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GÖTEBORGSAVDELNINGEN
Organisationsnummer
857200-2940
Plusgiro: 12202-8
ANSVARIG UTGIVARE
Håkan Högberg, 0760-29 76 08
REDAKTIONSRÅD
Anna Ljungqvist, 0736-27 11 07
Redaktionen förbehåller
sig rätten att redigera material
TRYCK
Grafisk Support Dahlberg AB
VET DU ATT DU KAN LÄSA
MÖTESPUNKT PÅ VÅR HEMSIDA
www.dhr.se/goteborg

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 2017
DHR GÖTEBORGSAVDELNINGEN
År 1 Enskild medlem
150 kr
Familjemedlem
100 kr
Ingen lokal avgift
År 2 Enskild medlem
300 kr
Familjemedlem
100 kr
Lokal avgift 50 kr tillkommer
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
VILJANS IF
Medlemsavgift		

50 kronor

UNGA RÖRELSEHINDRADE
Medlemsavgift <32 år 60 kronor
Första året kostnadsfritt
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ÄLDRE MEDLEMMAR RISKERAR
ATT BLI FATTIGPENSIONÄRER.

N

är man sitter i en styrelse, så är
årsmötet alltid en anspänning,
för det är ju då medlemmarna
ger okey för det man har gjort och ger
tummen upp eller ner för det kommande årets verksamhet.

och låta bli även den enkla guldkanten
på tillvaron.

Vi fick godkänt för båda delarna och
jag är oerhört stolt över att tillsammans
med styrelsen och vår personal få leda
DHR i Göteborg ytterligare ett år.

Många av oss är ekonomiskt beroende
av anhöriga för att kunna få göra något mer än bara äta och bo. Vi har som
grupp en arbetslöshet som trots högkonjunktur ligger på 50% och så har det vaOfta blir jag lite förtvivlad över att en
rit sedan 1960-talet. Det innebär också
förening som DHR fortfarande behövs
att en oroväckande majoritet av våra äldi den moderna tid vi lever i. När man
re medlemmar som levt
tittar på vår historia så är
det i princip samma frå- ”inkomstskillnaden ett helt liv med nedsatt
rörelseförmåga också är
gor vi arbetar med idag
mellan oss med
fattigpensionärer.
som vi gjorde på 1920
funktionsnedsättoch 1930-talen. Rätt- ning och dem utan, Detta oavsett om man
en att kunna röra sig på
är lika stor idag
bor i Askim eller Bigator, torg, butiker och
som den var på
skopsgården. Göteborgs
krogar var frågor som
stad arbetar just nu med
1920 talet.”
kamrater arbetade med
något man kallar ett
när DHR startade och
jämlikt Göteborg där man tittar på hur
fortfarande är dessa frågor aktuella.
göteborgare har det. Där har man sett
Det andra komplexet är också fortfarande giltigt, nämligen att vi som lever
med nedsatt rörelseförmåga, väldigt ofta
har dålig inkomst om man jämför med
kompisar utan funktionsnedsättning.
Lars Lundström, vår vice ordförande,
han är en nörd när det gäller siffror. Han
brukar säga att inkomstskillnaden mellan oss med funktionsnedsättning och
dem utan, är lika stor idag som den var
på 1920-talet. Jag vet inte om han har
rätt, men det skulle inte förvåna mig.
Vi är många som får vända på slantarna

att medellivslängden skiljer flera år mellan rika och fattiga stadsdelar.
Man har däremot inte brytt sig om att
ta reda på hur personer med olika funktionsnedsättningar har det med ”folkhälsan”. Man har inte heller brytt sig
om det stora äldrekollektivet i Göteborg
eller alla dem av oss som identifierar sig
som HBTQ-personer.
Nu säger sig staden vilja ändra på detta och skall ta ett nytt program för ett
jämlikt Göteborg i december i år. Och
man ger oss i Föreningslivet, bara ett par

HÅKAN HÖGBERG
Ordförande
Telefon 0760-29 76 08
E-post hakan.hogberg@dhr.se

månader mitt i sommaren, för att kunna
ge våra synpunkter. Detta är snudd på
oförskämt mot oss föreningar som skall
fungera demokratiskt och fånga våra
medlemmars synpunkter och att föra
dem vidare.

3 FRÅGOR TILL DIG SOM
HAR FÄRDTJÄNST:

Det som är spännande med att få vara
er ordförande är att i ena stunden få jobba med politiska frågor på ganska ”hög”
nivå och i nästa stund få hantera något
av vardagens förtretligheter och att se
hur dessa hänger ihop. Låt mig ta ett
exempel, jag bor vid Frölunda Torg. En
morgon kom jag med andan i halsen för
att ta 20-bussen till Klippan. Chauffören nekade mig att komma ombord med
hänvisning till att jag hade en motordriven rullstol. Självklart blev jag ganska
upprörd, eftersom jag åker buss dagligen
tillsammans med mina assistenter. Men
samtidigt var jag ganska lugn så det jag
gjorde var att ringa till Robert Kindberg,
den ombudsman som har ansvar för de
här frågorna hos oss på DHR. Jag ville
helt enkelt försäkra mig om att chauffören inte var den som hade rätt.

3. Om du bara får förändra en sak med färdtjänsten:
Vad skulle du ändra på?

Robert sa till mig att avvisa en passagerare utifrån att passageraren använder
el-rullstol är emot reglementet. I och
med det svaret kommer jag att gå vidare
med mina klagomål, till Västtrafik. Jag
är bra sugen på att anmäla chauffören
för olaga diskriminering. När Robert
och jag pratade vidare över en kopp kaffe, kom vi överens om att göra en broschyr om Västtrafiks reglementen. Denna kan vi sticka i händerna på chaufförer som beter sig oförskämt och tar sig
rättigheter som de inte har. För mig som
DHR:are är just detta ett av huvudskälen till att jag, år efter år, betalar medlemsavgift. Jag vill att DHR skall stå på
min sida på ett kompetent sätt när jag
råkar ut för djävulskap och diskriminering på grund av min rörelsenedsättning. DHR är min ”fackförening” och
jag skulle vara mycket nöjd om företag,
kommuner och enskilda skulle bli lika
nervösa över att få en ilsken DHR:are på
halsen, som om det vore Janne Josefsson
och Uppdrag Granskning som var i farten. Det är min vision!

1. Hur fungerar färdtjänsten för dig?
2. Hur (med vad), skulle du resa om du kunde välja fritt?

Svara genom att höra av dig till Robert Kindberg, Nätverksledare för Öppna
Göteborg och ombudsman DHR Göteborg
E-post: robert.kindberg@dhr.se. Tfn: 0768-75 25 11

SAMTAL MED IDROTTS- OCH
FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN

D

en 5 april hade Sofia Jönsson
och Robert Kindberg ett möte
med Ann-Charlotte Hellman och
Amin Behnamfar från Idrotts- och föreningsförvaltningen för att diskutera
hur de arbetar med fysisk tillgänglighet.

för att få översikt över vad som behöver
åtgärdas.

Ann-Charlotte är avdelningschef för
förvaltningen och Amin är tillgänglighetsinventerare. Vi var intresserade av
hur tillgängligheten ser ut på deras olika
verksamheter och hur de jobbar med att
åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Amin
anställdes i januari för att bara jobba
med tillgänglighet och se över vad som
behöver göras. Vi fick se en lista över deras prioriterade verksamheter och vad de
har tänkt att göra. Nu har Idrotts- och
föreningsförvaltningen matat in alla sina
parker och lokaler i tillgänglighetsdatabasen (TD2.0) och det är en bra början

I samband med det ska de se över och
åtgärda de enkelt avhjälpta hindren som
finns där. Sofia och Robert kommer åka
dit och inspektera när renoveringen är färdig. Om du har besökt ett annat badhus
än Dalheimers den senaste tiden vill vi
gärna höra hur din upplevelse var. Var det
tillgängligt? Hur fungerade det att byta
om och ta sig ner i och upp ur bassängen?

Något av det första som de jobbar med
är Lundbybadet som kommer renoveras
under sommaren och hösten.

Kontakta Sofia Jönsson på sofia.jonsson@dhr.se eller Robert Kindberg på
robert.kindberg@dhr.se för att lämna
dina synpunkter.

SOFIA JÖNSSON
Ombudsman
Telefon: 0768-835951
E-post: sofia.jonsson@dhr.se
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DHRG:S NÄTVERK 2017,
FÖR ETT ”ÖPPET GÖTEBORG!”
Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” fortsätter att arbeta för
fysisk tillgänglighet i Göteborgs & Partille kommun.
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Mötena äger rum i lokal ”Karl-Johan” i Dalheimers Hus,
onsdagar 17.00 – 20.00.

A HAND

Självklart också för en tillgänglig och användbar färdtjänst/
kollektivtrafik för personer med rörelsehinder.

Tema Resa med funktionshinder
Besök på Liseberg

Mötena annonseras i mötespunkt och/eller i ett separat utskick till medlemmar som anmält intresse. Vill du ha utskick
ifrån nätverket ”ÖPPNA” GÖTEBORG?
Anmäl ditt intresse till Robert Kindberg. 0768-75 25 11 eller
robert.kindberg@dhr.se
Med Vänlig Hälsning
Ombudsman
DHR Göteborgsavdelningen

Annelie Nilsson berättar om sin resa till Japan.
Kom och lyssna, onsdagen den 24 maj 2017.
Lokal: Karl Johan, Dalheimers hus, tid: 17:00-20:00.

MED TEMA SCHLAGER!!

Lördagen 13 maj Kl. 20.00 – 24.00
(tills Eurovision är slut).
Vi har på oss något glammigt, äter och dricker gott,
umgås och har kul. Musiken är förstås schlager i olika
valörer… uppladdning inför schlagerfestivalen lite senare
på kvällen… Maten är till självkostnadspris (ca 50kr), och
önskvärd dryck tar du med!
Plats: Välens klubbstuga, Klubbvägen 31
Anmälan och info: Robert Kindberg, Tel 0768-75 25 11 dagtid.
Välkomna!

DHRG:S NÄTVERK 2017,
FÖR ETT ”ÖPPET GÖTEBORG!”
Bjuder in alla medlemmar till Temakväll: Att Resa med
rörelsehinder

PINGSTFEST

VILJANS IF:S
AKTIVITETSPLAN 2017
13 maj
23 juni
8 juli
19 aug

Melodifestival med tema 20.00 – 24:00
(tills melodifestivalen slutar)
Midsommarfest 14:00 - 20:00
Grillfest på Välen med föreläsning 17.00 – 20.00
Kräftskiva 17.00 – 20.00
Var och en tar med sig önskad mat och dryck

Detta får du bland annat svar på:

Plats: Välens klubbstuga, Klubbvägen 31.

•
•
•
•
•
•

Är det dyrare att resa med funktionshinder?
Hur bokar man resan?
Vad hjälper resebyrån till/inte till med?
Hur hittar man tillgängliga hotell?
Kan man ha med sig hjälpmedel på flyget?
Väl framme, hur transporterar man sig med sina olika
hjälpmedel?
• Tips & Tricks för att minimera hinder på resan

Anmälan och info kring aktiviteterna ovan kontakta: Robert
Kindberg, 0768-75 25 11 dagtid.

Preliminärt Program:
17:00 – 17:05
Välkomna
17:05 – 18:30
Annelie Nilsson Att Resa med
funktionshinder
C:a 18:30 – 19:00
Frågestund med Fika
C:a 18:45 – 20:00
Vad händer framöver? Hur kan vi
som organisation och jag som
medlem påverka så att hinder vid
resande minimeras?

För info kring boccia kontakta Karl-Gustav Rosborg.
031- 57 31 76

OBS! Vänligen anmäl din medverkan! Senast måndagen
den 22/5 2017 till Jonas på kansliet. Tfn: 704 60 50
Tveka inte att höra er med eventuella frågor!
Välkomna!
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Under året kommer det även anordnas ett antal tillfällen att
spela mattcurling och Boccia.
För info kring mattcurling kontakta Edvard Nylander.
031 - 47 98 15

Välkomna!

Manusstopp för nästa Mötespunkt är
torsdagen 18 maj 2017

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

NR 3-2017 DHR – MÖTESPUNKT
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LANSERING AV APPEN ANMÄL HINDER
Måndagen den 6 mars var
jag med på lanseringen av
den nya appen Anmäl Hinder som Göteborgs Stad
har tagit fram.

Appen är ett nytt verktyg
för att anmäla enkelt avhjälpta hinder som finns i
Göteborg. Göteborg är först
i Sverige med att ta fram
den och hoppas att den kan
spridas till fler kommuner
i landet. Det hölls en pressträff utanför Rådhuset där
DHRG tillsammans med
Erik Johansson Lönnroth

1. Den här bilden är det första som kommer upp när
du öppnar appen. För att
börja göra anmälan trycker
du på anmäl hinder.

från SRF, Ulf Kamne (MP)
och Andreas Johansen från
Göteborgs Stad skulle testa att göra de första anmälningarna med appen. Appen
är enkelt utformad så att det
är lätt att göra en anmälan.
Tidigare har man behövt
skriva ut en blankett från
Göteborgs Stads hemsida för
att sedan fylla i den för hand
och posta den. Ett mycket förlegat sätt att anmäla,
som resulterat i att det inte
kommit in så många anmälningar. Förhoppningsvis

kommer många fler att börja
göra anmälningar nu och då
bör hindren också åtgärdas
snabbare.
Erik som är synskadad anmälde bristande kontrastmarkering på en glasdörr
som finns in till Rådhuset.
Själv anmälde jag att det
inte fanns någon avfasning
på trottoaren vid parkeringsplatsen för rörelsehindrade.
För att kunna använda appen behöver du en smartphone. Sedan kan du göra
anmälan i några enkla steg:

2. Sedan kommer du till
den här sidan där du får
välja vilken typ av hinder
det är du vill anmäla.

3. Nästa steg är att du
ska beskriva hindret. Det
är valfritt men det är alltid bra att beskriva varför
det är ett hinder för dig.

Sen är du redo att skicka iväg
din anmälan. Du får se en
sammanfattning så att du
kan titta igenom vad du har
skrivit innan du skickar.
Jag tycker att appen var smidig att använda. Det gick
fort att skicka iväg en anmälan och jag hoppas många
kommer göra det. Det kan
vara svårt att veta hur man
ska formulera sig när man
ska beskriva hindret men jag
skrev varför det var ett hinder för mig och vad följderna
av hindret blev. I det här fallet var jag tvungen att köra
på bilvägen flera meter innan
jag kom upp på trottoaren.
Tänk på att ju tydligare information du får med, desto
större chans är det att hindret blir åtgärdat.
Så se till att ladda ner appen
nu så att vi alla kan sätta
igång och skicka in anmälningar!

4. Sedan ska du visa
var hindret är. Då kan
du antingen skriva in en
adress eller använda GPS
i mobilen.

5. Du kan välja att skicka
med en bild på hindret. Det
är valfritt men rekommenderas starkt. Det är alltid
bra att visa med en bild.

6. Sist kan du fylla i dina
kontaktuppgifter så att
du kan få återkoppling.

SOFIA JÖNSSON
Ombudsman
Telefon: 0768-835951
E-post:
sofia.jonsson@dhr.se
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AKTIVITETER VÅREN / SOMMAREN 2017

DHR Kungälv

”ACK VÄRMLAND DU SKÖNA …”
DHR Kungälv kommer att ordna en resa till Värmland
under tiden 19 - 23 juni. Vi kommer att ha Geijerskolan
i Ransäter som bas för resorna.
Vi inbjuder Göteborgsavdelnings medlemmar att följa med på denna resa. Ring till Jonas på Göteborgsavdelningen och anmäl dig snarast.
E-post jonas.andersson@dhr.se eller 031-704 60 50
Priset blir ca 6 500 kr för dubbelrum. Tillägg 500 kr
för enkelrum. Kan justeras beroende på antalet deltagare.
I priset ingår resa i buss med god tillgänglighet (Buss
för alla), alla måltider (Frukost, förmiddagskaffe,
lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsfika)
samt en guide/lärare från Geijersskolan.
Preliminärt program
Måndag 19/6 Resan starta i Kungälv och
		
eventuellt andra platser beroende
		
på respektive deltagare
Tisdag
20/6 Ransäter
Onsdag 21/6 Hammarö, Karlstad
Torsdag 22/6 Fryksdalen och Jösse härad,
		
Mårbacka, Rottneros
Fredag
23/6 Hemresa till Kungälv med flera orter
Ett tips till Göteborgsavdelningens medlemmar.
Pröva med att söka till resekostnaderna från avdelningens stiftelser!
Resan är ett samarrangemang med folkhögskolan
Geijersskolan. Vill du veta mer om skolan så läs mer
på https://geijerskolan.se/varmlandskurs-gruppresa/.

HÅLL UT - SOMMAREN ÄR
SNART HÄR!
Handikappbadet Lilla Amundön
Badet öppnar måndag 5 juni och personalen börjar
sälja/kodar om brickorna.
Säsongen var planerad att vara fram till 13 augusti,
men politikerna har godkänt att det blir en förlängd
säsong precis som förra året. Öppettiderna är måndag - fredag 8.00-19.00, lördag o söndag öppet 9.00
- 17.00. Huset och bassängen är stängd midsommarafton.
Nader kommer att fortsätta att ha caféet öppet som
förra sommaren. Någon lagad mat kommer inte att
serveras men om vädret tillåter så kommer Nader att
grilla. Även i år kommer det att finnas hjälpare till Ert
förfogande.
Vi hoppas att Ni kommer att använda Er flitigt, av deras hjälp, så att er vistelse blir bra. Till exempel kan ni
få hjälp att komma ner till havet för att bada.
För övrigt inget nytt för säsongen.
När det gäller vattengymnastiken, som är i Intresseföreningens egen regi, kommer det förmodligen att
bli 3 pass/vecka. Närmare besked ges när säsongen
börjar.
Mer info se idrott- och föreningsförvaltningens
hemsida även Askim simhall 031-368 22 30 eller på
Amundön 031-368 22 45 eller 0705- 91 13 75
Brukarrådet för Handikappbadet Lilla Amundön
Marianne och Gunnel

Välkomna

RESTAURANGSKOLAN
torsdagen den 17 maj klockan 11:45.
Utvecklingsgatan 4a.
Vi har 20 platser till förfogande, så vill du hänga med,
ring Marianne telefon 0739-56 37 53
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AKTIVITETER VÅREN / SOMMAREN 2017

MIDSOMMARKALAS
Onsdagen 21 juni mellan klockan 14.00 till cirka
17.00 är DU välkommen att avnjuta sill och potatis
med tillbehör och naturligtvis en härlig jordgubbstårta till kaffet. Någon sort av underhållning bjuder vi
också på.
Plats Dalheimers Hus
Kostnad för Icke medlem får vi återkomma med och
du kan även ringa kansliet när vårt kalas närmar sig.
Anmälan sker till jonas.andersson@dhr.se eller
på telefon: 704 60 50
Glöm inte meddela behov av annan kost och om du
har rullstol
VÄLKOMNA
Medlemssociala kommittén

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Häng med på en inspirerande och lärorik vandring i
Botaniska trädgården.
Lasse Granat tar oss med på en vandring och berättar
om flera av växterna.
När? Vi träffas lördag 27 maj klockan 13:00 till 16:00
Var? vid huvudentrén Vi bjuder på frukt.
Anmälan görs till Marianne 0739-56 37 53
Välkomna önskar Marianne och Leif-Göran

ASSISTANSAKTION MED
LIVETS PUZZEL
Hur skulle det vara om vi som har personlig
assistans, inte längre hade det?
Detta ska vi nu undersöka genom att träffas på stan
och ta en fika och gå lite i affärer. Detta kommer vi att
göra med de personliga assistenterna inom behörigt
avstånd, men utom synhåll. Vi gör det här för att belysa den problematik som skulle uppstå om vi blir av
med vår assistans.
Vi utgår ifrån ingången till Arkaden Lördagen 6 maj,
klockan 13:00 och tar oss till ett lämpligt café i närheten. Vi räknar med att hålla på i ca 2 timmar.
Aktionen kommer att dokumenteras både med foto
och med film. Vi ses väl där?
#räddaLSS
Linda Karlsson

West Pride
Ons 7 jun Teater Kattma
Tid: 17.00-17.45 Lokal: Lindgrensalen, Artisten (Högskolan för scen och musik)
Fre 9 jun Paneldiskussion med Christine Bylund
Lör 10 jun Regnbågsparaden

FÖLJ GÄRNA MED
REUMATIKERNAS RESA TILL
HAVETS HUS I LYSEKIL 11 MAJ
08.00
09.30-10.30
12.00-15.00
cirka 17.00

Avresa från Dalheimers Hus
Sundsby Gårdscafé kaffe och fralla
Havets Hus och Lunch
Bussfika någonstans
Hemkomst

Kostnad för medlem i DHR 200:Icke medlem 640:- Assistent hör med DHR:s kontor
Avbokning senare än 2 dagar innan resans start, måste du ändå betala. Villkor före avresan: Vi måste vara
minst 30 stycken annars måste vi höja priset.
Anmälan sker senast 3 maj till Rigmor Gustafsson
telefon: 031-330 37 89. Glöm inte anmäla särskild kost
och vilket hjälpmedel du har
Alla är Välkomna
Resekommittén RIG

NR 3-2017 DHR – MÖTESPUNKT
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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.

GÖTEBORGSAVDELNINGEN
BESÖKSADRESS
Slottsskogsgatan 18
POSTADRESS
Slottsskogsgatan 12,
414 53 GÖTEBORG
Mån-tors 10-12, 13-15

AKTIVITETSKALENDER 20
17

MA J

Bingo

11

Resa till Lysekil

HEMSIDA
www.dhr.se/goteborg
SOCIALA MEDIER

16

Styrelsemöte

17

Restaurangskolan

18

Rådsledamöter

18

Manusstopp MötesPunkt

24

NÖG Temakväll – Resa me

27

Botaniska Trädgården

www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen
www.twitter.com/
dhrgoteborg

SK

Ö

G
N

7-11

APP

Sommarstart Badet Amun

dön

IDRO

T

VILJANS
IF
TEBOR

FÖRBUN

JUNI
5

IK

TS

d rörelsehinder

A HAND

9

E-POST TILL KANSLIET
goteborg@dhr.se

G

Assistansaktion

SVE

6

ET

Stiftelsemöte

D

4

TELEFON
Jonas, 031-704 60 50
Linda, 0723-28 81 83
Robert, 0768-75 25 11
Sofia, 0768-83 59 51
Håkan, 0760-29 76 08

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN
Klubbvägen 31, Välen.
Robert Kindberg 0768-752511
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NÖG – Sommaravslutning
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Midsommarfirande

på Liseberg

UNGA RÖRELSEHINDRADE
GÖTEBORGSKLUBBEN
OMBUDSMAN
Lisbet Karlsdotter
KANSLIST
Kristina Kindberg
TELEFON
031-13 33 95
E-POST
urg@telia.com

