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» Om vi någonsin skall få ett

samhälle utan diskriminering
måste vi som känner oss
diskriminerade få göra våra
egna analyser och skapa våra
egna berättelser.
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Ordförandens ruta
GÖTEBORGSAVDELNINGEN

Organisationsnummer
857200-2940
Plusgiro: 12202-8

ANSVARIG UTGIVARE

Håkan Högberg, 0760-29 76 08
REDAKTIONSRÅD

Anna Ljungqvist, 0736-27 11 07
Margreth Olsson, 0703-17 09 49
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 2018
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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ÄR VI LITE ELJEST
ELLER ÄR VI SOM
ANDRA?

J

ag och min vice satt och diskuterade föreningsverksamhet med
en av kommunens tjänstemän.
Helt plötsligt ställde hon frågan: Har
ni som mål att bli som alla andra eller har ni som mål att bli behandlade
på samma sätt som alla andra trots
att ni inte är som alla andra?
Ska man göra det lite mer konkret kan
man fråga sig borde vi skippa funktionhinderråden och pensionärsråden
och istället inrätta råd kring mänskliga rättigheter? Det skulle innebära att
vi inte ser någon skillnad på om man
blir diskriminerad på grund av funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggOm vi
ning.

»

fysisk tillgängligt samhälle skulle utrota all diskriminering man upplever
när man har en nedsatt rörelseförmåga.

någonsin
skall få ett samhälle
utan diskriminering
måste vi som känner
oss diskriminerade få
göra våra egna analyser
och skapa våra egna
berättelser.

RFSL* och DHR kanske borde ha slagits
ihop om man har ett
sådant synsätt. Nu
tror inte jag att det
vore en bra lösning
eftersom livet med en
funktionsnedsättning
ger en unik livserfarenhet lika väl
som en sexualitet mot strömmen också ger speciella livserfarenheter. Om
vi någonsin skall få ett samhälle utan
diskriminering måste vi som känner
oss diskriminerade få göra våra egna
analyser och skapa våra egna berättelser.
Sedan är det en annan sak att jag kan
känna igen RFSL-gängets berättelser
utifrån mina erfarenheter av livet jag
lever som funktionshindrad. DHRs
mål bör i alla fall inte på kort sikt
handla om att låtsas att ett fullständig

Personligen är jag ”en
stolt krympling” och
jag arbetar hellre för att
det ska vara helt okej
att ha ett rörelsehinder
och ha kognitiva funktionsnedsättningar i
ett bra samhälle. Så jag
slåss gärna för rätten
att få vara lite eljest.

*(Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)
DHR Göteborg har gått in i ett nytt
verksamhetsår och detta år är det sista
året i den treåriga verksamhetsplanen
vi arbetar efter. Detta gör att vi måste lägga in en extra växel, eftersom vi
vid nästa årsmöte ska ha en rejäl redovisning av Hur vi har uppnått de
mål som föreningen har gett sig själv.
Rättighetspolitiskt handlar det fram-

MANUSSTOPP

Manusstopp för nästa Mötespunkt är onsdagen den 16 maj 2018.
Material skickas till Jonas Andersson,
jonas.andersson@dhr.se eller till adressen på Mötespunkts baksida

för allt om färdtjänst, hemtjänst och
bostäder, vilket vi som medlemmar
förhoppningsvis kommer att märka av
under året. Ett problem är ju att både
hemtjänstens och färdtjänstens egna
utvärderingar ger en bild av att de är
väldigt väl fungerade.
Den bilden stämmer dåligt med de berättelser vi få tar del av från er medlemmar. Vi kommer därför att tillsammans med vår egen forskningsledare,
Per-Olof Larsson, genomföra egna
undersökningar om hur våra medlemmar upplever att färdtjänst och hemtjänst fungerar.
Årsmötet beslöt också att vi skall arbeta med hälsofrågor och medlemmarnas privatekonomiska situation. Styrelsen har som en början på detta arbe-

te beslutat att DHRs medlemmar som
är berättigade att simma eller träna på
Dalheimers hus skall få träna och simma gratis under vårterminen. Mer om
detta finns inne i tidningen.
Styrelsen har också tagit beslut om att
pröva en ny verksamhet ”RH-skolor”
där vi tillsammans ska kunna dyka
ner lite mer i hur man får sina olika
behov tillgodosedda när man är Göteborgare eller Partillebo och lever med
nedsatt rörelseförmåga. Exempel på
sådana skolor skulle kunna vara hjälp
med att hantera biståndsbedömare eller hur man går till väga för att få en
fungerande sjukvård när man lever
med vår problematik.

Håkan Högberg
Ordförande

HÅKAN HÖGBERG

TELEFONTIDER TILL
ORDFÖRANDEN
Från och med 2 maj
kommer ordföranden att ha
telefontid på tisdagar mellan
klockan 10:30 – 11:30 samt
torsdagar mellan 17:00 – 18:00

TRÄNA GRATIS
Styrelsen har beslutat att DHRG
medlemmar som är berättigade
till att träna eller simma på Dalheimers hus skall har möjlighet
att göra detta gratis fram till
sommarstängningen.
Är du intresserad kontakta Jonas
på telefon 031-704 60 50
eller till jonas.andersson@dhr.se

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

LÅNGVÄGA BESÖKARE

Det är alltid trevligt med besök, speciellt de där som kommer lite spontant.

D

et blir lite extra spännande och lite nervöst när
man får besök av personer som har rest långt för
att träffa oss. Vårt möte började med ett samtal
ifrån Ann Simmerborn Fleischer som arbetar som lärare
på Göteborgs Universitet och ansvarar bland annat för
funktionshinderkursen på socionomprogrammet.

I hennes profession ingår
också utbyte med lärare
ifrån andra länder, nu hade
hon besök av två personer
från Rwanda på institutionen. De var jättenyfikna på
att få veta mer om hur den
svenska modellen kring
funktionshinderspolitik är
uppbyggd.

» De var jättenyfik-

Vi startade med en liten rundvandring på kansliet och sedan
satte vi oss i köket och började berätta om hur DHR en gång
började för 90-år sedan och hur det ser ut i dagens samhälle
för funktionshindrade. Det blev ett samtal om stora och små
utmaningar man ställs inför som funktionshindrad medborgare mitt i livet.
Linda Karlsson

na på att få veta mer
om hur den svenska
modellen kring funktionshinderspolitik är
uppbyggd.

LINDA KARLSSON

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0732-36 02 73
E-post: linda.karlsson@dhr.se

Foto: Filsan Sheck
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NYA I STYRELSEN

ÅRSMÖTET 2018

Cirka fyrtio DHR:are samlades på Dalheimers hus för
årets viktigaste möte.

Akbar Hosseini
• Hur länge har du varit medlem?
– Sedan 1985
• Vilken/vilka är din hjärtefråga?
– Färdtjänst och tillgänghetsfrågor
både ur ett socialt och fysiskt perspektiv

E

Förutom stadgeenliga val behandn DHR:avdelning är ju så
lades sexton motioner vilka tog upp
konstruerad att det bara finns
allt från avdelningens samråd med
två beslutande organ, årsmökommunen till att avdelningen bortet och styrelsen och årsmötet är det
de marknadsföra var det finns tillhögsta beslutande organet i varje
gängliga toaletter runt om
förening. Därför är ju årsi stan.
mötet extra pirrigt för en
styrelseledamot.
Styrelsen
I mitten av mötet tog vi oss
tog till sig
en ordentlig lunchrast och
Årets årsmöte delade ut
av kritiken
åt en riktigt god tvårätters
både ris och ros till styreloch lovade
lunch som serverades på
sen. Man var nöjd med det
bättring.
Restaurang Fritz, Dalheimedlemsstöd som kansliet
mers Hus. Vi vill här tacka
kunnat ge, men man ansåg
Natalie och hennes arbetskamrater
att styrelsen borde kunnat vara bättre
för god mat och bra service.
på att redovisa hur man arbetat med
förra årets årsmötesbeslut, bland annat motionerna. Styrelsen tog till sig
av kritiken och lovade bättring.
Margreth O

»

Helen Palmenäs
• Hur länge har du varit medlem?
– Sedan 2015
• Vilken/vilka är din hjärtefråga?
– Fysisk tillgänglighet i både inom
och utomhusmiljön
• Vad gillar du att göra på fritiden?
– Sola, bada, fika och gå på museer

STYRELSEN 2018

Sedan årsmötet har styrelsen haft två sammanträden.

D

et första, ett konstituerande
sammanträde där de olika
formella posterna fördelades och det andra ett vanligt arbetsmöte.

Thomas Olsson
• Hur länge har du varit medlem?
– Sedan 2000
• Vilken/vilka är din hjärtefråga?
– Sjukvård, anhörigberoende och 		
tillgänghetsfrågor
• Vad gillar du att göra på fritiden?
– Bowla och gå på bio

4
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Styrelsen har efter årsmötet tre nya
ledamöter, Akbar Hosseini, Thomas
Olsson och Helene Palmenäs, vilka
presenteras med bild i tidningen.
Styrelsen konstituerade sig enlig följande:
Ordförande Håkan Högberg, vald av
årsmötet för två år. Vice ordf. och kas-

sör, Lars Lundström. Till firmatecknare utsågs Håkan Högberg, Lars
Lundström, Robert Kindberg och till
ersättare utsågs Linda Karlsson.
Vid nästa möte beslutades bland annat att försöket med fria bassängbad
och träning för våra medlemmar
fortsätter tills sommarstängningen.
Lars, Akbar och Håkan fick i uppdrag att redan nu planera avdelningens arbete inför årets olika parlamentariska val.
Håkan Högberg
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VILJANS IF 2018

PINGSTFEST
Lördagen 12 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 0768-752511 dagtid.

Välkomna!

WORKSHOP

Våra behov och möjligheterna att underlätta med teknikens hjälp.

U

nder våren har jag deltagit i
en workshop som hållits av
LaSSe Brukarstöd i samarbete med Borås Högskola och AllAgeHub. Var och hur kom avdelningen
med i detta, undrar ni kanske?
I höstas var Robert Kindberg och jag
på en workshop med samma tema, arLINDA KARLSSON

rangerad av AllAgeHub. Men, då den
var väldigt brett inriktad och spretig,
bestämde vi oss för att göra en mindre
workshop uppdelad på 4 tillfällen nu
under våren.
Det har varit väldigt givande och
intressant, att få ta del av deltagarnas förslag på nya och variation på
beprövade tekniska lösningar. Sista

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0732-36 02 73
E-post: linda.karlsson@dhr.se

» Det har varit väldigt

givande och intressant, att få
ta del av deltagarnas förslag
på nya och variation på
beprövade tekniska lösningar.
workshopstillfället har vi den 7 maj
och då kommer vi att sammanfatta
vårt arbete till en minirapport, så håll
utkik både här i tidningen och på nätet
framemot sommaren.

Linda Karlsson

NR 3-2018 DHR – MÖTESPUNKT
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AKTIVITETER VÅREN 2018

KAFÉ DALHEIMER
– BEST OF FULL CIRCLE

NÄTVERKET
”ÖPPNA GÖTEBORG”, NÖG

Datum Torsdag 31 maj
Tid 18.30–20.30
Kostnad 100 kronor

fortsätter att arbeta för fysisk tillgänglighet i Göteborgs & Partille kommun. Självklart också för en tillgänglig och användbar färdtjänst/kollektivtrafik för
personer nedsatt rörelsehinder.

Gruppen Full Circle – Leif Brandin, Göran Berg, Guran
Blomgren och Christine Hellqvist - återvänder till
Dalheimers, nu förstärkta med Bengt Kristeberg på
trummor och Martin Corneliusson på bas.
En vacker samling låtar väntar, och de kommer ur
repertoaren de samlat ihop i sina tidigare temaspelningar. Det blir John Prine, det blir Emmylou Harris, det
blir The Byrds, Bob Dylan och Alison Krauss och mer!

Mötet är i lokal ”Karl-Johan”, men kan komma att
ändras, kolla med Robert eller receptionen på
Dalheimers Hus.
Dag och tid: onsdag 23 maj 17.00 – 20.00
Våra mötetn 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.
0768-752511 eller robert.kindberg@dhr.se

LOPPIS
I MAJORNA
27 MAJ
TRIVSELTRÄFF

Kom och var med vid en trevlig kväll den 24 maj
17.00 – 19.30 i Dalheimersalen
Vi underhålls med levande musik av Claes Westerdal
och Anders Götborg och den omtyckte och kunnige
föreläsaren Kent Andersson kommer.
Kent är bland mycket annat, känd för trevliga
promenader i Göteborg, där han berättar om hur
livet levdes förr. Han kommer till oss och berättar om
sina möten med personer som lämnat bestående avtryck. Vi umgås och äter något gott.
Då vi bjuder på kaffe med något gott att äta, behöver
vi ha din anmälan så snart som möjligt,
men senast 16 maj.
Anmälan till Jonas
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CAFÉ VÄSTER

Vi träffas onsdag 30 maj, klockan 12-14,
Altplatsens äldreboende, Positivgatan 15
Georg Söderberg kommer berättar om ”Klippan” och
visar bilder. Vi bjuder på fika och har en utlottning.
Anmälan till Jonas
Välkomna!
Marianne och Gunnel

AKTIVITETER VÅREN 2018

GRÅ PANTRARNA
Inbjuder till utflykt 3 maj

INBJUDAN TILL
FRUKOSTBRUNCH

Anmälan till Jonas som berättar
var och när ni skall träffas.
Marianne och Krister

18 maj, klockan 10.30
Altplatsens äldreboende, Positivgatan 15
Ingen kostnad då avdelningen bjuder
Max tio deltagare, först till kvarn gäller.
Anmälan till Jonas
Marianne

KAFÉ DALHEIMERS
– MAJORNAS 3:DJE ROTE
Datum Måndag 21 maj klockan 18.30–20.30
Kostnad 150 kronor
Återigen dags för Majornas 3dje rote att inta scenen
på Dalheimers hus. För oss lokalpatrioter och
musikälskare är detta en av årets höjdpunkter.

UNGA RÖRELSEHINDRADE
GÖTEBORGSKLUBBEN
medlemsmöte med temat

Kärlek och relationer.
Nu är det vår och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben bjuder in till medlemsmöte, en snackkväll
på temat: Kärlek och relationer. Vi har bjudit in Anna
Hallgren som är socionom, sexualpedagog, coach och
föreläsare. Anna kommer att tala om känslan att inte
duga som partner och våga stå upp för vad man vill
och inte vill och mycket mer.
Tisdag den 8 maj Klockan: 18.00 – 21.00
Dalheimers hus, i Göteborgsklubbens lokal Köket
Anmälan till urg@telia.com eller 031-13 33 95
senast den 4/5.
Vi fikar tillsammans, meddela om du är vegan eller
har allergier som vi behöver ta hänsyn till.

VÅRENS SISTA BINGO

går av stapeln 8 maj med start klockan 14.
Lokal Hultbergssalen.
Välkomna!
Ingen anmälan behövs.

Margreth

Om inte annat anges anmäler du dig till
Jonas på kansliet.
När du anmäler dig till våra aktiviteter,
är det lika viktigt att du tänker på att
avanmäla dig om du får förhinder.
JONAS ANDERSSON

Kanslist
Telefon 031-704 60 50
E-post jonas.andersson@dhr.se
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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
POSTADRESS

Slottsskogsgatan 12,
414 53 Göteborg
Mån-tors 10-12, 13-15
BESÖKSADRESS

AKTIVITETSKALENDER

MAJ
3

Grå Pantrarna

8

Trivselbingo
Styrelsemöte

15
16

Manusstopp Mötespunkt

Slottsskogsgatan 18

2018

TELEFON

Jonas
Linda
Robert
Sofia
Håkan

031-704 60 50
0732-36 02 73
0768-75 25 11
0768-83 59 51
0760-29 76 08

E-POST TILL KANSLIET

goteborg@dhr.se
HEMSIDA

www.dhr.se/goteborg

18

Brunch

21
23

Majornas 3:dje Rote. Se sidan
7.

NÖG

www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen

24

Stiftelsemöte

www.twitter.com/
dhrgoteborg
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Best of Full Cirkle. Se sidan 6.
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Trivselträff
Café Väster

D

24

SOCIALA MEDIER

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN

Klubbvägen 31, Välen.
Robert Kindberg 0768-752511

Styrelsemöte
UNGA RÖRELSEHINDRADE
GÖTEBORGSKLUBBEN
OMBUDSMAN

Lisbet Karlsdotter
KANSLIST

Kristina Kindberg
TELEFON

031-13 33 95
E-POST

urg@telia.com

