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Ordförandens ruta
”Nothing about Us without us” var en slogan på FN:s
funktionshinder dag för några år sedan. Det är en väldigt
tydlig slogan som man kan tillämpa allt från det individuella planet till hur vi arbetar som förening. I förra numret
av Mötespunkt skrev jag om en medlem där Hjälpmedelskonsulenten och arbetsterapeuten inte hade velat lyssna på
brukarens synpunkter. Detta gäller många områden men
är väldigt tydligt när det gäller hjälpmedel. För dem som
gör hjälpmedel och försöker sälja in dem är det viktigare
att tillfredsställa landstingens behov än att hålla hjälpmedelsanvändare på gott humör för det är ju inte vi som står för
fiolerna. Sedan Västra Götalandsregionen tog över ansvaret
för Göteborgs hälso- och sjukvård frågor har också DHRG
tappat i inflytande när det gäller tekniska hjälpmedel. Det
finns gott om stolligheter som behöver rättas till. Man kan
till exempel utan större svårigheter få en elektrisk rullstol
som kostar övera100.000 kr medan du som vuxen inte kan
få en anpassad cykel för 25 000 kr. Detta utifrån att en cykel
räknas som fritidshjälpmedel.
Man kan fråga sig hur det går ihop med Regionens uttalade
mål om att få oss med funktionsnedsättning att röra oss mer
på. Tillgänglig statistik visar att vi ägnar betydligt mindre
tid åt att röra oss och träna än vad normalbefolkningen gör.
Hur går det ihop?
På det personliga planet så fick jag förra veckan veta att mitt
team på Vuxenhabiliteringen ska träffas utan mig för att
samordna sina insatser. Det är i och för sig inget konstigt
med det men jag kan tycka att det är konstigt att man diskuterar vad som är bäst för mig utan att jag är med, ”Nothing
about us without us.”
Den här månaden har jag av olika skäl funderat mycket på
hur samhället ser på vår rätt att ha ett sexuellt liv. Linda
Karlsson och jag har varit på en disputation där en avhandling om sexualitet och personlig assistans diskuterades. Nu
var inte den disputationen någon bra reklam för forskning
och högre utbildning, den var tvärtom bland det värsta jag
har varit med om i den svängen. Disputationen handlade
mer om att ge en ung forskare en knäpp på näsan än att
diskutera hur hon behandlat sitt ämne.

I avhandlingen diskuterar Julia
Bahner till exempel varför Sveriges lagstiftning ligger efter till exempel Danmarks, när det gäller
rätten att få råd och stöd att som
funktionsnedsatt ha ett fungerande sexliv.
Varför kan man till exempel inte
få sexhjälpmedel på hjälpmedelscentralen? Jag skulle till exempel uppskatta någon form av
hjälpmedel för att trä på en kondom, det känns för privat att
använda sin assistent till en sådan uppgift.
I höst och i vår kommer DHRG att ha två studiecirklar om
sex och samlevnad. En av cirklarna kommer att handla om
”Hur gör man” och den andra kommer att ha ett mer rättighetspolitiskt perspektiv där vi kommer att diskutera hur
vi vill ha stödet utformat när det gäller hjälpen till ett gott
sexliv för alla som vill ha det Jag vill redan här göra klart
att vi kommer inte i första hand diskutera lagliga sexsamariter. Det är i mitt tycke en helt annan diskussion som inte
har med oss att göra i första hand. Andra frågor vi funderar
omkring just nu är boendefrågor folkhälsofrågor och utbildningsfrågor.
Jag funderar mycket på varför utbildningsnivån är så mycket
lägre för oss med nedsatt rörelseförmåga än vad den är för
befolkningen i övrigt och hur ser det ut i Göteborg jämfört
med befolkningen i övrigt. Man borde föra ner rikssiffrorna
och kolla hur det är för oss Göteborg. Just utbildning och
arbete är ett jätteviktigt sätt att mäta folkhälsa. Utbildningsnivå och arbete och privatekonomi påverkar nämligen vår
livslängd och hur friska vi håller oss Jag har sett siffror på
att vi har betydligt lägre medellivslängd än var befolkningen har i övrigt men jag har inte sett några bevis på att det
skulle vara våra skador eller diagnoser som tar livet av oss
utan förklaringarna verkar mera handla om den levnadsnivå
som samhället tycker är lagom för oss som lever med nedsatt
rörelseförmåga.
Håkan Högberg
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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
Viljans IF
Medlemsavgift
Unga Rörelsehindrade
Medlemsavgift <32 år
Första året kostnadsfritt

50 kronor

Nätverket
Grå Pantrarna
Nätverket Grå Pantrarna träffas ungefär tre gånger per halvår och bevakar olika
äldrefrågor såsom boende, hemtjänst och olika ekonomiska frågor.
När det gäller boende handlar det exempelvis om att söka en ny bostad då man
blivit sämre eller att få den egna bostaden ändrad med hjälp av bostadsanpassningsbidrag. Det finns olika alternativa boenden i kommunen såsom äldreboenden och
trygghetsboenden. Vi besöker olika äldreboenden för att se hur boendet och servicen fungerar.
Vi bevakar också hemtjänsten, boendestöd samt personlig assistans. Hemtjänsten
har omorganiserats ett par gånger de senaste åren bland annat nu senast vid namn
”Attraktiv hemtjänst”. Vi har tagit del av arbetet med utredningen och framhållit
att vi önskar få en bättre kontinuitet dvs. att den som har hemtjänst inte skall behöva byta vårdgivare i så hög grad som förekommer idag. Vi är således intresserade
av att höra hur du upplever den nya organisationen.
Du som är anhörig till någon funktionsnedsatt person är också välkommen. Idag
finns något som kallas anhörigstöd i kommunen vilket kan se ut på olika sätt beroende på standard. Exempelvis kan man få avlösning som närstående när det gäller
servicen till en nära anhörig etc. För många kan det vara viktigt att tala med andra
med samma erfarenheter, detta kan man få göra genom anhörigstödet.
Vissa möten besöker vi någon fin anläggning i Göteborg såsom Slottsskogen, Botaniska trädgården etc.
Nästa träff med nätverket är 26 oktober.
Om du är intresserad av att komma med i vårt nätverk kan du höra av dig till Jonas
på expeditionen tel. 704 60 50 eller till någon av nedanstående nätverksledare.

60 kronor

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 nätverksträffar
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 7 november 2016
Material skickas till
Jonas Andersson, jonas.andersson@dhr.se
eller till adressen på Mötespunkts baksida

Ingalill Carlén tel. 25 40 08
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Gulli Kohlström

tel. 47 57 32

Insändare i Partille Tidning
Hjälpmedel/färdtjänst
Kommunens förskrivning av hjälpmedel utgår från Hälso- och
sjukvårdslagen.

Det finns ett antal domar i kammarrätten, där domstolarna
kommit fram till att ett behov av hjälpmedel för att kunna stå
och förflytta sig på resmålen skall kunna ge rätt till specialfordon. Genom dessa domar uppfylles både Västragötalandsregionens normer avseende hjälpmedel och vad som borde vara
målet med färdtjänstresor.

Enligt Västragötalandsregionens normer beviljas den funktionshindrade hjälpmedel i form av rullstol för att kunna delta
i samhällslivet, få möjlighet att påverka livssituationen och leva
ett gott liv.

Kommunen hänvisar till domar där sökanden inte beviljats tillstånd. Jag har begärt att få ta del av dessa domar men har jnte
fått något svar.

Jag har tidigare beviljats tillstånd att få åka i specialfordon med
el-skoter men tillståndet förlängdes inte på grund av säkerhetsrisker. Jag ansökte om en el-rullstol, vilket beviljades,

Besök på Trädgårdsföreningen, Slottsskogen, Botaniska trädgården, Grötö mm, platser som jag någon gång om året brukar
besöka, är otänkbart. Allum är bra men det finns inte allt,
att besöka ett varuhus i Göteborg är bara en dröm. Vem vet,
drömmar kan ibland gå i uppfyllelse.

Jag sökte tillstånd att få åka med el-rullstolen i specialfordon.
Ansökan avslogs med motivering att jag kan förflytta mig från
rullstol till bil.
Färdtjänstlagen saknar portalparagraf där målet för färdtjänst
beskrivs. Denna brist får till följd att det blir oklart vilket syfte
samhället har med färdtjänsten.

Den springande punkten är att en myndighet beslutar att en
person har behov av el-rullstol men en annan myndighet inte
tillåter att fordonet tas med vid resan.

Färdtjänstlagen är inte en tvingande lag vilket innebär att varje
kommun själv bestämmer tillämpningsföreskrifter.

Det är ingen glädje med el-rullstolen om den inte kan tagas
med när den behövs.

I Partille kommun är Kommunstyrelsen är den nämnd som
tillämpar kommunens uppgifter enligt lagen om färdtjänst.

Handläggaren skriver i bedömningen att färdtjänstens syfte är
att möjliggöra transporter för vissa personer med funktionshinder. Det är funktionshindrets art och beskaffenhet som beaktas vid val av färdmedel. Vidare anges ”av rättpraxis framgår
att färdtjänst med specialfordon kan beviljas den som inte kan
förflytta sig in i en personbil och är därmed inte kan genomföra en resa med färdtjänst på annat sätt än sittande i en rullstol
under färden.
Jag har också tänkt på att persontaxi som transportfordon
torde nedbringa kostnader vilket även ingår i kommunstyrelsens arbetsuppgifter. Det är också lättare att komma fram inom
vissa bostadsområden.
Icke funktionshindrade kan själv bestämma transportfordon. Denna möjlighet har inte en som anlitar färdtjänst då är
det kommunen som bestämmer.

Kommunens målsättning är att lyssna till och ta till vara på den
kreativitet och det engagemang som finns hos medborgarna.
Politikernas uppdrag är att ge invånarna den kommunala service de behöver och vill ha.
Kommunen anger i riktlinjer för färdtjänst vad lagen avser med
svårigheter är inte definierat. Domstolspraxis är en vägledning
i bedömningen. I den kan uttydas att det är svårigheterna med
resandet som ligger till grund för färdtjänst och inte svårigheterna vid resans mål.
Färdtjänstens mål måste vara att den funktionshindrade skall
kunna röra sig omkring på olika platser för att skaffa varor och
tjänster, engagera sig/delta i samhällsgemenskap och medborgerligt liv.

Kommunen har anställt en person som skall skapa meningsfull
vardag för äldre men när jag själv vill aktivera mig säger de
stopp.

Syftet med färdtjänsten är att ge funktionshindrade en trafikförsörjning som så långt möjligt är likvärdig med den som inte
är funktionshindrad.

Som många funktionshindrade önskar jag ett oberoende levnadssätt och ett självständigt liv, att själv kunna välja färdtjänstfordon, taxi eller vid behov, specialfordon

Resenären bör få möjlighet att kombinera olika resformer utifrån förmåga och behov.

Jag har överklagat beslutet hos förvaltningsrätten där jag kan
förvänta mig sex månaders väntetid innan jag får beslut.
Inger

Tanken med detta borde vara att man skall kunna förflytta sig
även vid resmålet.
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Insiktsutbildning för färdtjänstchaufförer
Helgen den 16 – 17 september var det dags
för insiktsutbildning för färdtjänstchaufförer i Göteborg.
Vi höll till på Stora Holms halkbana.
Det var ungefär 1000 chaufförer som deltog i utbildningen. Drygt 200 av dessa testade att provåka rullstolen och Permobilen.
DHRG var på plats med ett informationsbord där vi informerade om vår och
Unga Rörelsehindrades verksamhet. Vi
hade tagit fram en särskild broschyr där
vi gav chaufförerna en del tips som de bör
tänka på när de kör oss i sina färdtjänstbussar.
Vi hade ordnat en rullstolsbana med
olika hinder som är vanliga för oss som
sitter i rullstol. Många av chaufförerna har
naturligtvis stött på både rullstol och Permobil i sitt yrke, men det är en sak att hjälpa en resenär lite med att skjuta på, och en
helt annan att köra helt själv.
För många var det nog första gången
som de testade att åka istället för att skjuta
på, och det var förmodligen en nyttig erfarenhet att få testa på hur det var att manövrera sig fram längs slalombanan. Många
hade särskilt stora problem när de skulle ta
sig upp för kanten med manuell rullstol.
Särskilt populär var Permobilen eftersom det svårt att få testa dessa i vardagen.
Men tack vare att föreningen har en egen
Permobil, som normalt sett används för
utlåning till våra medlemmar, så kunde vi
låta dem testa den.
Behöver Du låna den, tag kontakt med
Gulli Kohlström 031-47 57 32.
Förutom att man kunde pröva på rullstoloch Permobilkörning hos oss, så kunde
man även pröva på att vara synskadad och
hur det känns att vara allergiker.
Vi tyckte att det var mycket positivt att
denna utbildning ägde rum då vi är övertygade om att den gav nyttiga erfarenheter
till chaufförerna. Vi hoppas att detta kan
bli en återkommande aktivitet i förarutbildningen i framtiden.
Text & foto Jonas Andersson
& Robert Kindberg.
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Rapport från Hälso- och
Sjukvårdsnätverket
En av nätverkets uppgifter är att bevaka tillgängligheten till sjukvårdsinrättningar.
Funktionshinderkommittén för Västra Götaland har
hand om dessa frågor och det finns ett regelverk för
denna planering.
I detta regelverk saknas enligt vår mening vissa saker
som hör till inredningen, i till exempel en vårdcentral.
Vi anser att bland annat taklyftar bör finnas i vissa lokaler. Vi har därför skrivit ett komplimenterande förslag till regelverk som vi försöker förse projektledarna för olika byggnadsprojekt inom sjukvården med.
Bland annat skickade vi detta förslag när Angereds
sjukhus planerades. Där framhöll vikten av att man
planerade in en taklyft vid gynekologmottagningen,
röntgen och vårdrummen. Till vår besvikelse fann vi
när byggnaden stod färdig att det inte blivit några taklyftar.
Vi tog upp frågan vid ett dialogmöte med Hälso- och
sjukvårdsnämnden dvs. med politikerna som har lovat
att försöka få rättelse på detta. Nyligen har även en
ny paviljong färdigställts vid Mölndals sjukhus, som
skall blir en forskningsavdelning för ortopedi dvs. som
i hög grad kommer att vara viktig för rörelsehindrade.
Tyvärr kom vi in alldeles för sent i denna planering
och vid kontakt med projektledaren fick vi höra att
de hade konsulter och var inte intresserade av våra erfarenheter. Det visade sig dock att en för oss okänd
grupp med representanter från olika funktionshinder organisationer bevakat denna planering. Dock
har man inte heller här lyckats få in några taklyftar
eller höj- och sänkbara toaletter. Detta beror enligt en
annan projektansvarig på att man följer Västra Götalands regelverk och bryr sig inte om något annat.
Detta innebär enligt min mening att det är viktigt
att detta regelverk kompletteras med dessa för många
viktiga inredningsdetaljer såsom taklyft och helst även
höj- och sänkbar offentlig toalett.

DHRG:s Nätverk hösten 2016,
för ett ”ÖPPET Göteborg!”
Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” fortsätter att
arbeta för fysisk tillgänglighet i Göteborgs & Partille kommun. Självklart också för en tillgänglig
och användbar färdtjänst/kollektivtrafik för personer nedsatt rörelsehinder.
Mötena äger preliminärt rum i lokal ”Karl-Johan”
på Dalheimers Hus, onsdagar 17.00 – 20.00
TEMA:
26 oktober

Fysisk tillgänglighet och tillsynsansvar enligt 		
PBL (Stadsbyggnadskontoret)

23 november Otillgänglighet är det Diskriminering?
(Göteborgs Rättighets Center)

Cirkel om Sex & Relationer
På tisdagskvällarna den 8 och den 22 november samt den 6 december
klockan: 18.00 -21.00 kommer det att hållas en cirkel i ämnet Sex &
Relationer på Dalheimers hus i Göteborg. Unga Rörelsehindrade och
DHRG kör cirkeln tillsammans och vi kommer att tala om allt från vad
kärlek är och hur man dejtar bäst till problematiken att få anpassade
sex-hjälpmedel. Kursledare är Mattias och Sara från LaSSe råd och stöd.
Deltagarplatserna är begränsat så att vi kan ha bra diskussioner. Är du på?
Anmäl dig senast den 20/10 till mejl: urg@telia.com eller till telefon:
031-13 33 95.

Adventskaffe

Vid kontakt med funktionshinderkommitténs tjänstemän fick vi reda på att i den nya upplagan av reglementet har man med en rekommendation att förbereda för taklyft.

Söndagen 27 November
är det 1:a Advent

Om du som läser detta har erfarenhet av att det inte
fungerat då du legat inne på något sjukhus eller vid
besök på någon annan sjukvårdsinrättning såsom
vårdcentral eller annat hör av dig till oss i Hälso- och
sjukvårdsnätverket, alternativt ombudsman Robert
Kindberg på kansliet.

Då är det dags för Adventskaffet, där vi startar upp med
lite glögg och en pepparkaka.
Vörtbrödsmacka med ost eller skinka blir det också.
Vi träffas för att umgås och få lite underhållning
Klockan 14.00 - c:a 16.00 i Dalheimers-salen.

Gulli Kohlström tel. 031-47 57 32
Anna Ljungkvist tel. 0736-27 11 02
Robert Kindberg tel. 031-704 60 53

Anmälan till Jonas senast onsdag 23 November
på tel.nr 704 60 50 eller jonas.andersson@dhr.se
glöm inte anmäla vilken sorts pålägg du vill ha.
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Café Väster

Lunch- och Caféträffar
på DHRG

Vi träffas onsdag 9 november kl. 12.00-14.00
på Altplatsens äldreboende, Positivparken 15.

Sedan en tid tillbaks är vi, på dagtid, ett ”gött gäng”
som träffas och har trevligt tillsammans
en gång i månaden, just nu tisdagar.

Åter igen kommer George Söderberg. Denna gång berättar
han och visar bilder om ”Västgötabanan” Vi fikar och har
trevligt tillsammans. Absolut senast måndag 7 november kl
12.00 för fikans skull!! inbjudan kommer!

Vi har just nu plats för fler.
Är du intresserad att vara med ring Marianne 031-47 43 83
Marianne & Gunnel

Frulkostbrunch, Altplatsens Äldreboende
fredag 25 november kl. 10.30. Anmälan snarast möjligt då
platserna är begränsade Inbjudan kommer!

Tisdag 8 november kl. 13.00-15.000 besöker vi Stadsmuseet
Vill du hänga med då anmäler du dig till
Jonas på DHRG:s kansli.

Du anmäler dig till Jonas DHRG:s kansli 704 60 50 eller
e-post jonas.andersson@dhr.se

Uppmaning!
Vi vill ha fler deltagare till ”Konversationsengelska”!
Anmälan till DHRG:s kansli
Musikalen Hair
Vi har biljetter till lördagen 9 november kl. 15.00.
Föreställningen varar i ca 3 timmar.
En vild, egensinnig och prisbelönt rockmusikal.
Provokativ, giftig, rolig och rörande.
Måste upplevas enligt Expressen!!
Väl värd att se. Du betalar endast 150 kronor/pers.
Du anmäler din intresseanmälan till
Marianne tel 031-47 43 83 snarast möjligt!!

Medlemsmöte
den 14 november
Bilstöd och handikapparkeringar
DHR Göteborgsavdelningen har sedan 60-talet arbetat med
bilen som tekniskt hjälpmedel.

Studiekommitten
Marianne, Björn, Gunnel, Cicci

Just nu är stora förändringar på gång och samtidigt får vi in
signaler om att det har blivit svårare att få parkeringstillstånd
och att antalet parkeringar minskar.

Tisdag 25 oktober kl. 11.45 äter vi en härlig måltid på
Restaurangskolan, Lindholmen, Utvecklingsgatan 4 B.
Övervåningen och det finns hiss.

Vi kommer därför att ha Bilfrågor som tema för vårt
medlemsmöte den 14 november. Vi håller fortfarande på
med planeringen vi kommer att lägga ut mer information
på hemsidan och på facebook senast den 1 november.

Du anmäler dig till Marianne 031-47 43 83
eller 0739-56 37 53 snarast möjligt.
Må Branätverket
Marianne och Jeanette

Har du inte tillgång till Internet kontakta Jonas på telefon
031-704 60 57 så får du inbjudan och info per post.
Alla medlemmar Välkomna!
Tid: 14 november klockan 17 – 20
Plats: Dalheimers hus Slottsskogsgatan 12
Lokal: Älvsborg
Om du vill ha fika
Anmäl dig till Jonas på:
jonas.andersson@dhr.se
Telefon: 031-704 60 57
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Rapport från Nätverket öppna Göteborg.
Vi fortsätter arbetet med Göteborg stads tillgänglighetsarbete
gällande det så kallade evenemangsstråket. Möte är på gång
med Gotevent rörande deras biljettsystem och bokning av rullstolsplatser via nätet. Scandinavium har efter sommarens ombyggnad nu möjlighet att erbjuda 32 nya rullstolsplatser Detta
kommer nätverket att följa upp framöver, håll utkik!

Den 26 oktober kommer stadsbyggnadskontoret och pratar
om sitt tillsynsansvar enligt PBL när det gäller tillgänglighet
och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Var går gränsen mellan kommunens ansvar
och byggherrens egenkontroll mm.
Andra Intressanta saker NÖG jobbar vidare med:

Senaste nytt om nya tillgängliga spårvagnar i Göteborg. Tyvärr har upphandlingen av nya spårvagnar blivit överklagat till
domstol. Hur lång föreningen blir vet ingen på spårvägen idag,
men vanligtvis kan det dröja 1-2 år innan nya vagnar är på
plats, dvs tidigast 2018.
Ett glädjeämne är dock att Trafikverket kommer att permanenta beslutet om att tillåta obegränsat antal rullstolar på spårvagnarna, så länge rullstolarna inte blockerar gångar eller dörrar.

•
•
•
•
•

Bäste färdtjänstresenär/medlem! Den 1 juli trädde det nya
färdtjänstavtalet ikraft, detta innebär nya chaufförer och nya
fordon. Nätverket Öppna Göteborg vill veta:
•
•
•
•

Avslutningsvis i november kommer nätverket att bjuda in Göteborgs Rättighetscenter som kommer och berättar om deras
arbete med att anmäla otillgänglighet som diskriminering. Vilka anmälningar har gjorts? Hur många anmälningar har gjorts?
Hur många fall har man vunnit eller förlorat? Hur gör man vill
anmäla en otillgänglig verksamhet?

Hur fungerar färdtjänsten för dig?
Kommer den i tid?
Är chauffören trevlig?
Vad behöver färdtjänsten bli bättre på?
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Har du frågor tveka inte att höra av dig till Robert Kindberg
E-post: robert.kindberg@dhr.se Tfn: 031-704 60 53
Nätverksledare och ombudsman DHR Göteborg

TS

A HAND

Maila dina synpunkter till Robert enligt nedan e-postadress.

IK

Göteborgs Stads Nya Friluftsprogram.
Hur blir tillgängligheten till friluftsområdena i Göteborg?
DHR tillsammans med HSO har lämnat synpunkter.
LOV, (Lagen om valfrihet), inom hemtjänst och daglig
verksamhet. Vad innebär detta?
Färdtjänstförvaltningens nya modell för resetilldelning,
vad innebär den?
Färdtjänstbudgeten för 2017 och framåt.
Harmonisering av färdtjänstregler inom Göteborgsregionen

SVE

N

Viljans IF:s
Höstaktiviteter 2016
20 oktober: Kvartalsmöte Klockan 18.00 – 20.00
Rapporter, planering och sedvanlig fika
6 december Julgröt, klockan 17:00 -20:00
Plats: Välens klubbstuga, Klubbvägen 31 om inte annat angivits. Anmälan och info
ges av: Robert Kindberg, Tel 031-704 60 53 dagtid

Välkomna!

7

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 hösten 2016
Dat.
5

Oktober

6
7
8
Bingo

17

Medlemsmöte,
Assistans

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

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

		

Styrelsemöte
Bingo

Vi finns på www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen

Medlemsmöte, bil och
parkering

och www.twitter.com/dhrgoteborg

Livets Puzzel, Att vara
vuxen med CP
Viljans IF, kvartalsmöte

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

Styrelsemöte
Cirkel om sex
Öppna Göteborg
Styrelsemöte
Öppna Göteborg
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Adventskaffe

TS

SVE

20
21
22
23
24
26
27

December
Medlemsmöte,
Privatekonomi
Cirkel om sex
Julbord

Bingo
Cirkel om sex

11
12
13
14

18
19

November

Viljans IF

Klubbvägen 31, Västra Frölunda

N

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

Hur är det att vara vuxen
med CP-skada?
Till Livets Puzzels träff den 19 oktober har vi bjudit in Kate Himmelmann som
ska berätta för oss om resultatet i den forskningsrapport som handlar om att bli
vuxen och ha en CP skada.
• Bakgrund till studien?
I Västsverige har man följt förekomsten av cerebral pares (CP) sedan mitten
av 1950-talet. Vi känner till mer än 1500 vuxna personer med CP bor i Västra
Götaland. Syftet med denna studie är att belysa hälsa och livssituation för vuxna
personer med CP i Västra Götaland.
•
•

Arbetet kring studien
Slutsatser?
Vi träffas i Karl Johan på Dalheimers Hus klockan 17-20
Anmäl till Linda på kansliet 704 60 52.
linda.karlsson@dhr.se
8

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.

