Jag bor i Göteborg
Foto: Göta- Familj: Syskon och föräldrar
platsens Foto Mitt motto: Bra kan bli bättre, man blir aldrig fullärd
Telefon: 0705-11 38 49
e-post: maria.nordbladh@hotmail.com

Marja Lindstedt
Funktion: Revisor
Antal år i styrelsen: Andra året
den här vändan. Efter ett år
Foto:
som revisorssuppleant är jag
Privat
nu tillbaka som ordinarie revisor
Jag bor i Borås
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

Ezat Ann-Christin Abbassi
Funktion: Ledamot
Lars Lundström
Antal år i styrelsen: Första året
Funktion: Vice ordförande
Jag bor i Askim
Birgitta Norrman Nilsson
Foto:
Ulrika
Antal år i styrelsen: Fjärde året
Jag arbetar/har arbetar med:
Funktion: Revisor
Schaufler Jag har praktiserat som städerJag bor i Sätila, Marks komAntal år i styrelsen: Första året
Foto:
mun
ska, i livsmedelsbutik och i second hand
Jag bor i villa i Tranemo
Foto: Birgitta
Pia By
Jag har arbetat med funktions- butik.
Norrman Jag har arbetat med: Controlhinderpolitik under större delen av mitt
Familj: Ensamstående
ler på Hööks Sadelmakeri,
Nilsson
liv, i synnerhet vad gäller mänskliga rätMitt motto: Jag vill testa nya saker, lära
kassör på DHR Region Västra Götaland
tigheter. Jag har också varit kanslichef på mig/få erfarenhet inom olika områden
och flera föreningar. Revisor för ReumaDHRG under tiden 1996-2001
eller verksamheter och vill vara aktiv i det tikerdistriktet Älvsborg. Godeman för en
Familj: Ensamstående med två ungdomar uppdrag jag har fått
person.
Mitt motto: Var envis!
Telefon: 0762-30 85 69
Familj: Gift, man och två barn, son och
Telefon: 0735-34 26 34
e-post: abbassi4238@gmail.com
dotter. Hund, en blandras som heter Fia,
e-post: lars.lundstrom@telia.com
nio månader.
Bobe (Mahbobeh) Rahro
Mitt motto: Jobba för att få ett samhälle
Björn Falk
Funktion: Ledamot
att passa alla och att alla syns och finns
Funktion: Ledamot
Antal år i styrelsen: Första året med. Är med i Tillgänglighetsrådet och
Antal år i styrelsen: Åttonde
Jag bor i Eriksbo
Brottsförebyggande rådet i Tranemo.
Foto:
året
Jag
arbetar
som:
Föreläsare
Telefon: Hem 0325-760 24, mobil
Christina
Foto:
Sanderbring och samtalsrådgivare på FröJag bor i Västra Frölunda
0703-17 60 24
Pia By
Familj: Gift
sunda omsorg
e-post: birgitta.norrman.n@gmail.com
Mitt motto: Var människa och inte ett
Telefon: 0768-54 66 64
djur
e-post: power_love6@hotmail.com
Sven-Erik Bergqvist
Telefon: 0722-19 62 72
Funktion: Revisorssuppleant
e-post: bjorn.fa@hotmail.com
Jeanette Ahlström Nyberg
Antal år i styrelsen: Tredje året
Funktion: Ersättare
Jag bor i Varberg
Foto:
Marianne Gunnarsson
Antal år i styrelsen: Andra
Jag arbetar med: Kansliarbete
Sven-Erik
Funktion: Ledamot
året, har återkommit efter ett
Bergqvist och bokföring på idrottsförenFoto: Hasse
Antal år i styrelsen: Sjätte året
uppehåll på två år
ingen Varbergs Handikappidrott
Johansson
Jag bor i Västra Frölunda
Jag bor i Västra Frölunda
Familj: Gift + två katter
Foto:
Jag har arbetat som förestånJag har arbetat med: Bar- och hovmästare Mitt motto: Allt löser sig
Pia By
dare inom barnomsorgen, är
Familj: Ensamstående
Telefon: 0734-22 33 01
fritidspedagog
Mitt motto: Det är lättare att vara snäll,
e-post: sven-erik.bergqvist@allt2.se
Familj: Två barn och tre barnbarn
för det är man av sig själv. Ska man vara
Mitt motto: Lyhörd för alla; vara rättvis;
elak måste man tänka
lev i nuet
Telefon: 0708-98 13 38
Telefon: 0739-56 37 53
e-post: jean_ette@hotmail.se
e-post: marianne_gunnarsson_@hotmail.com
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Årsmötet 2016 – rekreationsbidrag
Så har återigen ett år gått och ett årsmöte
avverkats. Lena Rågdell och jag stred på
detta årsmöte genom en motion för att
vi skulle använda de återstående pengarna från Västerhavsförsäljningen, cirka
2,5 miljoner kronor till subventioner
för vistelser på Västerhav och Sommarsol samt till resor som anordnas av föreningen. Som priset är idag är det inte
många medlemmar som har råd att vistas
på dessa anläggningar annars. Tyvärr var
inte många av dem som undertecknat
motionen närvarande på årsmötet för att
stötta den, vilket bland annat gjorde att
den inte gick igenom.
Förmodligen kommer vi inte att få
vistas på Västerhav mer än denna sommar, då den nye ägaren har andra planer
för anläggningen. Det handlar således om
att subventionera vistelsen för några Västerhavsälskare enbart en sista sommar.
När det gäller Sommarsol så hoppas jag
att denna anläggning kommer att klara
sig ett antal år framåt i tiden. För ett par
år sedan var risken stor för en konkurs,
men som väl var klarade man av detta.
Får man inte tillräckligt med gäster kan
denna risk återigen uppstå. Därför var vi
angelägna om att den subvention som vi
haft sedan 2013 skulle få vara kvar och i
någon mån bidra till beläggningen.

Att jag stred så kraftfullt för detta är
inte ett egenintresse, då min möjlighet
att utnyttja denna anläggning är ganska
begränsad i tid med tanke på min höga
ålder. Jag stred huvudsakligen för att
även andra föreningsmedlemmar skall
upptäcka denna fantastiska oas, där även
de med de mest omfattande funktionsnedsättningar kan fungera på ett utmärkt
sätt. Där finns bland annat några så kallade traversrum med taklift, där man kan
ta sig från säng till toalett och omvänt,
och som jag var initiativtagare till då jag
satt i styrelsen för Sommarsol under ett
antal år. Två bubbelpooler och en vanlig
bassäng inomhus har också funktionella
lyftanordningar och vidare har man tillgång till en förnämlig SPA-anläggning
med diverse behandlingar. Dessutom
finns möjlighet sommartid att få hjälp i
och ur havet, och även vid de två nybyggda utomhusbassängerna, av badvakter.
Vidare vill jag också framhålla den goda
maten.
Som Jeanette Ahlström Nyberg framhöll kan man bli remitterad till träning,
så kallade rehab.perioder (som jag för
övrigt skrivit om i tidigare Mötespunkt),
om man kan få en remiss och sedan har
turen att få den godkänd av den så kallade
remitteringskommittén på Sahlgrenska.

Tyvärr är det ett fåtal som får detta och
därför är det mycket viktigt att alternativet rekreationsvistelser finns. Detta även
med tanke på att man kanske vill ha sin
familj med sig och det finns möjlighet till
inkvartering i ett vandrarhem i närheten.
Ja, det finns mycket positivt att framhålla
när det gäller Sommarsol, men jag nöjer
mig med detta och rekommenderar varmt
alla medlemmar att upptäcka denna pärla
i en av de mest natursköna trakterna av
Skåne med närhet till Båstad, Torekov,
Mölle, Arild och Helsingör – bara för att
nämna några fina utflyktsmål.
Som ni också hörde på årsmötet finns
det möjlighet att söka bidrag till vistelsen
individuellt och jag hoppas ni inte drar er
för att göra det! Om det är några problem
hör gärna av er till kansliet eller till mig så
kan vi hjälpa till.
Ansökningsblankett
finns på DHRGs
hemsida,
www.dhr.se/goteborg
Foto: Wera Tunared

Gulli Kohlström, Sommarsolsälskare
Telefon 031-47 57 32 efter kl 13

Minnesord över Erland Dahm
Ännu en DHR-kämpe har
lämnat oss, nämligen Erland Dahm. Han har med
sitt lugna vänliga sätt betytt
mycket för många av oss.
Han var framför allt en duktig skribent
som redan på 50- och 60-talen fångade
upp många av de brännande frågor som
då var aktuella för funktionshindrade.
Bland annat debatterade han med stor
kunnighet ortopedin och utvecklingen av
olika ortopedtekniska hjälpmedel, inom
vilket område han hade stora kunskaper
som armamputerad sedan ungdomen.
Han skrev under ett antal år artiklar i Mötespunkt under namnet ”Pressat ur pres�sen” där han debatterade olika då som nu
aktuella frågor om bostäder, hemtjänst,
motorfordon, färdtjänst etcetera.
Han var även aktiv som politiker i
det socialdemokratiska partiet i Tynnered
där han var ledamot i stadsdelsnämnden

under många år. Under sina senare år
deltog han i nätverket Grå Pantrarna där
han bevakade olika äldrefrågor. Han gick
samvetsgrant igenom olika dagstidningars
debatt om äldrevården och berikade på så
sätt våra möten.
Våra tankar går till Erlands maka Brita
som alltid stått vid hans sida och assisterat
honom under alla år.
Här en beskrivning av vad DHR uträttat
genom åren, skrivet av Erland till DHRs
80-årsjubileum 2003.
DHR – Vadå?
Tack vare 80 års lobbying i kommuner,
landsting och genom lokala föreningar
har DHR blivit en befrielserörelse från
välgörenhet till välfärdspolitiskt tänkande.
Det var länge Sveriges största och enda
organisation för ”tillvarons utlänningar”
– som en tysk filosof kallat oss – vanföra
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lytta, invalider, handikappade, funktionshindrade.
DHR fortsätter att beskriva och förklara varför samhället måste planera,
tvingas förbereda för de funktionshinder
som förr eller senare under livet drabbar
oss alla.
DHR utmanar ännu lagstiftare till
socialpolitiska reformer mot segregation –
för tillgänglighet mot diskriminering – så
att undervisning, arbete, bostäder medunnas fysiskt och psykiskt avvikande.
Idag ligger fokus på bemötande och
attityder. Genom att hävda brukarrätt –
eftersom vi brukare har erfarenhet av hur
samhällets insatser hjälper eller stjälper –
främjas också medborgarmakt.
Därmed har DHR under alla år yrkat
mänskliga rättigheter, redan innan begreppet blev villkor för medlemskap i FN och i
EU.
Vännen Gulli Kohlström

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
Jonas Andersson på kansliet, telefon 031-704 60 50, eller e-post jonas.andersson@dhr.se

Café Väster

Flinka Fingrar

Fredag 29 april kl 10.30 bjuder vi Nu är terminen i gång och vi träffas i kansliets kök på Slottser på en härlig frukostbrunch på
skogsgatan 18 varje torsdagseftermiddag kl 13-16 och har en trevlig
Altplatsens Äldreboende. Anmälan till kansstund tillsammans med våra handarbeten. Välkommen att vara med!
liet enligt ovan, först till kvarn gäller…
Ingeborg Johansson, Gun Ekstorm
Marianne Gunnarsson, Gunnel Gewert

Göteborg

Trivselbingo

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
under 2016:
18 maj		
15 juni		
24 augusti

Sista chansen för den här terminen att vinna kaffe i vårt bingospel! 10 maj, kl 14.00 – 16.30, lottförsäljningen börjar kl 13.45
Lokal: Dalheimersalen, Dalheimers hus
Välkomna!
Maj-Britt Berglund

Nätverket ”Livets Puzzel”

12 maj: Erika Gustafsson från Forum Skill kl. 17-20.
Upplägget för kvällen ser ut ungefär så här:
Forum Skill berättar lite kort om sin verksamhet och hur man jobbar
kring dessa frågor.
21 september
Sen blir det filmvisning ”Om Sex”, filmen är cirka 30 min lång. Efteråt
26 oktober
blir det lite fika och diskussionsövningar som Erika leder tillsammans
23 november
med oss.
Välkomna!
Välkomna!
Robert Kindberg
Thompa Olsson och Linda Karlsson

Dålig tillgänglighet
i kollektivtrafiken

Det finns en brist i kollektivtrafiken för
rullstolsburna som jag ofta ser när jag åker
kollektivt och jag undrar varför vi som
medlemmar och styrelse inte gör något åt
det. Det finns inte tillräckligt med handikapplatser i varken bussarna eller spårvagnarna, speciellt inte när det är många barnvagnar som skall åka med.
Jag sett att många rullstolsburna blivit
tvungna att vänta på nästa buss eller spårvagn, tänk om de har en tid att passa och
så finns det ingen plats i bussen eller spårvagnen. Jag tycker att eftersom det finns
många föreningar för funktionsnedsatta
borde vi prata med kollektivtrafiken – eller
är det kanske en politisk fråga? Men rullstolsburna har rätt att åka kollektivt om de
vill, tycker jag…

Dåligt anpassad daglig verksamhet

Vi funktionshindrade människor som inte klarar av ett normalt jobb inom den
öppna arbetsmarknaden och vi har/får rätt att ha en daglig verksamhet via LSS. Oftast anordnar de coacher som jobbar inom LSS opassande daglig verksamhet som
städuppgifter eller lyft av tunga varor. Vi funktionshindrade vänder oss till LSS för
att det ofta är svårt för vissa av oss att vara på den öppna arbetsmarknaden, men jag
tycker varken LSS-handläggarna eller coacherna förstår våra behov tillräckligt. Jag
ger ett exempel: Jag har själv ett funktionshinder i min högra sida, min högra arm
är ur funktion och jag har samtidigt dålig balans i högersidan. Under två års tid har
jag jobbat i livsmedelsbutik och secondhand butik via LSS som städerska och jag
tycker inte det är rättvist att vi i det här fantastiska landet behandlas, manipuleras
och utnyttjas av samhället. Jag tycker vi skall göra något åt det. Jag vet inte hur,
men jag tycker vi skall börja med en diskussion om det.

Ezat Ann-Christin Abbassi
Ledamot av DHRG:s avdelningsstyrelse
Telefon 0762-30 85 69
Foto: Ulrika Schaufler
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POSTTIDNING

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 2016
April

Maj

Juni

3

Mötespunkt nr 4 hos
medlemmarna

9

Grillkväll på Amundön

10




12

Livets Puzzel: Forum Skill

14

Viljans IF:
Pingstfest med tema

Trivselbingo
Studiecirkel:
Personlig assistans

15



18

Öppna Göteborg

Expeditionstider

Vi finns på www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen
och www.twitter.com/dhrgoteborg
Styrelsemöte:
Avdelningsstyrelsen

Årsmöte:
Unga Rörelsehindrade
Årsmöte:
DHR Region Västra
Götaland



Bussresa, västra Göteborg

27

Möte HS-nätverket

29

Café Väster: Frukostbrunch

30

A HAND

Medlemsmöte 16 maj, kl 17-20

Den här gången handlar det om hjälpmedel. För mer information, se hemsidan
www.dhr.se/goteborg eller kontakta Jonas Andersson telefon 031-704 60 50

Kl 18-20
Lokal

APP

IDRO

T

VILJANS
IF
Ö

TEBOR

Viljans IF

Klubbvägen 31, Västra Frölunda

I klubbstugan finns ett löpband och en
ben- och magtränare som du kan använda.

Bussresa till Ullared

Kl 17-18

IK

SK

Studiecirkel:
Personlig assistans

G

26

Styrelsemöte:
Stiftelserna
FÖRBUN

Styrelsemöte:
Avdelningsstyrelsen

TS

25

Viljans IF:
Midsommarfest

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

N

24

Styrelsemöte:
Avdelningsstyrelsen

G



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

SVE

23

Midsommarfest

VU för Göteborgsavdelningen

ET

Mötespunkt nr 3 hos
medlemmarna

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

Medlemsmöte
Manusstopp för
Mötespunkt nr 4

20
22

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

Öppna Göteborg

16

Göteborgsavdelningen

D

Dat.

är det ”drop-in” i restaurangen, där du har möjlighet att köpa mat
till en kostnad av cirka 60 kronor.
Vid anmälan behöver vi veta om du skall äta eller inte,
vi beställer bara till dem som har sagt att de vill ha mat.
Medlemsmöte, där kaffe och kaka serveras efter ungefär halva tiden
Dalheimers hus

Din anmälan vill vi ha senast 12 maj till Jonas Andersson, telefon 031-704 60 50
eller e-post jonas.andersson@dhr.se
Välkomna
DHRG:s styrelse
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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.

