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Ordförandens ruta
GÖTEBORGSAVDELNINGEN

Organisationsnummer
857200-2940
Plusgiro: 12202-8

ANSVARIG UTGIVARE

Robert Kindberg, 0768-75 25 11
REDAKTIONSRÅD

Ann-Marie Fogelberg, 0768-83 59 51
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 2019
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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MIN FÖRSTA LEDARE

D

et här är min första ledare
som nyvald ordförande. Man
får därför be om att få tacka
för förtroendet som jag och styrelsen
fått från årsmötet.
I snart 20 år har jag jobbat som tjänsteman på kansliet, med inriktning på
tillgänglighetsfrågor. Nu får jag en
möjlighet att som förtroendevald jobba mer med helheten. Det känns nytt
och spännande.
Årsmötet gav några bra medskick för
styrelsen att hugga tänderna i för att
föra DHRG framåt mot en förhoppningsvis ljusare framtid.
Vi kommer att behöva
ha flera medlemsmöten/
rådslag för att tillsammans bestämma hur vi
ska arbeta framåt. Vi
har ju tappat medarbetare och behöver därför
bestämma hur vi skall
kunna förstärka vårt
medlemsstöd och det
intressepolitiska arbetet.

måste vara att vi ska kunna leva som
andra och vara aktiva samhällsmedborgare. Detta är faktiskt en fråga för
Göteborgsavdelningen och vi måste
arbeta för en hemtjänst som är mer lik
den personliga assistansen.

Avdelningen har nu börjat
arbeta mer med studier.
GöteborgsVi har haft en studieciravdelningen mås- kel om funktionshinderhistoria och driver nu
te bli mer känd
en berättarcirkel om de
för att vi ska ha
gamla institutionerna. Vi
möjlighet att göra kommer att avsluta termivår röst hörd. ”
nen med en sexualpolitisk
studiecirkel Styrelsen vill
se fortsättning på utvecklingen av studieverksamheten.
Några frågor som jag vill slå ett extra
slag för är:
Göteborgsavdelningen måste bli mer
Våra medlemmars privatekonomiska
känd för att vi ska ha möjlighet att
situation. Det kom en rapport som
göra vår röst hörd. Vi vill därför fortvisar att ca 60% av alla kvinnor med
sätta att jobba med radio på nätet, s.k.
funktionsnedsättning ligger under
poddar. Studiekommittén ansvarar
den svenska fattigdomsgränsen. Jag
för detta.
tror inte att detta inte ser så annorlunda ut för oss män med funktionsnedDen nya styrelsen har haft sitt första
sättning.
sammanträde. Till ny vice ordförande

»

Hemtjänsten är också en annan sådan här fråga. Väldigt många av våra
medlemmar har en hemtjänst där vi
måste anpassa oss efter hur hemtjänsten är organiserad, när det egentligen
borde vara hemtjänsten som organiseras efter de behov vi har. Målet
ROBERT KINDBERG

valde styrelsen Bobe Rahro och vår
ambition är att vi kommer att arbeta
nära varandra.

Vi möts i verksamheten!!                                    
                                                                                                                                                                                                                  
Robert Kindberg
Ordförande DHR Göteborg

Ordförande
Telefon 0768-75 25 11
E-post robert.kindberg@dhr.se

RESTAURANGBESÖK
»

Evergreens personal var
tillmötesgående på ett artigt
och trevligt sätt när vi till
exempel behövde hjälp med
att möblera om stolar för att
få en bra framkomlighet till
borden. ”

T

isdagen den 19 februari var vi
i lunchgruppen på restaurang
Evergreen. Denna rymliga kinesiskt/taiwanesiska restaurang ligger synlig i hörnet av ett lägenhetshus
på Karl Johansgatan 26 i Majorna.
För 80 kronor finns det på vardagar
5–8 goda rätter att välja på i buffén.
I priset ingår sallad, bröd, räkchips,
dryck och kaffe.

Vid entrédörren, både på in- och utsidan, finns en rektangulär dörröppningsknapp placerad i ”rullstolshöjd”.
Det som är otillgängligt är kassan som
är vid en hög bardisksektion så det är
svårt att nå upp till kassan vid betalning.
Ur tillgänglighetsperspektiv ger vi
denna restaurang

Anna-Karin Johansson
och Krister Frank

Evergreens personal var tillmötesgående på ett artigt och trevligt sätt när
vi till exempel behövde hjälp med
att möblera om stolar för att få en bra
framkomlighet till borden. Det är stora utrymmen mellan varje bordsgrupp
och lätt att dra ihop flera bord bredvid
varandra.
Angående toalett så har den här restaurangen en bra rymlig toalett som
fungerar bra för både manuell och elrullstol. Det finns handtag på var sin
sida av toalettstolen, vilket inte finns
på Le Pain Francais-ställena trots att
deras ena toalett utrymmesmässigt i
övrigt är en handikapptoalett.

MANUSSTOPP

Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 17 maj 2019.
Material skickas till Jonas Andersson,
goteborg@dhr.se eller till adressen på Mötespunkts baksida
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“BARAVARA” DAG
PÅ VÄLEN
MED YOGA, QIGONG OCH MEDITATION

DHR GÖTEBORGSAVDELNINGEN BJUDER IN TILL
EN DAG MED YOGA, QIGONG OCH MEDITATION

» Att bara ta hand om

sig själv en dag, njuta av
lugn och ro och att kanske lära sig något nytt
som du sen kan ta med
dig i din vardag.”

V

i vill inspirera er till en dag för
återhämtning, komma ifrån
ekorrhjulet och vardagens
stress. Att bara ta hand om sig själv en
dag, njuta av lugn och ro och att kanske lära sig något nytt som du sen kan
ta med dig i din vardag. Kan du inte
sitta på golvet sitter du i din rullstol
eller på en vanlig stol. Yogan, qigongen och meditationen är enkel och du
behöver inte ha gjort detta innan.
Passen är anpassade så att vi alla har
tid att komma ner i varv.
Maggan är massör och
yogamindfulnessinstruktör sen många år
tillbaka, ger föreläsningar & kurser i mindfulness & yoga för företag,
föreningar och privat.
Maria är Qigonglärare,
har många års erfarenhet att leda meditation
och jobbar även på hälsokostaffär i Varberg.
Hon är mycket intresserad av den andliga sidan av livet. Båda våra ledare har stor
erfarenhet av både fysisk och psykisk
smärta.
Så här ser dagen ut:
9.30 Samling & Fika
10.00 Yoga
10.45 Paus
11.15 Qigong
12.00 Lunch
13.00 Meditation
13.45 Paus
14.15 Yoga
15.00 Reflektion & Frågor
När: lördagen 18 maj, 9.30-15.30
Var: Välen, Klubbvägen 31
Anmälan: Senast 13 maj,
goteborg@dhr.se, Tel: 031-704 60 50
Ta med: Kudde, filt, bekväma kläder,
vattenflaska (yogamatta om du vill
sitta på golvet)
Ingår: Lunch, fika, frukt och nötter
Avgift: För medlemmar i DHR Göteborg eller Unga Rörelsehindrade 0:assistenter: 150:-. Övriga: 500:-.
Betalning sker till vårt Swishkonto
123 208 58 50. Märk betalningen med
”Yoga på Välen”

Varmt Välkomna!
Önskar DHR Göteborg//
Maggan & Maria
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DHR

GRÅ PANTRARNA 2019

DELAKTIGHET
HANDLINGSKRAFT

RÖRELSEFRIHET

ÄR DU EN
GRÅ PANTER?

F

rån i år, dvs 2019, är det Karl-Gustav Rosborg och Martin Ekman som skall
hålla i Grå Pantrarna. Vi två har tänkt att ordna ett antal träffar under kanske 4 gånger per år som håller på mellan ungefär kl. 13.00-15.30.

Kanske kan vi vara ute på olika äldreboenden så att de deltagare som vill också
kan äta lunch innan på boendets restaurang.
Här är olika ämnen som vi tänkt på, men inget är klart när det blir. Alla DHR-are
är välkomna oavsett ålder.

1
2
3
4

• Presentation av Göteborgs pensionärsombudsman
(finns på stadsledningskontoret)
• Lokala pensionärsråden - Skall DHR kunna vara med för
att tillvarata personer med funktionsnedsättningar?
• Rullstolar och vilka regler som gäller för rullstolstrafik. Kör man på gångbanor, cykelbanor eller
vägbanor? Kan man dricka alkohol och därefter
köra en elrullstol? Varför skall man ha en särskild
rullstolsförsäkring?
• Småhjälpmedel - vad kan man få och vad måste
man själv köpa? DHR:are kan få rabatt av en del
företag vid inköp.
• Vilka hjälpmedel kan man få från kommunen/regionen?

V

älkommen till en träff med
DHR-gruppen Grå Pantrarna
- DHR:s seniorgrupp för den
som är över 65 år, men alla åldrar är
ändå välkomna.
Vi träffas onsdagen den 15 maj kl 14
i lokalen Älvsborg (bottenvåningen
Dalheimers hus). Sluttid klockan 16.
Program:
Göteborgs kommuns första äldreombudsman Helena Bjurbäck besöker
oss. Äldreombudsmannens uppgift
är att värna äldres rätt i samhället. Du
kan vända dig till Äldreombudsmannen med frågor, få råd och vägledning
eller framföra synpunkter som berör
äldres rättigheter. Äldreombudsmannen är en neutral stödperson, frikopplad från verksamheten.
Vi fikar vid lämpligt tillfälle under
träffen. Det blir en enkel fika, men ring
till DHRG:s expedition senast måndagen den 13 maj och anmäl dig,

Välkommen!

önskar Pantergubbarna
Karl-Gustav Rosborg
och Martin Ekman.

• När kan man få hemsjukvård och hur fungerar det?
• Vilken service kan man få från hemtjänsten?

MARTIN EKMAN

Grå Pantrarna
0796-30 22 28

KARL-GUSTAV ROSBORG

Grå Pantrarna
031-57 31 76

NR 3-2019 DHR – MÖTESPUNKT
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BÄSTE MEDLEM!
HÄR KOMMER VILJANS IFS
PLANERADE AKTIVITETER 2019.

M

ycket har hänt! Ni som var med på kvartalsmötet
fick en genomgång av våra aktiviteter 2019 samt
framtidsplanerna för Välenområdet. Vi har även
genomfört rensning och inventering i lokalen, så nu är allt
i ordning och snyggt inför kommande års aktiviteter.
Nu är det dags att och betala in medlemsavgiften för 2019 på
Viljans PG-nummer: 13 77 14 - 2, (Kontakta Robert om du behöver ett inbetalningskort). Medlemsavgiften är oförändrad,
dvs. 50 SEK.
Styrelsen hälsar er VÄLKOMMEN till:

Anmälan och info kring aktiviteterna ovan kontakta:
Robert Kindberg. 0768-75 25 11 dagtid eller Anna-Karin,
e-post: ankivia@hotmail.com

Ps: Utskick om aktiviteterna görs även i DHR Göteborgs
medlemsblad Mötespunkt (Gäller medlemmar i DHR Göteborg), Håll utkik!
Styrelsen Viljans IF, kontaktuppgifter 2019
Robert Kindberg
			

0768-75 25 11
robert.kindberg@dhr.se

18 maj

Melodifestival med tema
20.00 – 24:00, (tills melodifestivalen slutar)

Ulf By 			
			

0705-40 42 72
ulfbygoteborg@gmail.com

25 maj

Nyhet Boccia spel på Välen & Grillning.
Viljans IF vs Mormors gäng (Borås) 10.00-18.00
För mer info kontakta Robert

Karl-Gustav Rosborg
			

031-57 31 76
karl-gustav.rosborg@dhr.se

21 juni

Midsommarfest
14:00 - 20:00

Lena Westerlin 		
			

0707-39 04 44
ggwesterlin@hotmail.com

6 juli

Grillfest på Välen (Robert hittar på något)
17.00 – 20.00

Anna-Karin Johansson 0704-97 89 33
			
ankivia@hotmail.com

17 augusti

Kräftskiva
17.00 – 20.00 Var och en tar med sig önskad
mat och dryck

Helena Gustavsson
			

0708-92 27 94
helena.gustavsson@dhr.se

17 oktober

Kvartalsmöte Klockan 18.00 – 20.00
Rapporter, planering och sedvanlig fika

Helen Palmenäs
			

0761-84 25 07
palmhelen@yahoo.se

3 december Julgröt:
17:00 -20:00
Plats:
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Hjälp till att spara på miljön och portokostnaden!
Meddela gärna din e-post till någon i styrelsen så kan
vi maila dig istället för att skicka brev.
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VILJANS IF MÖTER
MORMORS-GÄNG
IFRÅN BORÅS
VILJANS IF 2019

PINGSTFEST

BOCCIA TURNERING
3-MANNALAG!
KOM & VAR MED! 

MED TEMA SCHLAGER!!

Den 25 maj klockan 10 på Välen,
klubbvägen 31, Västra Frölunda.

LÖRDAGEN 18 MAJ KL. 20 – 24
(TILLS EUROVISION ÄR SLUT).

Det kommer bli en heldag. Under turneringen får alla
ta med sig sin egen matsäck. Efter bocciaturneringen
slutar grillar vi tillsammans m.m.

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

Om du har någon typ av matallergi måste du
meddela detta.
Korv med bröd m.m. samt hyra av lokal ingår i
anmälningsavgiften. 50 SEK för medlem och
100 SEK för icke medlem.
Anmälan och info: Robert Tel 0768-75 25 11 dagtid.
Eller Anna-Karin: ankivia@hotmail.com
0704-97 89 33, (Går även bra att skicka SMS)

Anmälan och info: Anna-Karin ankivia@hotmail.com
eller Robert Tel 0768-75 25 11 dagtid.

OBS! Vi vill ha din anmälan senast 17 maj.

Välkomna!

Välkommen med din anmälan!
NR 3-2019 DHR – MÖTESPUNKT
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SOCIALSTYRELSENS
NYA RAPPORT

S

ocialstyrelsens nya rapport visar på ett flertal brister inom
funktionshinderområdet.

Socialstyrelsens lägesrapport 2019, Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, visar att få funktionshindrade går vidare från daglig
verksamhet till arbete eller studier.
Detta trots att ett syfte med daglig verksamhet, enligt LSS, är att stärka och utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Daglig verksamhet är den vanligaste LSS-insatsen. Förutsättningarna
för att gå vidare till arbete eller studier
tycks dock vara begränsade för personer med daglig verksamhet. Knappt
15 procent av landets kommuner har
överenskommelser om samverkan
mellan LSS-verksamheter och Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Endast 14 procent av kommunerna
har skriftliga, aktuella rutiner för att
årligen pröva den enskildes möjligheter till arbete eller praktikplats. Enligt
en analys från 2014 var det endast 0,2
procent av de 33 800 som hade daglig
verksamhet som gick över till ett lönearbete och varade minst två år!
Fler slutsatser i lägesrapporten:
• Kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka
och i oktober 2017 var en femtedel
av besluten nybeviljade. De nya
besluten handlar framförallt om
personer som tidigare haft statlig
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken eller hemtjänst
enligt socialtjänstlagen.
· Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än
andra. Trots det saknar många
kommuner rutiner för att upptäcka
våldsutsatthet inom LSS-verksamheter. Endast en tredjedel av

8
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Insatser o
ch stöd till
personer
med
funktionsn
edsättnin
g
Lägesrapp
or
t 2019

kommunerna använder standardiserade bedömningsmetoder för
att upptäcka våldsutsatthet hos
enskilda vuxna inom LSS. Många
kommuner saknar dessutom rutiner för hur de ska agera vid indikation på våldsutsatthet.
• Förekomsten av psykisk ohälsa är
utbredd inom LSS. År 2017 hade
omkring 3 000 personer med insatser enligt LSS en schizofrenidiagnos, vanföreställningssyndrom eller liknande. Av dessa hade cirka 2
000 insatsen boende för vuxna enligt LSS. Det handlar både om att
personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd genom LSS
men också om en hög förekomst
av psykisk ohälsa bland personer
med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

• Brister i barnperspektivet inom
LSS. Vissa LSS-insatser till barn
fortsätter att minska i antal, exempelvis korttidsvistelse. För de
yngsta, 0–12 år, kvarstår minskningen även när hänsyn tagits till
befolkningsutvecklingen. Trots att
boende för barn fortsätter att minska så är inflödet högt, och 2017 utgjorde de nya besluten en tredjedel
av samtliga beslut om boende för
barn. Omkring 15 procent av de
nya besluten avsåg barn som året
innan hade personlig assistans
enligt LSS eller SFB året, vilket är
en ökning jämfört med föregående
års mätning.

Källa: Socialstyrelsens lägesrapport
2019, Insatser och stöd till personer
med funktionsnedsättning.

Stina Roempke, verksamhetsledare på LaSSe Brukarstödcentrum,
informerar om verksamheten.

INNEHÅLLSRIK
SPRIDNINGSKONFERENS
Funktionsrätt Göteborgs Individstöd informerar om verksamheten. Från Vänster: Lina Ivarsson, Pia Jonsson och
Anki Andersson.

F

unktionsrätt Göteborgs Individstöd och LaSSe Brukarstödcenter bjöd in till en eftermiddag på Dalheimers Hus för att tala om erfarenheterna från sina respektive verksamheter.
Inbjudna var också Margareta Persson för att berätta om sin
bok Gamla synsätt spökar än och om hur människor med
funktionsnedsättningar har behandlats genom tiderna samt
hur det påverkar synen på våra grupper i dagens moderna
samhälle. Som avslutning kom Agneta Persson och berättade om projektet Att komma till sin rätt som arbetat med
mänskliga rättigheter inom psykiatrin i Göteborg.
Individstödets Erfarenhetsrapport 2018
*Funktionsrätt Göteborgs Individstöd har de senaste åren
märkt att deras målgrupp är betydligt mer utsatt än tidigare.
Individstödet har tidigare fungerat som ett komplement till
övrigt stöd i samhället – nu har Individstödet istället blivit
en sista utväg för människor som försökt allt och inte har
någon annan att vända sig till. De ärenden Individstödet får
av sina besökare är nu också mer komplexa då problemen är
fler och svårare än tidigare. I Individstödets erfarenhetsrapport från 2018 förklaras detta bland annat med att det blir allt
svårare för den enskilde att hävda sina rättigheter gentemot
olika myndigheter. En allt större del utrikesfödda besökare
har tillkommit. Denna målgrupp saknar ofta grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och
vilka stöd som erbjuds. Individstödet märker att det sällan
tas hänsyn till deras behov.

Individstödets erfarenhetsrapport
från 2018 finns att ladda ner på
Funktionsrätt Göteborgs hemsida
www.funktionsrattgbg.se. Klicka
på fliken Individstöd.
*Individstödet drivs av Funktionsrätt Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad och erbjuder kostnadsfri och fristående rådgivning, stöd
och vägledning kring frågor som
rör funktionshinder. Individstöd
vänder sig till personer med funktionsnedsättning i Göteborg, deras
anhöriga och närstående.
LaSSe Brukarstödcenters Rapport 2018 - Erfarenheter
I *LaSSe Brukarstödcenters erfarenhetsrapport från 2018
beskriver man verksamheten och har gjort en sammanställning av de problem som organisationen noterat i samband
med de ärenden besökarna har. Gemensamt för dem som
vänder sig till LaSSe är att de upplever att de har svårt att
få igenom sina behov och önskemål gentemot myndigheter
och/eller assistans- eller omsorgsgivare.
De fem vanligaste ärendena besökarna har när dem kontaktar
LaSSe är: ekonomi (49 %), personlig assistans och hemtjänst
(12 %), fritid (10 %), boende (8 %) och psykosocialt (7 %).
LaSSe Brukarstödcenters slutsats i rapporten är ”…att det
återstår mycket arbete för myndigheterna för att uppfylla de
intentioner som finns i gällande nationell lagstiftning, t ex
LSS och SoL, och för att efterleva principerna om mänskliga rättigheterna som Sverige har åtagit sig följa genom FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”
Om du vill ha LaSSe Brukarstödcenters Rapport 2018 – Erfarenheter så hör av dig till Annie på DHR:s kansli, tel. 076883 59 51 eller mail: ann-marie.fogelberg@dhr.se.

*LaSSe Brukarstödcenter arbetar med kostnadsfri rådgivning till personer med funktionsnedsättning och deras närstående på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Organisationen är en självständig aktör, ägd av anställda med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning.
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AVDELNINGENS
PÅSKFEST

Avdelningens påskfest blev en trevlig och uppskattad
tillställning.
Vi var c:a 30 personer som åt gott och hade en trevlig
stund tillsammans. Festen utgjorde en bra upptakt till
påskhelgen!

LISEBERGS
TRÄDGÅRDSDAGAR

TRIVSELBINGO
Nu har vi haft vårens sista bingospel.
Återkommer till hösten med nya datum.
Tack för i vår!

Helena, Marianne och Margreth

ANMÄLAN

Missa inte trädgårdsdagarna den 9-12 maj

KANSLIPERSONALENS
ARBETSTIDER:
Jonas
Linda
Robert
Annie

10

Mån - tors
Mån - fre
Mån - fre
Tis
Ons
Tors
Fre

09-17
10-17
09-15:40
13–17
08–12
13–17
09-15:45
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För att inte vara beroende av att endast en person här
på kansliet kan ta emot anmälningar, så vill vi att
anmälningar till våra aktiviteter i fortsättningen ska
gå till adressen goteborg@dhr.se
Denna adress kan kontrolleras av flera av oss här på
kansliet, och då minskar risken för att din anmälan
ska missas, om Jonas inte skulle ha möjlighet att ta
emot din anmälan.

JONAS ANDERSSON

Kanslist
Telefon 031-704 60 50
E-post goteborg@dhr.se

AKTIVITETER 2019

DHRG:S NÄTVERK 2019,
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
rörelseförmåga.
Mötena äger rum i lokal ”Älvsborg”, men kan komma att ändras. Kolla med Robert eller receptionen
på Dalheimers Hus.
Dag och tid: onsdagar 17.00 – 20.00
22 maj • 19 juni • 21 augusti • 18 september
• 16 oktober • 20 november                 
            
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/ ordförande
DHR Göteborgsavdelningen

INBJUDAN TILL AVDELNINGENS

MIDSOMMARFEST

DU är välkommen att traditionsenligt avnjuta sill
och potatis med tillbehör och naturligtvis kaffe och
en härlig jordgubbstårta till avslutning. Någon underhållning bjuder vi också på.
När: tisdag 18 juni från klockan 14.00 till cirka 17.00
Plats: Dalheimers Hus.
Anmälan: Senast 10 juni behöver vi din anmälan
goteborg@dhr.se eller på telefon: 031-704 60 50.
Meddela vid beställningen om du har hjälpmedel eller
behov av annan kost.
Festen brukar vara populär, och vi har inte obegränsat
med platser, så väntelista brukar behöva upprättas.
Därför ber vi, glöm inte meddela oss om du får återbud
så att någon annan kan få din plats.
OBS! Om du inte dyker upp debiteras du 100: Betalning sker till vårt Swishkonto 123 208 58 50
Märk betalningen med ditt namn och ”Midsommarfest”.
Kostnad för icke medlem är inte klar ännu. Du kan
ringa kansliet när vårt kalas närmar sig.

VÄLKOMNA!
Medlemssociala kommittén

NR 3-2019 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
POSTADRESS

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

MAJ

Slottsskogsgatan 18

15

TELEFON

15

Jonas
Linda
Robert
Annie

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

E-POST TILL KANSLIET

goteborg@dhr.se
HEMSIDA

www.dhr.se/goteborg
SOCIALA MEDIER

www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen

IK

APP

IDRO

G

ET

SK

TEBOR

D

G

Ö

FÖRBUN

VILJANS
IF
SVE

N

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN

Klubbvägen 31, Välen.
Robert Kindberg 0768-75 25 11

UNGA RÖRELSEHINDRADE
GÖTEBORGSKLUBBEN
OMBUDSMAN

Lisbet Karlsdotter
KANSLIST

Kristina Kindberg
TELEFON

031-13 33 95
E-POST

urg@telia.com

Pubrunda med Livets Puzzel

Manusstopp MötesPunkt

18

Yoga på Välen, se sidan 4

18
22

Pingstfest med Mello-tema, se
sidan 7
NÖG

23

Stiftelsemöte

25

Viljans IF Boccia mot Mormors
gäng, se sidan 7
Styrelsemöte DHRG

28

JUNI
21
25
27

2019

Grå Pantrarna, se sidan 5

17

18

T
TS

A HAND

www.twitter.com/
dhrgoteborg

AKTIVITETSKALENDER

Midsommarfika
Midsommarfest på Välen, se
sidan 6
Styrelsemöte DHRG
Stiftelsemöte

