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DHR har under sin 98-åriga 
historia aldrig behövt börja 
ett verksamhetsår på det här 

sättet. Men det är inte bara negativt, 
utan vi har tvingats att hitta nya for-
mer för föreningsverksamheten och 
för vårt rättighetspolitiska arbete. 
Styrelsen ser därför fram mot ett 
spännande år som förhoppningsvis 
blir positivare än 2020. 

På färdtjänstfronten intet nytt 
En enad funktionshinderörelse har 
lyckats förhala processen kring för-
sämringarna av färdtjänsten. För-
utom redan beslutade höjningar av 
färdtjänsttaxan, som är knutna till 
prisökningar av övrig kollektivtra-
fik, så har det inte hänt någonting 
med vare sig avgifter eller regelverk. 
Under våren räknar vi med att tra-
fikkontoret kommer att bjuda in oss 
till workshops kring hur framtidens 
färdtjänst ska se ut samt prissätt-
ningen. 

Det är då viktigt att vi har på fötter-
na och verkligen kan beskriva vilka 
konsekvenser förvaltningens förslag 
på förändringar skulle få för oss som 
behöver färdtjänst för att röra oss fritt 
i Göteborg. Vi kommer därför snart 
att bjuda in till ett öppet arbetsmöte 
om färdtjänst. Det kommer att vara 
en del av nätverket Öppna Göteborgs 
arbete, men inbjudan att delta gäller 
naturligtvis som vanligt alla med-
lemmar. Vi kommer då att gå igenom 
en enkät som vi vill skicka ut till alla 
medlemmar som har färdtjänsttill-
stånd. Innan vi gör det så vill vi gå 
igenom enkäten med många fler så 

att det är rätt frågor vi ställer. Vår 
bedömning är att en sådan medlem-
sundersökning skulle vara ett bra 
verktyg i kampen för en fungerande 
och rättvis färdtjänst. 

Digitalisering
Vårens verksamhet kommer på 
grund av Covid-19 i huvudsak att 
vara digital.  De som är medlemmar 
hos oss och behöver en introduk-
tion i att umgås digitalt, kommer att 
erbjudas detta.  Det kan handla om 
allt ifrån att koppla upp samtal med 
barnbarnen på ”Messenger”, skicka 
fotografier via sms och hur man gör 
när man vill umgås och delta i DHR:s 
digitala verksamhet. Du når alltid 
avdelningens kanslipersonal via te-
lefon och mejl under kontorstid. Vi 
har också möjlighet att hjälpa dig på 
distans med din telefon eller din da-
tor. Hör av dig till Jonas eller Linda 
så går vi vidare utifrån dina förut-
sättningar. 
Vi tänker oss också att ha digitala 
studiecirklar kring hur man fungerar 

Ordförandens ruta

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 22 febuari 2021. 

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

VÅRENS VERKSAMHET KOMMER 
I HUVUDSAK ATT VARA DIGITAL

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 
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 2021

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 Funktions-

hinderpolitik 7 resp. 4 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
• Rabatt på Etac:s webbutik (etac.se). 

Logga in med medlemsnummer så 
räknas rabatten av.

• Viss juridisk rådgivning
• Rabatt när du tecknar sakförsäkring
  i Unik Försäkring. Rullstolsförsäkring 

ingår utan kostnad.
• Rabatt när du köper glasögon 
 från SmartEyes

VILJANS IF
Är du medlem i DHRG har du 

automatiskt medlemskap i Viljans IF
UNGA RÖRELSEHINDRADE

Medlemsavgift <32 år 60 kronor
Första året kostnadsfritt
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bäst när man måste umgås digitalt. Du 
kommer att få utskick via e-post eller 
sms till studiecirklar, medlemsträffar 
och föreläsningar som vi kommer att 
genomföra under våren. 

Varannan tisdag har du möjlighet att 
slå upp en kopp kaffe eller te och sätta 
dig vid datorn eller telefonen och ”tjö-
ta” bort en stund eller två kring din 
digitala vardag. Hur ser vardagen ut 
för dig just nu när vi måste leva med 
social distans och hålla oss borta från 
folksamlingar? Har du tagit vaccin och 
hur tyckte du att det var? Det är exem-
pel på samtalsämnen i Coronatider. 

Årsmöte
Förra året hade vi vårt årsmöte väl-
digt sent och på ett nytt sätt. I år räk-
nar vi med att göra på samma sätt som 
vi gjorde 2020, men vi startar tidigare 
så att vi i alla fall kommer närmare 
stadgarnas krav på hur årsmötet ska 
hållas. Se mera i kallelsen som finns i 
tidningen. 

Med detta vill jag önska dig välkom-
men till år 2021 och hoppas på att det 
ska bli ett positivare år än det ”skit-år” 
vi precis har tagit oss igenom.

» En enad funktions-
hinderörelse har lyckats förhala 
processen kring försämringarna 

av färdtjänsten.”

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

Roberts telefontider:
Tis 14-15 • Fre 10-11

Om jag inte har möjlighet att 
svara när du ringer, så skicka 
gärna ett SMS.

Så har då vi på kansliet återkommit 
efter några dagars julledighet. En 
ledighet som för egen del har varit 
minst sagt annorlunda. 

Jag har tillbringat både jul- och ny-
årsafton här i Göteborg. Det har jag 
aldrig gjort tidigare. Eftersom man 
dessutom uppmanas att inte träffa 
folk har det inneburit extremt myck-
et filmtittande för min del. 

Vi hoppas att vi ska kunna genomfö-
ra några olika digitala träffar under 
våren. Eftersom pandemin fortfaran-

de hänger över oss så är det inte möj-
ligt att genomföra fysiska träffar på 
ett säkert sätt. Men vi hoppas att du 
ändå har möjligt att höra av dig till 
oss på kansliet och berätta om hur du 
upplever din vardag just nu. 

Du kanske har några tankar om äm-
nen som du tycker att vi borde prata 
om på någon av träffarna. 

Hör i sådana fall av dig till oss. 

Väl mött under 2021!
Hälsningar/ Jonas

KANSLIETS RUTA

I juni 2020 var vi en liten grupp som 
via ett telefonmöte diskuterade de 
nya reglerna kring bilstödet. 

Jag har under hösten haft fortsatt kon-
takt med några i gruppen för att få veta 
hur de går för de av dem som är på 
gång att söka nytt bilstöd. En av dem 
sökte under hösten, en annan ska söka 
nu efter årsskiftet. 
  
Om Du har anpassad bil, eller funde-
rar på att skaffa/byta och inte tidigare 
har varit med i våra samtal, tycker jag 
att det vore mycket intressant om Du 
kunde höra av dig till mig på kansliet 
och dela med dig av dina erfarenheter 
till oss andra i gruppen. Ni kan ju vara 
några som har avstått att söka innan 
ändringarna som gjordes den 1 okto-

ber och har sökt efter det att reglerna 
ändrades. 

Min förhoppning är då att du kan dela 
med dig av dina synpunkter/erfaren-
heter kring hur det är att söka bilstöd, 
så att vi kan rapportera om detta i vårt 
medlemsblad så att informationen 
sprids.
 
Du som deltog i samtalet i juni behö-
ver naturligtvis inte anmäla ditt in-
tresse igen. 

Välkommen till en digital träff, där 
du får redogöra för dina erferenheter 
Torsdagen den 18 mars kl 18-19.30

Anmäl dig senast den 16 mars till 
kansliet antingen via mail eller telefon.”

Mötet sker digilalt via Teams
/Jonas

EFTERLYSNING!
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Informationen om merkostnads-
ersättningen måste bli bättre för 
att personer med funktionsned-

sättning ska kunna fylla i ansökan 
på rätt sätt. I dag verkar det råda en 
stor oklarhet om vad en merkostnad 
egentligen är. Det visar en undersök-
ning av DHR, skriver organisatio-
nens ordförande i Skåne, Carolina 
Nordbeck och förbundsordförande 
Åsa Strahlemo.

Den första januari 2019 infördes den så 
kallade merkostnadsersättningen. Den 
ska på sikt ersätta den tidigare handi-
kappersättningen. Försäkringskassan 
definierar merkostnaden som 

”en skälig kostnad som uppkommer 
på grund av en persons funktionsned-
sättning och som går utöver en kost-
nad som är normal för en person utan 
funktionsnedsättning i motsvarande 
ålder”. 

Mer kunskap behövs
Då många har vänt sig till DHR med 
frågor om den nya ersättningen har 
förbundet genomfört en öppen en-
kätundersökning på webben. Den var 
riktad till personer med funktionsned-
sättning och syftet var att få mer kun-
skap om hur merkostnadsersättningen 
fungerar.

Cirka 55 procent av de som svarat på 
enkäten i Skåne säger att de får ekono-
misk ersättning för sina merkostnader 
genom merkostnadsersättningen. 28 
procent svarar nej på frågan. Resteran-
de svarar ”vet ej” då de antingen inte 
känner till denna ersättningsform eller 
att de är inne i ansökningsprocessen.

Vanliga merkostnader kan till exem-
pel vara utgifter för slitage av kläder, 
inköp av förbrukningsvaror, person-

liga hjälpmedel och rehabilitering. 
En tredjedel av de som får ersättning 
säger att de även har merkostnader 
som inte täcks av ersättningen. Det är 
bland annat utgifter för en aktiv fritid, 
ortosskor och god man. 

Många avslag på merkostnadsersätt-
ning
I de frisvar deltagarna gett som exem-
pel på merkostnader så är det många 
som inte är merkostnader enligt För-
säkringskassans definition. Vad in-
dividen ser som en merkostnad och 
vad Försäkringskassan definierar som 
merkostnad visar på betydande oklar-
heter och behöver tydliggöras. Om 
individen har en annorlunda uppfatt-
ning om vad den kan få ersättning för 
än vad som faktiskt är möjligt kommer 
ju förväntningarna alltid att bli fel och 
för högt ställda. Kan det vara en för-
klaring till att det blir så många avslag 
när det gäller merkostnadsersättning-
en just nu?

DHR vill därför att Försäkringskas-
sans information om merkostnadser-
sättningen blir tydligare och enklare 
att förstå.

Informationen är hämtad från en arti-
kel ”Svårtolkat begrepp leder till fler 
avslag från Försäkringskassan” i Kris-
tianstadsbladet debatt 201202. 

BEGREPPET MERKOSTNADSERSÄTTNING 

BEHÖVER TYDLIGGÖRAS

ANN-MARIE FOGELBERG
Telefon: 0768-83 59 51
E-post: ann-marie.fogelberg@dhr.se

» Om individen har en 
annorlunda uppfattning om 
vad den kan få ersättning för 

än vad som faktiskt är möjligt 
kommer ju förväntningarna 
alltid att bli fel och för högt 

ställda.”

Göteborgsfondens ändamål är 
att ge bidrag till medlemmar 
i DHR Göteborg för att täcka 

kostnader för personliga utgifter som 
extra hjälpmedel (där man bara får ett 
från regionen) eller som man aldrig 
kan få som hjälpmedel, anskaffning 
av glasögon, reparationer av tänder 
utöver normala tandvårdskostnader 
m.m. Bidrag får inte lämnas till re-
kreation eller rehabiliteringar.

Skriv ett vanligt brev som innehåller 
personuppgifter, kontonummer och 
vad du söker till samt hur mycket.  
Märk ansökan ”Göteborgsfonden”. 
Ansökan kan göras under hela året.

Ansökan skickas till:
DHR Göteborgsavdelningen
Göteborgsfonden 
c/o Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Har du frågor om Göteborgsfonden? 
Frågor besvaras endast via denna 
e-postadress: 
marianne.enoksson@dhr.se

TACK FRÅN 
VALBEREDNINGEN

Vi i valberedningen vill tacka 
alla som har ställt upp och repre-
senterat DHR Göteborg i stads-
delarnas funktionshinderråd. 1 
januari 2021 upphör råden, som 
en del av den nya omorganisa-
tionen som staden gör. 
 
Vi är tacksamma att ni har kun-
nat ställa upp och tagit ett förtro-
endeuppdrag för vår förening. 

Hälsningar
Valberedningen

GÖTEBORGS-

FONDEN
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I början av december gick en 
fabriksmonterad anpassning
till min bil sönder. Jag 

visste att garantin på bilen inte 
skulle täcka detta då bilen är för 
gammal. Jag ställde därför in 
mig på att betala själv. 

Då fick jag tipset av en kollega att 
Försäkringskassan betalar repa-
ration av anpassning. Jag kontak-
tade dem dagen efter för att kont-
rollera. 
Det som gjorde att jag var tveksam 
var att det gällde en originalmon-
terad anpassning. Men det visade 
sig att det inte spelade någon roll. 
Har man fått det som anpassning 
så får man hjälp med betalningen. 

Det finns en särskild blankett att 
ladda ner på Försäkringskassans 
hemsida för detta. Den heter Bil-
stöd för reparation av anpassning. 

Man kan även fylla i den digitalt 
via Mina sidor. Den var enkel att 
fylla i. Dock måste du skicka in 
offerten/kvittot på lagningen via 
vanlig post av någon anledning.

Veckan efter hade jag en kortare 
telefonsamtal med en handlägga-
re på Försäkringskassan där jag 
fick chansen att förklara lite mera 
vad som hade hänt. Det var allt 
som jag behövde göra. Inom två 
veckor efter samtalet hade jag fått 
ersättningen utbetalt.

BEHÖVER DU LAGA DIN 

BILANPASSNING?

Att få ekonomisk hjälp med att laga sin anpassning var inte alls så svårt 
som jag först trodde. Jag upplevde det som ett smidigt förfaringssätt att få 
ordnat det hela. Informationen om att man kan få ekonomisk hjälp med 
detta fick jag tack vare mitt medlemskap i DHR. Tänk vad ett medlemskap 
kan vara bra!

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se

Under våren kommer avdelningen att 
byta hemsida. Detta arbete påbörja-
des under förra året. Men på grund 

av pandemin blev arbetet kraftigt försenat. 

Det var inte möjligt för de ansvariga på för-
bundet att arbeta med nya hemsidan i den 
utsträckning som det var tänkt.  Men under 
januari och februari har arbetet kommit igång 
igen. 

Det är dags att göra en uppfräschning av 
hemsidan, både för att få en nyare layout, men 
även för att den nuvarande inte går att uppda-
tera så länge till. Det är naturligtvis inte bara 
vår avdelning som har fått ny sida utan det 
gäller alla avdelningar och distrikt. 

Vi hoppas att den nya sidan kommer inne-
hålla en del nya funktioner som gör att den 
blir enklare att arbeta med. 

Bland annat kommer det att bli möjligt för oss 
att lägga ut nyheter med hjälp av en ny da-
tumfunktion. Vi kommer att kunna skriva in 
exakt när en aktivitet ska börja att visas. 

Det vill säga, vi skulle kunna skriva inbjudan 
till årets julbord redan i maj och sedan ställa 
in så att den inte börjar att visas förrän 1 de-
cember. 

Vi hoppas att ni medlemmar ska finna intres-
sant information på ett enkelt sätt. 

Om det är något särskild information som du 
saknar på hemsidan, ta kontakt med oss så 
ska vi se om det är möjligt att lägga ut just den 
informationen.

NY HEMSIDA
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Jag kände mej lite krasslig i som-
ras men jag tyckte jag hade tur 
i oturen. Det var lätt att boka

        tid på nätet, det fanns flera tider 
på samma dag. 

Det är ju bra när man är funktions-
nersatt att det går att boka på nätet. 
Denna provtagning var kopplad till 
Närhälsan Eriksberg och avsåg på-
gående infektion av covid-19. Provet 
togs av medicinsk personal och dem 
hade en lokal så man behövde inte gå 
in på Närhälsan.

De hade lagt ut en ramp så förhopp-
ningen var nog att även funktions-
nersatta skulle kunna ta sig upp till 
lokalen. Men döm om min förvåning 
när jag såg att det var en tröskel för att 
ta sej in i lokalen och en för att ta sig in 
i det rummet där provet togs. De har 
ju inte tänkt hela vägen ut. En person 
som går med hjälp av ett hjälpmedel 
kan få stora problem. Med en rullstol 

blir det lite knöligt och med rullator 
blir det svårt om man måste lyfta den 
trots värk i kroppen, svaga armar och 
dålig balans.

/ Helen Palmenäs

DE TÄNKTE INTE HELA VÄGEN

Fin ramp in i lokalen för provtagning.

Hoppsan! Här har man inte tänkt hela vägen fram.

» Men döm om min 
förvåning när jag såg att det 

var en tröskel för att ta sej in i 
lokalen och en för att ta sig in i 
det rummet där provet togs.”

KULTUR-
INTRESSERAD 
ELLER BARA SUGEN 
PÅ ATT LÄRA DIG 

NÅGOT NYTT? 

Ett nytt arvsfondsprojekt håller på 
att starta upp. Det är Coompanion 
Göteborgsregionen som leder pro-
jektet, GIL och LaSSe brukarstöd-
center är partners. 

Vi söker nu personer till en utbild-
ning som lär ut arbetet med bok-
ning av musikgrupper. Kulturför-
eningen Bunkern är också med i 
projektet och det är musikerna där 
som vi ska jobba tillsammans med.

Jobbet innehåller olika delar: skri-
va text, layout, ringa arrangörer, 
lägga upp system, sälja in band till 
arrangörer, skapa register, bygga 
hemsida. Alla behöver inte göra allt. 

Vi går igenom och lär oss många 
olika delar, för att se vad du gillar 
och vill lära dig mer om. Du får 
direktkontakt med massa trevliga 
frilansmusiker i Göteborg som be-
höver hjälp att nå ut. Ta chansen att 
lära dig arbetsuppgifter som är hett 
efterfrågade och få ett nytt nätverk 
på köpet.

Du behöver inte ha några speciel-
la förkunskaper, men du får gärna 
vara kulturintresserad och ha en 
vilja att vara med och utforma hur 
arbetet ska gå till.

Projektet pågår i tre år och planerad 
start är hösten 2021, eller tidigare 
om möjligt med tanke på Corona.

För mer information 
kontakta Ebba Westerberg på 
Coompanion.
ebba.westerberg@coompanion.se
Telefon: 0768 55 87 77
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Livet - som det 
kan vara! 
Välkommen till vår serie med sam-
tal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, 
journalist och författare, och intressan-
ta inbjudna personer som kommer att 
tala om livet – som det kan vara! 

Vi fortsätter att samtala kring hur man 
kan gå vidare i livet trots omvälvande 
livshändelser. Samtalen kommer att 
vara digitala via Zoom med Ulrika 
som samtalsledare och du har även 
möjlighet att ställa frågor via en chatt. 

Tisdagen den 9/2 kl.15.00 – 16.00 – 
Det enda jag kan göra är att gå 
Socionom Anders Sandberg och förfat-
taren och journalisten Ulrika Jannert 
Kallenberg samtalar om våld i nära 
relationer bland annat utifrån Ulrikas 
senaste bok ”Det enda jag kan göra 
är att gå” som handlar om en relation 
hon fastnade i när hon var ung men 
sedan lämnade. Anders har lång er-

farenhet av arbete 
med våld i nära re-
lationer och är just 
nu samordnare på 
Västra Götalands 
länsstyrelse gäl-
lande mäns våld 
mot kvinnor. Det 
blir bland annat 
prat om skuld och 

skam, varför det kan vara så svårt att 
lämna en våldsam relation. 

Tisdagen den 23/2 kl.15.00 – 16.00 – 
Jag behöver Hedvig 
För sexton år sedan födde Jessica Roos 
Rahmquist en ljuvlig liten flicka med 
kolsvart hår och vackra mandelfor-
made ögon, lite sneda precis som sto-
rebrors ögon när han föddes. Men det 
är något i barnmorskans frågor som 
väcker oro. Jessica sluter armarna om 
barnet på sitt bröst, det känns som om 
barnmorskan vill stjäla deras lycka. 
Jessica kommer tillsammans med 
Hedvigs syskon Ebba och Ludvig att 
berätta om sin villkorslösa kärlek till 
Hedvig som har Downs syndrom och 
hur de emellanåt får stå på barrikader-
na och kämpa för hennes rättigheter 
och allas lika värde. 

Välkommen med din anmälan till: 
E-post: ombudsman@funktionsrattvg.se

Vi tar emot anmälningar till senast 
dagen innan aktuell föreläsning. 
Skrivtolk finns vid behov men måste 
meddelas senast fem dagar innan det 
arrangemang du vill delta på. Länk 
för inloggning mailas ut dagen innan 
samtalen. Samtalen sker via Zoom och 
är gratis!

Västra Götaland

KAFFEONLINE 

OCH SAMTALSSERIE OM LIVET

Den 19 januari kör Funktionsrätt Västra Götaland igång med 
sina kaffemöten online igen. De kommer att ha dem varan-
nan tisdag med något undantag, alltid kl. 15.00. Aktuella 

datum hittar ni alltid på deras hemsida www.funktionsrattvg.se el-
ler på Facebook. 

Maila till ombudsman@funktionsrattvg.se så får du en länk till mötet.

VI I UNGA 
VILL HA ETT SAMHÄLLE 

SOM FUNKAR OCH ÄR TILL-
GÄNGLIGT FÖR ALLA!

Unga Rörelsehindrade är fören-
ingen för dig som också vill 
att alla ska kunna vara med 

i samhällsgemenskapen oavsett om 
man är funkis eller inte. Ingen ska 
lämnas utanför!

För att bli kvar som medlem betalar du 
medlemsavgiften för år 2021. 
Betala in din medlemsavgift (100 kr) 
till Förbundet Unga Rörelsehindrade 
på bankgiro 5085-9107. Glöm inte att 
ange ditt namn och personnummer.

Kom med och stöd oss för ett samhälle 
som funkar för alla. Vi behöver dig! Bli 
medlem redan nu och du är medlem 
hela år 2021, det är bra satsade 100 kro-
nor. Du kan ha en egen funktionsned-
sättning eller inte – alla är välkomna 
som medlemmar (om du är max 32 år).

Genom att fortsätta vara medlem i 
Unga Rörelsehindrade ger du vår or-
ganisation tyngd. Hur du sen engage-
rar dig (eller inte) väljer du. Men du är 
oerhört viktig för vår organisation ge-
nom ditt medlemskap!

Länk: http://ungarorelsehindradegote-
borgsklubben.se/god-jul-onskar-unga/ 

Lisbet Karlsdotter
Ombudsman

Unga Rörelsehindrade 
Göteborgsklubben
Slottsskogsgatan 12
414 53  GÖTEBORG

Telefon: 031-13 33 95
Mejl: urg@telia.com
Hemsida: 
http://ungarorelsehindradegoteborgs-
klubben.se/
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Hur står det till i funktions-
hinderrörelsen nu ett år efter 
pandemins utbrott? Hur mår 

medlemmarna? Och hur ser verk-
samheten ut, har den förändrats på 
något sätt?  
 
Vi har frågat några som är aktiva i 
funktionshinderorganisationer hur de 
har lyckats med medlemsaktiviteter 
under det gångna året och vad de har 
för planer för framtiden. 
 
Robert Kindberg, 
ordförande i DHR 
Göteborg  
Under coronaåret har 
vi har fått skaffa tek-
nik för träffar över in-
ternet och det har gått åt mycket tid för 
att lära oss att hantera den. Men nu kan 
vi tekniken någorlunda bra på kans-
liet, berättar Robert. 
 
De flesta aktiviteter har också varit 
nedlagda. Våra medlemmar är inte så 
digitala och våra förtroendevalda har 
fått lära sig tekniken men nu börjar vi 
komma igång.  
 
Vi funderar också på hur vi skall få 
tillbaka folk och få tillbaka gnistan 
som vi tappat under den coronatid 
som varit. Medlemmar väntade länge 
på att de fysiska mötena skulle komma 
igång, men det blev inte så. Men jag 
upplever att nu börjar medlemmarna 
få lite mod att använda ny teknik.  
 
Det ser lite ljusare ut nu, men samti-
digt, när man ringer runt, så märker 
man att många tappat modet efter att 
ha suttit i karantän så länge. Den nor-
mala lunken har försvunnit.  
 
DHR kommer att ha digitala arbetsmö-
ten och dra igång olika nätverk över 

internet. Ett är Livets Puzzel. Vi har 
också Öppna Göteborg och så kommer 
vi att ha digitala möten om bilstöd.  
 
När vi kommer igång med den digita-
la verksamheten kan vi bjuda in med-
lemmar från hela Sverige på ett sätt 
som vi inte gjort tidigare, och det skall 
bli spännande. Avstånden blir ovä-
sentliga när det gäller digitala möten, 
säger Robert som avslutning. 
 
Astrid Steen, Unga 
Rörelsehindrade  
Unga Rörelsehind-
rade har haft väldigt 
många onlinemöten 
och väldigt tidigt, så 
på ett sätt känns det som vi har haft 
mer verksamhet än någonsin, berättar 
Astrid. 
 
Det är lätt att ha sådana möten, men 
man saknar de fysiska mötena mycket. 
Det tror jag väldigt många gör! Vi har 
märkt det genom att det inte kommer 
så jättemånga på mötena. Och det kan 
ju bero på att man hellre vill träffas fy-
siskt.  
 
På våra träffar har vi diskuterat ett 
ämne i kanske en timma, som till ex-
empel hälsa. Och vi har också bjudit in 
någon för att prata. 
 
Om tekniken kan man säga att den 
funkar när det funkar. Ibland kan det 
vara lite segt att komma igång, alla 
kanske inte är lika vana. Men det bru-
kar gå att lösa. 

Än så länge planerar vi för medlems-
möten online i framtiden. Det är svårt 
att veta vad som händer. Det beror på 
coronaläget om vi kan ha fysiska mö-
ten. Men det vet vi inte nu, avslutar 
Astrid. 
 
Sara Somehagen, 
Funktionsrätt 
Göteborg 
Vi har medlemsor-
ganisationer som vi 
träffar, så vi har fått 
ställa om till digitala medlemsträffar. 
Och det har gått bra, det har varit ut-
maningar att ställa om. I början var det 
lite klurigt innan vi kom på det hur vi 
skulle göra.  
 
Sedan handlar det mycket om tillgäng-
ligheten, vilket gör det svårt. Och här 
håller vi fortfarande på och lär oss. Det 
skall fungera för dem med synnedsätt-
ning och med hörselnedsättning.  
 
Det är ungefär samma organisationer 
nu som är aktiva som det var tidigare. 
Och det handlar inte så mycket om att 
några klarar tekniken bättre än andra. 
Vi har många äldre som är aktiva på 
våra möten.  
 
Vi har sagt att vi skall fortsätta med 
digitala möten även framöver. Vi har 
inte planerat några fysiska möten, 
men vi kanske kommer att komplette-
ra med digitalt även i framtiden. Men 
som sagt, vi har inte planerat så långt 
fram än utan det blir digitalt som det 
ser ut nu, avslutar Sara.

» Vi funderar också på hur vi skall få tillbaka folk och få 
tillbaka gnistan som vi tappat under den coronatid som varit.”

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

PER OLOF LARSSON
E-post: radiotime@hotmail.se.

CORONALÄGET 
IGÅR, IDAG OCH KANSKE I MORGON 
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Vad gäller för dig 
som kör elrullstol 
eller elskoter?

En elrullstol eller elskoter 
är ett bra hjälpmedel för 
den som inte kan gå själv. 
Du kan lättare ta dig ut på 
egen hand, och bli mer ak-
tiv och delaktig i samhället. 
Antalet som kör elrullstol 
eller elskoter ökar. Det kan 
bero på att det blir fler äldre 
personer i Sverige. Tyvärr ökar också 
olyckorna. Under tio år (2007 - 2016) har 
olyckorna som rapporterats till akut-
sjukhusen blivit tre gånger så många. 
Den vanligaste olyckan är en singelo-
lycka, utan andra fordon inblandade. 
Personen kan skadas när fordonet väl-
ter eller personen faller ur fordonet. 
Risken att välta är störst när det är en 
höjdskillnad i marken, till exempel en 
trottoarkant, eller en ojämn yta. Hastig-
heten kan också påverka risken för att 

välta, exempelvis i en sväng 
eller om personen kör in i 
något.

NTF, Nationalföreningen 
för trafiksäkerhetens främ-
jande, har tagit fram en 
webbutbildning där du får 
lära dig mer om lagar och 
regler, vägmärken och vad 
du kan göra för att köra el-
rullstol och elskoter på ett 
säkert sätt. Visste du till ex-

empel att när du kör en elrullstol eller 
elskoter är du gångtrafikant eller cy-
klist – det beror på hur fort du kör. Om 
du kör i gångfart, cirka 5-6 km/tim, 
räknas du som gångtrafikant. Om du 
kör fortare räknas du som cyklist.

På NTF:s hemsida https://ntf.se/konsu-
mentupplysning/elrullstol-och-elsko-
ter/ kan du också ladda ner en folder 
om att köra elrullstol och elskoter i tra-
fiken. 

ELRULLSTOL OCH ELSKOTER I TRAFIKEN
Tips från NTF för en 
säkrare resa
För en säker resa är det viktigt 
att du:
• alltid ser dig för innan du 

korsar en gata eller cykelbana
• kör över trottoarkanter och 

hinder rakt framifrån. Kör inte 
snett över, för då ökar risken att 
tippa

• tar det extra försiktigt när det 
är halt eller är grus på vägen

• håller låg hastighet. Om hastig-
heten är för hög i en sväng kan 
elrullstolen/ elskotern välta

• tar det extra försiktigt om du 
 har en trehjulig elskoter efter-

som den har högre risk för att 
välta

• bär reflexer
• Var klok - håll dig till gångfart
  och följ reglerna för gång-

trafikanter!

Vi träffas via Teams varannan 
tisdag, åtminstone fram till och 
med vårt årsmöte. Vi som arbe-

tar på kansliet turas om att vara mode-
rator för träffarna. Linda var först ut.

Inbjudan till dessa träffar har gått ut 
via våra ordinarie kanaler, det vill 
säga hemsidan och vår Facebooksida 
(som ett evenemang). Men vi har ock-
så skickat ut mail till alla medlemmar 
som vi har e-post till, även via sms.

Det var 14 stycken förväntansfulla 
medlemmar som väntade på att få or-
det. Det är mycket viktigt att försöka 
hålla god mötesordning i den digitala 
världen, vilket ibland kan vara en ut-
maning. 

Det var ett trevligt samtal där vi gav 
varandra tips om vad man kan göra i 
dessa tider.

Vi försöker att leva vårt vardagsliv som 
vanligt, men vi är online i mycket stör-

re utsträckning än tidigare. Det dela-
des ut många tips om olika ljudboks-
tjänster och andra streamingtjänster. 
Men också hur lätt och smidigt det är 
att handla mat och få den hemkörd. 

I det stora hela så är vårt gäng vid god 
hälsa och gott humör, det känns skönt 
att det är så. Någon har varit drabbad 
av corona under helgerna, men är idag 
nästan återställd. Det går inte att helt 
undvika Corona. 

Lite extra roligt var det att vi hade med 
en medlem som inte bor i Göteborg 

och som därmed kunde berätta hur 
det är att åka kollektivt och färdtjänst 
i andra städer än Göteborg. I och med 
att vi träffas digitalt har vi ju nu alla 
förutsättningar för att få kontakt med 
personer från flera delar av landet. Det 
kan ju vara intressant att höra om olika 
sätt att leva under pandemin skiljer sig 
åt beroende på vart man bor. 

Undertecknad var även lite nyfiken på 
hur det fungerar att besöka olika vår-
dinrättningar i dessa tider. Det visade 
sig att på de flesta ställen vi har besökt, 
exempelvis hos tandläkaren, så har det 
fungerat bra med skyddsutrustning. 
Men när vi får veta att rutiner med vi-
sir, munskydd och skyddskläder inte 
följs på exempelvis vuxenhabilitering-
en i Göteborg. Så blir samtalstonen lite 
irriterad och uppgiven. 

Vi hoppas på bättring till nästa träff 
den 2 februari klockan 18

DIGITAL VARDAG, FÖRSTA TRÄFFEN 19 JANUARI 2021

» Lite extra roligt var det 
att vi hade med en medlem 
som inte bor i Göteborg och 

som därmed kunde berätta hur 
det är att åka kollektivt och 
färdtjänst i andra städer än 

Göteborg. 
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AKTIVITETER 2021

MEDLEMSSOCIALA 
KOMMITTÉN

Vi från Medlemssociala kommittén Kommer att med-
dela om våra planer så snart som Coronasituationen 
tillåter.
 
Vi ser fram emot en ljusare vår där vi kan träffa er.

Annika Pålsson, Helene Palmenäs, 
Margareta Andersson, 

Gunnel Gewert och Margreth Olsson

Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” fortsätter att arbeta 
för fysisk tillgänglighet i Göteborgs & Partille kom-
mun. Självklart också för en tillgänglig och använd-
bar färdtjänst/kollektivtrafik för personer nedsatt 
rörelsehinder.  

Mötena är alltid Digitala på plattformen ”Microsoft 
TEAMS”. När pandemin tilllåter kommer mötena 
även hållas fysiskt. DHRG:s Kansli meddelar möte-
slokal när fysiska möten är tillåtet/säkert.

Sista Onsdagen i varje månad
Dag och tid: onsdagar 17.00 – 20.00
27 januari
24 februari
31 mars
28 april
26 maj
30 juni Liseberg  om möjlighet finns

Mötena annonseras i Mötespunkt och/eller i ett se-
parat utskick till medlemmar som anmält intresse. 
Vill du ha utskick ifrån nätverket ”ÖPPNA” GÖ-
TEBORG? Anmäl ditt intresse till Jonas på kansliet. 
Frågor om Nätverket, ring:0768-752511 eller robert.
kindberg@dhr.se

Med Vänlig Hälsning
Robert Kindberg

Nätverksansvarig
DHR Göteborgsavdelningen

DHRG:s NÄTVERK 2021 
FÖR ETT 

”ÖPPET GÖTEBORG!”

25 augusti
29 september
27 oktober
24 november

HUR FUNGERAR DIN 
DIGITALA VARDAG?

Hur har ditt liv förändrats under pandemin? Har 
något blivit lättare eller bättre? Vad känns svårast 
att hantera?

Under vinter och våren kommer DHR Göteborg hål-
la digitala medlemsträffar där ni får bestämma äm-
net för dagen. Ordet är fritt. Det kommer antingen 
att vara Jonas, Linda, Annie eller Robert som håller 
i mötet. 

Vi kommer att träffas varannan tisdag enligt tider 
som vi bestämmer tillsammans på första mötet.

Du anmäler dig till kansliet senast måndagen inn-
an nästa träff. Sen kommer du att få en länk löpande 
till de kommande träffarna, kan du inte delta så be-
höver du bara hoppa över den aktuella gången.

Datum för träffar: 16/2, 2/3, 16/3, 30/3
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AKTIVITETER 2021

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se

ANMÄLAN
För att inte vara beroende av att endast en person här på kans-

liet kan ta emot anmälningar, så vill vi att anmälningar till 
våra aktiviteter i fortsättningen ska gå till adressen 

goteborg@dhr.se
 

När du anmäler dig till våra aktiviteter, är det lika viktigt att 
du tänker på att avanmäla dig om du får förhinder.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
KALLAS TILL

ÅRSMÖTE
ANMÄL DIG TILL ANNORLUNDA 

ÅRSMÖTE!

Pga. rådande situation med Corona-pandemin så har 
Förbundet uppmanat oss att inte ha fysiska möten/ 
årsmöten. I samråd med Förbundet inbjuder DHR 
Göteborgsavdelningen (DHRG) till ytterligare ett 
annorlunda årsmöte.

Vid anmälan ska du:
• Uppge om du vill svara per brev eller webb-
 formulär på internet (om du väljer webb-
 formulär uppger du din mailadress)

Årsmötet startar den 15 mars 
via webformuär och post.

Sista anmälningsdag är 10 mars.

Anmäl dig till Jonas Andersson 
telefon 031-704 60 50 eller till goteborg@dhr.se

Har du frågor kontakta kansliet enligt ovan.

OBS! Du kan inte anmäla dig på vår telefonsvarare, 
du måste anmäla dig personligen till Jonas eller via 
mail. 

Hälsningar/ Styrelsen och kansliet

KALLELSE TILL 
VILJANS IF:s 

ÅRSMÖTE 
2021 

STYRELSEN FÖR VILJANS IF INBJUDER 
HÄRMED TILL ÅRSMÖTET SOM ÄGER 

RUM DIGITALT VIA MICROSOFT TEAMS, 
SÖNDAGEN DEN 7 MARS 2021. 

KL. 14.OO-16:00

Har du några frågor om årsmötet, tveka inte att höra 
av dig till Pia eller Robert.

Vid anmälan måste du ange vilken Epostsdress som 
din möteslänk skall mailas till, så att du kan delta på 
mötet. 

Tekniska frågor kring mötet besvaras av Jonas och 
Linda på DHRG:s kansli. Vidare kontaktuppgifter 
hittar du i tidningen.

Anmäl dig till:
Jonas Andersson tfn: 070-860 68 74 kontorstid). 
Epost: goteborg@dhr.se

Linda Karlsson tfn: 073-236 02 73 (kontorstid).

Anmäl dig senast 4 mars.

Välkomna!
Pia By ordförande i Viljans IF



AKTIVITETSKALENDER 2021
FEBRUARI
 2  Hur fungerar din digitala Vardag?
 10  Afternoon Tea kl. 18-19. 
  Hur bemöter vi medlemmar varandra? 16  Hur fungerar din digitala Vardag? 
 20  Teater Kattma repar 
 21  Teater Kattma repar 
 24  NÖG
 25  Styrelsemöte
 27  Teater Kattma repar 
 28  Teater Kattma repar 
MARS
 2  Hur fungerar din digitala Vardag?
 7  Viljans IFs årsmöte
 10  Föreningsmöte – med förbundsordförande   som gästtalare
 15  Årsmötet startar via webbformulär och post 16  Hur fungerar din digitala Vardag?
 18  Bilstöd – problematik i bilstödsprocessen 18  Stiftelsemöte
 25  Styrelsemöte
 30  Hur fungerar din digitala Vardag?
 30  Påskfika (mer information i nästa nummer) 31  NÖG

APRIL
 6  Afternoon Tea; Filmträff Crip Camp 7  Det digitala årsmötet avslutas
 14  Vardagsekonomi (mer information i nästa nummer) 28  NÖG
 29  Styrelsemöte
Om inget annat anges så sker möten och träffar i Teams.Kalendern uppdateras vartefter.

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 
Slottsskogsgatan 18

TELEFON 
Jonas 031-704 60 50, 0708-60 68 74
Linda 0732-36 02 73
Robert 0768-75 25 11
Annie 0768-83 59 51

E-POST TILL KANSLIET
goteborg@dhr.se

HEMSIDA
www.dhr.se/goteborg 
SOCIALA MEDIER

www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen

www.twitter.com/
dhrgoteborg

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN
Klubbvägen 31, Välen.

Robert Kindberg 0768-75 25 11
Anna-Karin Johansson 0704-97 89 33

UNGA RÖRELSEHINDRADE 
GÖTEBORGSKLUBBEN

OMBUDSMAN
Lisbet Karlsdotter 

KANSLIST
Kristina Kindberg

TELEFON 
031-13 33 95

E-POST 
urg@telia.com

VILJANS
IFG

ÖTEBORG

SVENSK
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