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Ordförandens ruta
Ibland är jag vansinnigt stolt över att vara DHR:are och känner mig väldigt tacksam över alla som sliter och jobbar för att
verksamheten skall fungera. Jag tänker på Ingeborg och hennes
kompisar i Flinka fingrar, Marianne och Gunnel som håller i
Må bra nätverket och Café Väster. Sist men inte minst Linda,
Robert, Jonas och Sofia som tillsammans med mig arbetar med
vårt rättighetspolitiska arbete.
Det bubblar och kokar i DHR, men alldeles för få av alla dem
i Göteborg, som har svårt att röra sig utan hinder, känner till
vår verksamhet. Vi behöver verkligen bli fler medlemmar och
jag tror att det enda sättet vi kan göra det på är att synas utåt.
Alla medlemmar borde ha broschyrer eller kort att ge ut, när vi
på gator och torg, träffar folk som på grund av en otillgänglig
miljö har svårt att ta sig fram med elmoppar, permobiler, rullstolar, rullatorer och käppar. På vårt kontor håller vi nu på med
att ta fram enkla broschyrer som vi skall kunna använda på det
här sättet. Och vi kommer att behöva er hjälp att sprida dem!
DHR Göteborgsavdelningen är en förening som bygger på demokrati och en demokrati bygger på val och förtroende. Vi i
styrelsen arbetar alltså utifrån att vi har de flesta medlemmars
förtroende. När man sitter i en styrelse är det alltid roligt att
starta igång nya verksamheter, och jobbigt att dra ner, men
bägge delar ingår i uppdraget.
Det har kommit till min kännedom att ett antal medlemmar är
mycket missnöjda med att vi har varit tvungna att skära bort,
eller begränsa, våra aktiviteter och subventioner på Västerhav
och Sommarsol. För att förbättra ekonomin har vi tvingats ta
tunga beslut som har inneburit att vi har sagt upp fyra ur personalen och dragit in subventionerna till vistelser på Västerhav
och Sommarsol.
Vi har full förståelse för att somrarna på Västerhav och Sommarsol har betytt väldigt mycket för många, men den ekonomiska situationen gör att vi är tvungna att sätta andra verksamheter före.
Om de signaler jag fått, stämmer så vill man ha upp frågan på
årsmötet och det säger jag inget om, men jag tycker att vi bör
diskutera detta tidigare, så att vi har saker och ting klara för oss.
Någon stans i januari, februari kommer vi därför att bjuda in
till ett rådslag där avdelningens verksamhet och ekonomin för
de närmaste åren kommer att diskuteras.
Linda Karlsson, Maria Nordbladh och jag, var på Universitetet för att berätta för studenter hur vardagen ser ut för oss
med nedsatt rörelseförmåga. Vi fick då frågor om hur vi ser
på detta med medlemskap för anhöriga. Vi kunde då förklara

att även om anhöriga är hjärtligt välkomna som medlemmar och som delaktiga, är
det centrala för oss att ge röst åt den egna
erfarenheten av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är alltså mest intresserade av förstahandserfarenhet
och DHR är inte och skall aldrig bli en anhörigorganisation.
En annan sak som studenterna tog upp var detta med identitet.
Alltså: Hur stor del av min identitet är funktionshinder? Vi tre
hade tre olika perspektiv på detta. Allt från att det inte skall
påverka identiteten ett dugg till att det i realiteten är en ganska
stor del av ens identitet. Jag har funderat mycket på det här
genom åren. DHR är en väldigt stor del av min identitet. Vore
jag inte DHR-medlem skulle jag känna mig väldigt vilsen i tillvaron. DHR och äldre kamrater i föreningen har varit med och
skapat många av de värderingar jag bär på. Men, påverkat mig
har naturligtvis även annat gjort. Så som de halvt traumatiska
upplevelser jag, som liten knatte, hade på Bräcke Östergård.
Eller de helt fantastiska ungdomsår jag hade på Folkhögskola
i slutet av tonåren. Hela livet har jag fått en styrka av att träffa
andra, som delar min erfarenhet av att sitta i rullstol, behöva
hjälp och ändå leva ett fullödigt och självständigt liv. Det spelar
ingen roll om de här förebilderna heter Gulli Kohlström, Vilhelm Ekensten eller Astrid Steen. Olika åldrar, olika erfarenheter, men OJ, vilka häftiga människor och de är DHR-are!
Situationen för många unga som lever med nedsatt rörelseförmåga idag gör mig beklämd. Det är ledsamt att det saknas förebilder att identifiera sig med. Ofta är man den enda i umgängeskretsen med ett rörelsehinder. Jag har en dröm om att skapa
ett mentorssystem för barn, unga och de som senare i livet får
nedsatt rörelseförmåga. Vi med många år i ”funktionshindergemet” borde ge tillbaka genom att fungera som mentorer för
andra som är nya i den här livssituationen.
Den 3 december firar FN Internationella funktionshinderdagen.
I samband med dagen kommer det arrangeras manifestationer
för den personliga assistansen mot Regeringens nedrustning av
svensk funktionshinderpolitik. Vad som händer i Göteborg,
vet vi inte riktigt ännu. RBU håller i arrangemanget, men de
har både DHR:s och HSO:s fulla stöd.
Se inbjudan på sidan 2!
Till sist vill jag på detta sätt meddela att vår medlem Bo Götstav har gått bort och många av våra medlemmar kommer att
sakna den trivsel som Bo spred omkring sig.
Håkan Högberg
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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 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
Viljans IF
Medlemsavgift
Unga Rörelsehindrade
Medlemsavgift <32 år
Första året kostnadsfritt

50 kronor
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 12 december 2016
Material skickas till
Jonas Andersson, jonas.andersson@dhr.se
eller till adressen på Mötespunkts baksida

Fredag den 2 december 2016 arrangerar funktionshinderrörelsen i Göteborg en konferens för att uppmärksamma Internationella funktionshinderdagen. Konferensen fokuserar på lika rättigheter och möjlighet för personer
med funktionsnedsättning och på hur funktionshinderkonventionen kan
genomföras på nationell, regional och lokal nivå i Sverige.

Tid

Fredag 2 december kl 8.30-18

Plats

Dalheimerssalen, Dalheimers Hus,
Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Program

Programpunkterna äger rum mellan klockan 9-16. Dagen
innehåller tre föreläsningar och ett avslutande panelsamtal där
politiker medverkar. Konferensen teckenspråktolkas.
Under dagen serveras förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Efter konferensens slut kl 16 är alla deltagare välkomna till ett avslutningsmingel i Restaurang Fritz. Ett detaljerat program kommer
inom kort.

Föreläsare Annika Jyrwall Åkerberg, en av Sveriges ledande jurister inom
mänskliga rättigheter i relation till människor med funktionsnedsättning.
Lars Lindberg, konsult, författare, föreläsare och krönikör i tidningen Funktionshinderpolitik.
Maria Johansson, ordförande för Lika Unika, ordförande för Forum kvinnor och funktionshinder, fd. förbundsordförande DHR.
Målgrupp Konferensen vänder sig i första hand till medlemmar i funktionshinderföreningar i Göteborg med omnejd, i andra hand till stadens politiker och till personer som arbetar med funktionshinderfrågor i Göteborg.
Kostnad

Det är kostnadsfritt att delta på konferensen.

Frågor

Frågor om konferensen besvaras av Pia Emanuelsson, ombudsman, HSO Göteborg. pia.emanuelsson@gbg.hso.se

Anmälan

Anmäl ditt deltagande till info@gbg.hso.se,
senast fredag 18 november.
Ange namn, e-post och vilken organisation du kommer ifrån.
Ange också om du har särskilda kostbehov eller andra behov och
om du ska vara med på avslutningsminglet. Om du har med dig
en personlig assistent och vill att hen ska få fika och mat under
dagen ska du också anmäla detta.
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Rapport utifrån den svenska delen
av ett EU-projekt, projekt eSenior.
Ett par av de vanligaste produkterna var nattlig ljusväg och
påminnare om att kylskåpsdörren stod öppen eller att elektriska apparater var påslagna. Det viktigaste värdet av detta
var att man inte behövde dubbelkolla när man gick hemifrån. Flertalet av de intervjuade ansåg dock att de inte ännu
behövde denna teknik.

Många äldre har inte tillgång till dator, surfplatta etc. Detta
innebär att man inte har samma möjlighet som andra att
ta del av samhällsinformation och känna sig delaktig. Syftet
med detta projekt var att bidra till ökad trygghet, självständighet och delaktighet samt minskad ensamhet hos seniorer.
Förutom enkäter intervjuades 64 seniorer med en genomsnittsålder på 78 år, varav 81 % var kvinnor. De var bosatta i Majorna, Linné och Östra Göteborg. De flesta saknade
dator och hade liten erfarenhet av datorkunskap. De flesta
hade inte behov av hjälp i vardagen.

Den främsta lärdomen från projektet var att en surfplatta är
mycket värdefull för äldre personer. Projektledningen ansåg
också att det är mycket viktigt att dessa lärdomar förs vidare
i den ordinarie verksamheten. De iPadcaféer och inspirationsmiljöer som byggts upp skulle fortsätta i den ordinarie
verksamheten, men för kunskaperna i övrigt finns inte någon självklar mottagare.

Dessa seniorer fick lära sig använda surfplatta i iPadcaféer samt testa olika tekniska lösningar i hemmet så kallad
smarthemsteknik, i en testlägenhet som var utrustad med
olika tekniska finesser. Arton undersköterskor i hemtjänsten
fungerade som handledare för seniorerna.

Min reflektion är att det skulle varit intressant för medlemmarna i Grå Pantrarna att testa de olika tekniska finesser
som fanns i projektet och även testa en surfplatta. Vi skall
därför ta kontakt med projektledaren Lisbeth Lindahl FOU/
Väst och se om det finns någon möjlighet att göra detta.
Gulli Kohlström

Den lägenhet med smarta prylar som byggdes upp i anslutning till en träffpunkt i Östra Göteborg blev flitigt besökt
och fick också en god publicitet. Det handlade framförallt
om olika tekniska lösningar i köket. Denna så kallade inspirationsmiljö sköttes av *Fixarna som gav råd till de olika intervjupersonerna, som då fick testa olika praktiska lösningar.

*Fixarna är personer som hjälper brukare med olikas praktiska saker såsom att hänga upp gardiner etc. i hemmet.

HS-nätet informerar:
Som vi rapporterat om tidigare har vi granskat olika sjukvårdsinrättningar när det gäller tillgängligheten. Tyvärr
innehåller Västra Götalands regler för olika sjukvårdslokaler
ingen rekommendation att sätta upp taklyftar i olika mottagningar. Viktiga mottagningar som borde ha lyftar är gynoch urologmottagningar samt rötgenlokaler.

Enligt uppgift från VG-regionens funktionshinderråds kansli kommer emellertid kommande utgåva av regelverket att
innehålla rekommendationer om att förbereda för taklyftar,
men vi tycker inte att det är tillräckligt
För er som är beroende av taklyft kan vi berätta att den akuta gyn.mottagningen på Sahlgrenska samt Östra sjukhusets
röntgenavdelning har taklyftar.
Gulli Kohlström
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Självkörande bil, kan det vara något för oss i framtiden?
Kan det vara så att vi i framtiden slipper vara beroende av
färdtjänst, att slippa att ta strid varje gång vi ska ansöka om
nya färdtjänstresor, kan vi åka taxi precis som alla andra?
Den 17 oktober deltog jag i ett diskussionsforum där vi spånade om de olika användningsområden där denna nya teknik kan komma att användas i framtiden. Det är naturligtvis
inte bara för funktionshinderområdet som det kan få stor
betydelse. Andra användningsområden som kan vara aktuella är transportindustrin, kollektivtrafiken och kanske gruvindustrin. Det finns säkert fler områden där denna teknik
kan bli användbar.
Men i diskussionen under dagen var det naturligtvis funktionshinderområdet som vi fokuserade på. Vi var uppdelade
i olika mindre grupper där vi diskuterade hur man ska utforma dessa fordon. Vi enades om att fordonen måste självständigt kunna fälla ut en ramp för att vi med rullstol/Permobil
ska kunna ta oss in i bilen. Därefter måste det finnas teknik
som på ett säkert sätt ser till att rullstolen/Permobilen sitter
fast ordentligt. Det måste även finnas audioguidning som
hjälper en synskadad person att komma in i bilen och talar
om exakt var dörren är etc. Man behöver även hjälp med att
ta sig till taxin, för det är ju inte säkert att taxin kan ta sig
ända fram till ens dörr.

Steve Cook höll i dagens samtal.
överlämna sitt resande helt i teknikens händer? Vad händer
om bilarna slutar att fungera mitt under färd? Då kommer
det att finnas någon form av fjärrstyrning, men då vill det ju
till att det finns ordentlig, hållbar teknik.

Detta kommer med all säkerhet att få stora effekter i hela
världen. Däremot är jag inte säker på att det är bra i alla avseenden. Bland annat i Saudiarabien tycker jag mig kunna se
en ganska trist anledning till att använda tekniken. Där har
man gjort ett samarbete med företaget Uber för att få fram
självkörande bilar.

Vilka andra funktioner måste det finnas i bilarna? Möjlighet
att berätta med sin röst vart man ska åka naturligtvis, det är
ju inte säkert att man klarar av att skriva in sin destination
på en display. Det måste även finnas hjälp för passageraren
att få på bältet, eller motsvarande. Hur kommer man in i
taxin om man har svårt att köra rullstolen på egen hand, till
exempel om det är en liten uppförsbacke för att komma in
i fordonet? Det är även viktigt att de som utvecklar denna
teknik i fordonen kommer fram till en standard på hur man
ska placera olika hjälpmedel i bilen. Det blir inte bra om
man har en lösning i Europa, en i Amerika och en helt annan
i Asien. Då går det inte att känna någon trygghet inför sitt
resande när man reser utomlands.

Genom att kunna använda denna teknik hoppas man enkelt
komma ifrån diskussionen om att kvinnor ska få rätt att köra
bil. Om ingen behöver köra bilen, finns det heller ingen anledning att ändra lagen för kvinnlig bilkörning. Men jag tror
att det kan bli bra över lag. Jag tror att fördelarna kommer
att överväga nackdelarna.
En annan möjlighet med tekniken är ju att personer med
funktionshinder kan ha tillgång till en helt egen bil utan att
ha möjlighet att köra den och utan att ha en personlig assistent som kör.
Olika funktionshindergrupper har naturligtvis helt olika behov. Det kommer att bli en stor utmaning att tillfredsställa
alla olika behov. Det är därför oerhört viktigt att vi inom
funktionshinderrörelsen är med och delger våra synpunkter
till dem som håller i utvecklingen.
Text och foto
Jonas Andersson

Men vi kunde inte heller låta bli att anlägga en mer filosofisk vinkel på det hela. Vill vi verkligen åka i bilar som helt
saknar chaufför? Många som kanske tillbringar en stor del
av sin tid ensamma i hemmet kanske sätter stort värde på
att ha någon att tala med när man gör sina resor. Vill man
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Skärgårdshelg
Västerhav

Välkomna till årets julbord

Vi avslutade säsongen på Västerhav
med en skärgårdshelg.Som tur vad var
vädret med oss så alla kunde njuta av
den sista varma solen.

Vi ses onsdagen 7 december klockan 14.00
i restaurangen på Dalheimers Hus
avslut cirka 17.00
God mat, underhållning, lotteri och
trevlig gemenskap

Vi hade 54 boende över helgen och till
kräftbuffén var det anmälda 44 gäster
över dagen.
Jag vill skicka ett varmt tack till nya
och gamla medlemmar samt våra goa
allmänhjälpare som har varit med denna sommar på DHRG:s 2 aktiviteter.

Medlemmar gratis
Icke medlem 350: - inkl. dryck
Sista dag för anmälan 1 december
Den som vill tar med sig en julklapp för cirka 50: -

Text och bild Lena Rågdell

Medhjälpare finns på platsen
Behov av specialkost meddelas vid anmälan
Anmälan görs till Jonas telefon 704 60 50 eller
jonas.andersson@dhr.se

Information från
Understödsstiftelsen
Vill du ansöka om medel från Understödsstiftelsen inför sommaren 2017 ska
du inkomma med ansökan senast den
31 maj 2017.
Ansökningsblanketter och kriterier
hittar ni på vår hemsida
www.dhr.se/goteborg

Vi vill ha din e-post
För att minska portokostnaderna för avdelningen vore vi tacksamma om du ville ge din e-post till oss om du inte redan har
gjort det.
Då kan vi kommunicera snabbare med dig som medlem!
Så skicka gärna ett mail till jonas.andersson@dhr.se
Ange ditt namn och din vanliga adress, detta för att vi ska hitta
dig i vårt medlemsregister.
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Rapport från Nätverket öppna Göteborg.
Vi fortsätter arbetet med Göteborg stads tillgänglighetsarbete gällande det så kallade evenemangsstråket.
Nätverket Öppna Göteborg planerar att testa de nya rullstolsplatserna på Scandinavium någon gång i början av december
2016. Vill du vara med? Kontakta ombudsman Robert Kindberg på telefon eller mail enligt nedan. Tänk på att antalet platser
är begränsade, först till kvarn gäller!
Med anledning av att Göteborg fyller 400 år, 2021, planerar Göteborgs Stad att bygga en stomlinbana mellan Järntorget,
Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen. Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften och tornen beräknas bli 6090 meter höga. Hastigheten blir cirka 20-25 kilometer per timme Nätverket öppna Göteborg har genom sina representanter
i funktionhinderrådet, SDN centrum, inbjudits till en workshop gällande linbanans tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Resultatet av workshopen redovisas på nätverkets träffar under 2017.
Trafiknämndens färdtjänstutskott har tagit fram ett nytt förslag om resetilldelning:
Rese- Resenärens bedömda
grupp förmåga att resa

Grundtilldelning
nyansökan

Grundtilldelning
Max antal resor extra
Sammanlagd summa
2:a och 3:e ansökan utöver grundtilldelning. resor inom respektive
om fler resor
För 2017-2018 föreslås: resegrupp

A

Resenären bedöms kunna
resa självständigt med
kollektivtrafiken vid låggolv
och anpassad hållplats

52

52

0

104

B

Resenären bedöms kunna
resa självständigt med
Flexlinjen

52

104 + 52

26

234

C

Resenären bedöms inte
kunna resa på annat sätt än
med färdtjänstfordon

52

156 + 104

52

364

Alla resenärer kommer att få 52 enkelresor vid årets start.
Beroende på vilken resenärsgrupp du tillhör, måste du sedan göra 1-3 ansökningar för att kunna få tillgång alla till dina resor.
Minsta antalet enkelresor per resenär och år blir 52 st. Max antal enkelresor per person och år blir 364 st. DHRG:s representanter i färdtjänstens brukarråd säger kort om förslaget:
Det är svårt att få en överblick för att kunna planera sitt resande under året. Detta i sin tur kommer att leda till osäkerhet hos
resenärerna som gör att fler kommer att stanna hemma.
1. DHRG vill ha tillgång till alla resor på en gång, utan fler ansökningar.
2. Positivt är att resenärsgrupp B och C kan få ökad tilldelning av enkelresor.
DHRG arbetar självklart för att rörelsehindrade färdtjänstresenärer skall kunna resa på lika villkor som andra kollektivtrafikresenärer i Göteborg. Som förslaget ser ut, är fördelarna fler för färdtjänsten i Göteborgs stad än för färdtjänstresenärerna. Detta
tycker DHRG mycket anmärkningsvärt, det borde vara tvärtom! För att DHRG skall kunna acceptera förslaget i sin helhet
kräver vi att samma ansökningsförfaranden om resor införs i den allmänna kollektivtrafiken i Göteborg.
Förslaget leder INTE till att alla Göteborgare kan resa på samma villkor, så DHRG säger tack, men NEJ Tack!
Andra intressanta saker NÖG jobbar vidare med:
• Hur ser boendeutbudet ut i Göteborgs stad för personer med rörelsehinder. (rullator, rullstol, elrullstol)
• Västtrafiks arbete med att göra kollektivtrafiken tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga.
• Att Resa med Rörelsehinder? TEMA under 2017 Nätverket Öppna Göteborg
• LOV, (Lagen om valfrihet), inom hemtjänst och daglig verksamhet. Vad innebär detta?
• Harmonisering av färdtjänstregler inom Göteborgsregionen
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
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Lyx för hjärta och hjärnor
Tag med vännen och/eller familjen på en givande och omtumlande julkonsert i Smyrnakyrkan lördagen den 17 december. Tiderna är klockan 16.00 och klockan 19.00. Kom
som du är!
Ytterligare upplysningar, ring undertecknad!

Vi har biljetter till ”Macken” på Lorensbergsteatern lördagen
den 11 februari 2017 klockan 16:00.

Liseberg torsdagen den 15 december
Vi strosar runt i det varma skenet bland julmarknadens bodar och upplever tillsammans julen på Liseberg som glittrar
av miljoner ljus! Vi träffas strax innan 15.00 utanför Lisebergs huvudentré information.
Intresserad ring tel. 031-47 43 83 eller 0739-563 753 Marianne och Gunnel

Stadsteatern lördag 28 januari kl. 18.00
En sjukhuskommedi ”var god dröj”
Vi får följa erbetet på en helt vanlig avdelning, en helt vanlig
dag, på ett helt vanligt sjukhus.
Och där är väl allt under kontroll, eller??
Ulla Skoog, Carina Boberg är några namn bland flera skådespelare.
Vill du gå med? Ring 031-47 43 83 eller 0739-563 753.
Du betalar endast 150 kronor för en biljett!!!

Vill du hänga med? Ring Marianne 031-47 43 83 eller
0739-563 753

Uppmaning! Viktigt
Som du redan vet, är det jätteviktigt att du anmäler dig till
någon av våra aktiviteter. Lika viktigt är det att du avanmäler
dig när du får förhinder, för planering och fikats skull.

Tack för det här året!
MåBra-nätverket Marianne & Jeanette

DHRG:s Nätverk 2017,
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.
Personer med rörelsehinder alt/ Personer med nedsatt rörelseförmåga
Mötena äger rum i lokal ”Karl-Johan” på Dalheimers Hus,
onsdagar 17.00 – 20.00
18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 14 juni besök på Liseberg,
23 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november.

Välkomna!
Anmäl dig till Jonas Andersson på telefon 704 60 50
eller jonas.andersson@dhr.se
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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 vintern 2015/2016
Februari
Akvarellmålning

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

		

Bingo
Akvarellmålning

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

Nätverket Öppna Göteborg
Akvarellmålning
Nätverket Öppna
Göteborg
Akvarellmålning
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Julgröt på Viljan

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

G

Akvarellmålning

ET

23
26
27

Januari

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

D

Dat.
December
2
5 Medlemsmöte,
Privatekonomi
6 Cirkel om sex
7 Julbord
8 Akvarellmålning
9
12 Styrelsemöte
13 Bingo
15
16
18

Göteborgsavdelningen

Viljans IF

Klubbvägen 31, Västra Frölunda

SVE

N

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.

Plats: Välens klubbstuga, Klubbvägen 31 om inte annat angivits.
Anmälan och info ges av: Robert Kindberg, Tel 031-704 60 53 dagtid

Välkomna!

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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