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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		

Det känns som om lagstiftningen och
de riktlinjer som våra tjänstemän och
vårdpersonal arbetar under, effektivt
förhindrar dem att använda sig av sin
empati när de fattar beslut och genomför olika typer av insatser som till exempel färdtjänst, hemtjänst, sjukvård och
hjälpmedel.
Vi har till exempel en gammal medlem som det senaste året behöver daglig
hemtjänst. På grund av praktiska omingen från socialtjänsten har äggstock
ständigheter är det svårt att anpassa bonog att föreslå detta för vår vän, utan att
staden så att hen kan duscha. Det innehen måste komma på det
bär att trots ihärdigt
själv, trots att vi svensk”Vad jag inte förtvättande så sprider sig
ar är tränade i att inte be
står är att ingen
en viss doft kring perom hjälp utan vill klara
sonen. Jag tycker att
från socialtjänsten
oss på egen hand, ända
det är anmärkningsvärt
har äggstock nog
att hemtjänsten inte att föreslå detta för in i döden. Det finns mer
än detta som gör mig
erbjudit möjlighet till
vår vän, utan att
upprörd, och det stavas
duschhjälp, på annat
hen måste komma
habilitering och rehabiställe än bostaden.
på det själv.”
litering.
Jag är säker på att om
Det har kommit till min kännedom att
hen ansökte om duschhjälp en eller två
man efter en traumatisk ryggmärgs- elgånger/veckan så skulle detta beviljas
ler hjärnskada t.ex. stroke, bara har rätt
omedelbart. Vad jag inte förstår är att

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

50 kronor

UNGA RÖRELSEHINDRADE
Medlemsavgift <32 år 60 kronor
Första året kostnadsfritt
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M

in uppfattning är att samhällsklimatet har hårdnat under sommaren. Vi har många
medlemmar som hör av sig på grund
av samarbetssvårigheter med olika
handläggare inom socialtjänst och
sjukvård.
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Manusstopp för nästa Mötespunkt är måndagen den 2 oktober 2017.
Material skickas till Jonas Andersson,
jonas.andersson@dhr.se eller till adressen på Mötespunkts baksida

HUR MÅR FÄRDTJÄNSTEN?

till sex veckors inneliggande rehabilitering efter den akuta sjukfasen. Detta
är helt horribelt och oekonomiskt. Det
finns ingen rimlig chans att man på sex
veckor ska hinna fixa boende och assistans, lära sig att använda sina hjälpmedel, lära sig en fungerande förflyttningsteknik, få insikt om hur man skall orka
och hur man skall lägga upp sitt nya liv.
Jag läste i Expressen häromdagen om
hur Bo Holmström, den kände tv-journalisten, kände sig begränsad och beroende av andra för att klara sig, efter en
benamputation som medfört att han behöver rullstol för att ta sig fram. Jag blev
ganska förbannad när jag läste artikeln
eftersom det var uppenbart att Bo inte
fått den rehabilitering som han borde
haft. En amputation gör faktiskt ingen
hjälplös. Man kan lära sig både att flytta
sig i och ur säng och få på och av sig
kläderna, även utan ben. Men då måste
man få både praktisk träning och psykologiskt stöd. Hade Landstinget lagt
ner tre månaders intensiv rehabilitering,
gärna med hjälp av den metodik Rekryteringsgruppen tagit fram, skulle Bo
idag kunna leva ett självständigt liv med
relativt låg kostnad för vård och omsorg.
Jag är upprörd på Förbundsstyrelsen i
Unga Rörelsehindrade. Ungdomsförbundet tycker att det är okej att Riksgymnasierna för rörelsehindrade ungdomar anordnar särskilda avslutningsbaler
på RH-gymnasierna i stället för att delta
i gymnasiets avslutningsbal. Det är så
långt från Unga rörelsehindrade och
DHR:s ideologi som man kan komma.
Till och med Missionsscouterna har
slutat med särskilda scoutkårer för ungar med nedsatt rörelseförmåga. Astrid
Steen blev så upprörd på sin förbundsstyrelse att hon avgick vid sittande bord
och är nu enbart aktiv som ordförande,
här i Göteborgsklubben. Förbundsstyrelsen i Unga Rörelsehindrade skickade
då ut ett uttalande som var bland det
mest bakåtsträvande struntprat jag läst
på länge och jag skulle önska att man på
något sätt bad Astrid om ursäkt. Jag är
mycket besviken!

A
INDIKATION FÖR
MEDICINSK
FOTVÅRD

Å

terigen har jag kommit i kontakt med personer som från
vårdpersonal, fotterapeuter
fått besked om att medicinsk fotvård
gäller bara personer med diabetes.

Jag har tagit del av Västra Götalandsregionens Riktlinje till medicinsk fotvård
och ur denna framgår nedanstående.
Medicinsk fotvård ska ske samordnat
med övrig vård, stöd, behandling och rehabilitering som patienten har behov av.
Målgrupper

För remiss och behandling krävs att patienten har någon av följande sjukdomar
• Diabetes
• Reumatoid artrit eller annan
reumatisk sjukdom
• Arteriell insufficiens i benen
• Psoriasis eller annan svår hudsjukdom
• Funktionshinder såsom synnedsättning eller rörelseinskränkning
kombinerat med medicinskt tillstånd
som medför risk för fotkomplikationer såsom
- neuropati
- angiopati
- inflammation och felställningar
• Osteoartopati
• Hudförändringar och hudsjukdomar
på fötter
- sår
• Ödem
• Nagelförträningar
• Infektioner
Inger Janebrink

lla som har färdtjänst har med
all säkerhet varit med om att
bilen varit försenad!

Det senaste året har detta speciellt drabbat de resenärer som åker med rullstolsfordon, då färdtjänsten vid senaste upphandlingen misslyckats med att upphandla dessa fordon enligt efterfrågan.
Bristen på rullstolsfordon har varit särskilt tydligt på kvällar och helger. Under
året har färdtjänsten dock kompletterat
med ett tiotal fordon för att bättre tillgodose efterfrågan på rullstollsfordon.
Trotts detta har många medlemmar
hört av sig till oss och berättat om fortsatta förseningar samt brist på fordon.
Några av de viktigaste frågorna framöver för färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor att arbeta med:
• Hur kan färdtjänsten öka antalet
rullstolsfordon och minska antalet
förseningar
• Förbättra Färdtjänstens kundundersökningar så att de stämmer bättre
med våra egna medlemsundersökningar.
Vad gör du om färdtjänsten inte
kommer i tid!

• Ring 031-41 95 45 och efterlys färdtjänsten!
• Om fordonet är mer än 20 minuter
sen är resan gratis. OBS! Du har rätt
att stryka egenavgiften eller att dra
av 45 kr på ditt månadskort.
Om trafikledningen godkänner,
finns möjligheten att: Beställa en
egen taxi och lägga ut kostnaden för
resan, skicka in kvittot till färdtjänsten så får du pengarna tillbaks.
• Rätt till Ytterligare kompensation?
Du skall alltid kräva kompensation
om du t ex. missat ett tåg, båt eller
flyg p g a en försening med färdtjänst. Exempel på annan kompensation kan vara presentkort. Varje försening med färdtjänst prövas från fall
till fall. STÅ PÅ DIG!
Har du fler frågor om färdtjänst, tveka
inte att höra av dig till Robert eller Akbar.
NR 5-2017 DHR – MÖTESPUNKT
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som kunde vara ansvarig för all tillgänglighet. Då var det stora missar bland
annat med tillgängliga toaletter som
inte ordnades förrän sista festivaldagen.
Sådana missar får inte göras och det
var det första och viktigaste kravet som
DHR ställde när vi inledde samarbetet
med WOW våren 2016.
Den 10-12 augusti var årets festival och
vi har haft lite mer kontakt inför festivalen. Tyvärr blev det inte så att jag
fick fria händer att ansvara helt för tillgängligheten men jag och Matilda Skött
från Luger har haft mycket kontakt och
det har absolut fungerat smidigare i år.
Under en planeringsdag för de funktionärsansvariga var jag inbjuden för att
hålla ett föredrag om tillgängligheten
för personer med nedsatt rörelseförmåga
mindre gräsytor än tidigare år vilket unom vad som är viktigt att tänka på. Det
derlättade mycket. Det fanns även träkimottogs väl och det kom upp viktiga
lar vilket gjorde det lättare att komma
frågor bland annat om rullstolsplatser
upp för trottoarkanter på vissa ställen.
och möjligheten att gå på Stay out west,
konserter på nattklubbar. Tidigare år
Nytt för årets festival är också att jag gick
har det inte funnits några rullstolsplaten rundvandring inne på
ser alls på nattklubbarna
festivalområdet
dagen
som WOW har använt.
”Överlag så var
innan det öppnade. Tanken var då att vi skulle det mer tillgänglig Det fanns det inte i år
heller och det var nästan
markbeläggning
kontrollera tillgängligomöjligt att se någonting
och mindre gräsheten. Om det var något
som hade missats eller var
ytor än tidigare år av konserterna på Stay
dåligt anpassat skulle det vilket underlättade out west då det inte fanns
några platser och desshinna åtgärdas innan parmycket.”
utom var det helt packat
ken öppnade. Det skulle
med berusade besökare.
också ha gjorts förra året
Vakterna
var
hjälpsamma
men oförbemen det blev inte av. Det var synd för
redda.
det fanns kanter som hade kunnat fixas

WAY OUT WEST 2.0

N

u är jag tillbaka på kontoret
efter en intensiv men lyckad
festivalhelg. När vi gjorde en
rundvandring på festivalområdet
dagen innan parken öppnade upptäcktes som förväntat några allvarliga brister.

Det största problemet var ändå att WOW
trots många tillsägelser hade byggt för
branta ramper upp till rullstolsplatserna.
Det fanns dessutom inget halkskydd på
dem utan det vara bara räfflad metall,
som blev mycket hal när det regnade.
Den ansvarige för byggandet av platserna lovade att sätta dit anti-glidtejp, men
när jag kom till området vid 14-tiden på
torsdagen fanns det ingen sådan.
Däremot var det några klara förbättringar i år. Den tillgängliga toaletten
var öppen och det fungerade smidigt att
hämta ut nyckeln till den i info-tältet.
De hade lagt ut plastmattor som var lätta att köra på hela vägen fram till ramperna, upp till rullstolsplatserna, så det
var mycket smidigare att ta sig dit med
rullstol. Det var något vi hade pratat om
under rundvandringen. Överlag så var
det mer tillgänglig markbeläggning och

och det fanns ramper som hade behövt
byggas annorlunda. När jag upptäckte
det var det försent att göra något åt eftersom alla besökare redan hade tillgång
till området.
Efter förra året så har jag tryckt på arrangören Luger som håller i festivalen.
Patrick Fredriksson som är festivalchef
sa då att de skulle anställa någon 2017

SOFIA JÖNSSON
Ombudsman
Telefon: 0768-83 59 51
E-post: sofia.jonsson@dhr.se
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Så det finns mer att jobba med men det
var ändå en klar förbättring det här året
om man jämför med tidigare år. Dessutom regnade det bara en av tre dagar!

SOMMARKRÖNIKA
sedan börja om från grunden. Det fanns
ingen camping och det var bara drygt
3000 besökare. Den helgen var en av de
roligaste helgerna i mitt liv. Det var kanonväder hela helgen, strålande sol och
vindstilla. För mig som sitter i permobil
var det inga problem att ta sig från den
å var det augusti igen och seena scenen till den andra och vissa konmestern är slut. Det är lätt att
serter var till och med inomhus. En av
känna sig nedslagen när jobb
och vardag kommer igång men det
mina absoluta favoritartister är Miss Li
behöver inte bara vara dåligt.
och Borlänge är hennes hemstad. Jag har
sett henne oräkneliga gånger i Göteborg
Själv har jag varit ledig i fyra långa veckmen jag såg verkligen fram emot att se
or och även om det inte kändes alldeles
henne på hemmaplan. Det är inget jag
underbart i onsdags kväll så var det ganrekommenderar folkskygga människor
ska skönt att komma till kontoret torsmen jag kämpade mig längst fram och
dag morgon.
stod klistrad mot kravallstaketet, helt
Jag blev ombedd att dela med mig lite
överlycklig, under hennes spelning. Seav hur sommaren har varit så välkomdan försvann jag in i en rosafärgad ölna till en sommar i Sofias
dimma och dansade till
liv! För er som inte känner ”Den här som- gryningen inne på VIP-ommarens höjdmig så väl: jag är 28 år och
rådet.
har oftast lila eller blått hår. punkt var utan
När Miss Li släppte att hon
tvekan Peace
Jag tar mig runt i permobil
skulle spela på Peace and
och när jag inte jobbar som
and Love i
Love i år kunde jag inte låta
ombudsman för DHR GöteBorlänge.”
bli att åka dit igen! Jag bokaborgsavdelningen så springde
ett
rum
på
Hotell Galaxen som ligger
er jag mest runt på konserter eller träfprecis
vid
entrén
till festivalområdet. Det
far vänner på någon trevlig restaurang
var tur för precis som under Way out west
eller bar. En stor del av mitt liv ägnas åt
fanns det inte en enda tillgänglig toalett.
musik och på sommaren är det äntligen
Så det var ändå smidigt att smita upp på
dags för festivaler och utomhusspelningrummet när jag behövde gå på toaletten.
ar. Redan när jag var liten fastnade jag
Som ombudsman är det svårt att ta av
för livemusik och jag går på så mycket
sig ”tillgänglighetsgranskarglasögonen”
jag har tid och råd med. Den här somäven fast man har semester. Jag noterade
marens höjdpunkt var utan tvekan Peace
genast att det bara var gräsplaner utan
and Love i Borlänge.
tillgängligt underlag att köra på. RullPeace and Love är en av Sveriges äldsta
stolsplatserna var långt ifrån scenerna
festivaler. Jag var där år 2012 och då var
och det fanns bara en plats som var tänkt
det superstjärnor som Roxette, Rihanna
till båda de största scenerna. Värdelöst!
och Regina Spektor som var headliners.
Den första konserten jag ville se var Maia
Det var en häftig upplevelse men det
Hirasawa och hon spelade på en av de
var så stort att det tog så mycket tid och
mindre scenerna. Den var under tak i en
energi bara att ta sig från en scen till en
naturlig amfiteater så där kunde jag bara
annan att man tappade sugen lite. Sedan
stå allra längst bak där det knappt gick
var området så stort och det var så myckatt se henne. Jag blev dessutom hänvisad
et människor att det var ganska svårt att
till en rullstolsplats med ännu sämre sikt.
röra sig i rullstol där inne.
En vakt berättade att det hade varit möjligt att bygga en ramp så jag hade kunnat
Nästa gång jag tog mig dit var år 2014
komma ner men att de hade valt att inte
och då hade Peace and Love gått i kongöra det.
kurs, haft uppehåll en sommar för att

S

Trots den mycket bristfälliga tillgängligheten hade jag en fantastisk festival!
Artisterna levererade, det gick ändå att
dansa på gräsmattan (även om jag hade
ganska ont i nacken när jag kom hem)
och jag lyckades stå längst fram på Miss
Li i år igen.
Sofia Jönsson
Ombudsman
ATT RESA MED HJÄLPMEDEL
I KOLLEKTIVTRAFIKEN.
Utdrag ur Västtrafiks resevilkor:
Rullstol och rullator
Du får ta med dig rullstol, elrullstol
och elscooter (elrullstol med styre)
på våra fordon. Du får dock du inte ta
med dig en elscooter på buss.
Rullator, rullstol eller annat likvärdigt
tekniskt hjälpmedel får vara högst 70
cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300
kg, med undantag för spårvagn där
maxgränsen är 250 kg. Rullstolen
skall vara bromsad under färd. På fordon med godkänd rullstolsplats finns
symbolskyltar vid påstigningsdörren
och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn
med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara
vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg
i färdriktningen. När rullstolsplatsen i
spårvagnen är upptagen kan du använda flexytan. Rullstolar liksom ex
barnvagnar, som använder flexytan,
får av säkerhetsskäl inte blockera
gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i
rullstolen utan då ska du använda en
vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt
vara låst med broms.
• Du får assistans med lift/ramp på
spårvagn och buss om trafiksituationen tillåter.
• Rullstolsburen resenär har ett
egenansvar i att påkalla förarens
uppmärksamhet vid på/avstigning
när ramp/lift används.
• Du bör kunna stiga på och av
fordon på egen hand eller med
hjälp av ledsagare.
Har du frågor tveka inte att höra av
dig till Robert Kindberg, ombudsman,
DHR Göteborg.
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AKTIVITETER HÖSTEN 2017

BLUEGRASS
AKVARELLMÅLNING
Du som gillar att måla akvarell är välkommen till oss.
Vi startar 7/9 klockan 12:00 och slutar 16:00.
Sista tillfället är den 7/12.
Vi målar tillsammans utan konstnärlig ledare. Kaffe
serveras till självkostnadspris.

Tips: Lördagen 2/9 spelas det bluegrassmusik med
bandet Grass Tank i Positivparken, Västra Frölunda.
Tid: 14 - 15. Fri entré.
Vid regn flyttas det till Frölunda Kulturhus.

Torsdagar kl.12 - 16 på Dalheimers Hus.
Den 23/11 är det inställt.
Du som är ny anmäler dig till DHRG:s kansli.
Välkomna

A
BAZA

HÖSTENS VERKSAMHET
MED GRÅ PANTRARNA

R

19/9
17/10

Observe
ra
korriger
at d at u m
!

VÄLKOMMEN TILL VÅR
HÖSTMARKNAD

Idékläckning för Grå Pantrarnas verksamhet.
Fixartjänsten

Tid: 12.30-14.30 för mötena den 19/9, 17/10 och 14/11
Anmälan till DHRG:s kansli

Lördagen 9 december 10 – 15 • Dalheimers hus,
Dalheimersalen, Slottsskogsgatan 12
• Försäljning av handarbeten • Tombolor med fina
vinster • Prylhörna – Servering
Lämna gärna in dina loppissaker till vår prylhörna.
DHR Göteborgsavdelningen / Flinka fingrar

BINGO
Bingon startar igen den
12 september klockan 14.00.
Det serveras kaffe/the och kaka.
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FLINKA FINGRAR
Vi startar höstens möten 14 september
klockan 13.00 - 16.30.
Platsen är som vanligt kansliets kök, alltid torsdagar.
Vi handarbetar, fikar och har trevligt.
Alla är varmt välkomna!
Ingeborg, Gun och Pia

AKTIVITETER HÖSTEN 2017

CAFÉ VÄSTER
Nu är det dags för Café Väster igen.
Vi träffas den 27 september på Frölunda Kulturhus,
Valthornsgatan 13.
Lilla salen. Tid: 12–14. Föreläsare är Georg Söderberg
som berättar om det gamla Göteborg. Vi bjuder på fika.
Välkomna!
Anmälan till Marianne tel. 0739-56 37 53.
Tips: Bokmässan pågår mellan d. 29/9 och 1/10.

RESA TILL ULLARED
Resegruppen anordnar en resa till Ullared,
tisdagen den 31 oktober.
Bussen åker klockan 08:30 och återkommer till Dalheimers Hus klockan cirka 16:00.
Om tiden räcker till innan det är jul kommer det eventuellt en resa till. Håll ögonen öppna!
Vid anmälan, glöm inte att ange ditt telefonnummer
samt vilket hjälpmedel du har.
Anmälan till DHRG:s kansli telefon 031-704 60 50 alt.
jonas.andersson@dhr.se
Kostnad 100:- Märk inbetalningen ”Resa till Ullared”
Anmälan senast den 24 oktober.
Välkomna önskar resegruppen.

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 med nedsatt rörelsehinder.
Mötena äger rum i lokal ”Karl-Johan” på Dalheimers
Hus, onsdagar 17.00 – 20.00
23 augusti
20 september
25 oktober
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
Robert Kindberg
Ombudsman, DHR Göteborgsavdelningen

HÖSTEN MED
LIVETS PUZZEL 2017
Torsdagen 31: a augusti: Picknick med Livets Puzzel
i Slottsskogen.
Vi mjukstartar höstens verksamhet med Knytkalas i
slottsskogen, vi samlas vid Björngårdsvillan klockan
17:00 och avslutar cirka 20:00.
Vid dåligt väder samlas vi istället vid Villa Belpark
Övriga datum för våra träffar i höst, med reservation för ändringar
28 september: Filmkväll; Freak City 17:00 – 20:00
Jesper Odelberg är inbjuden till att vara diskussionsledare efter vi har tittat på filmen.
28 oktober: Poolparty på Dalheimers Hus
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414 53 GÖTEBORG
Kontrollera att din adress är korrekt.
Om inte – Meddela ändring till DHR:s kansli.

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

AKTIVITETSKALENDER 20
17

AUGUSTI

E-POST TILL KANSLIET
goteborg@dhr.se

SEPTEMBER
7

Ak varellmålning

7

Stiftelsemöte

12
		

Bingo
Styrelsemöte

14

Flinka fingrar

19

Grå Pantrarna

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

OKTOBER

A HAND

Livets Puzzel filmkväll, film
en

SK

28

Ö

G

Café Väster

APP

Freak City

IDRO

T

VILJANS
IF
TEBOR

FÖRBUN

27

IK

TS

NÖG

N

20

HEMSIDA
www.dhr.se/goteborg

G

Livets Puzzel

SVE

31

ET

NÖG

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

D

23

BESÖKSADRESS
Slottsskogsgatan 18

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN
Klubbvägen 31, Välen.
Robert Kindberg 0768-752511

10
Grå Pantrarna
		 Styrelsemöte
25

NÖG

28

Poolparty

31

Resa till Ullared

UNGA RÖRELSEHINDRADE
GÖTEBORGSKLUBBEN
OMBUDSMAN
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