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Nu har sommaren passerat 
och jag hoppas att ni alla har 
haft möjlighet att njuta av 

både sol och värme. Samt att ni har 
fått chansen att umgås med nära och 
kära under säkra förhållanden. 

För egen del av har jag haft en skön 
semester. Jag har varit en del i Bo-
huslän. Jag har även varit en vecka 
på Neuroförbundets anläggning 
Strannegården. 

Nu hoppas jag att vi ska kunna starta 
upp avdelningens verksamhet igen. 
Många av oss har förhoppningsvis 
fått två doser av vaccinet, vilket gör 
att vi kanske kan börja att träffas igen.  
Men detta beror naturligtvis på hur 
“Corona-läget” utvecklas.  

Under hösten kommer ni att kunna 
se en teaterföreställning av Teater 
Kattma. Se tider på Teater Kattmas 
Facebook-sida. Som medlem i avdel-
ningen går du gratis på deras före-
ställningar.  

Hoppas att vi ses i verksamheten. 
Martin Rådberg

Ordförande

Ordförandens ruta

» Många av oss har 
förhoppningsvis fått två 
doser av vaccinet, vilket 

gör att vi kanske kan börja 
att träffas igen.  

Men detta beror naturligt-
vis på hur “Corona-läget” 

utvecklas.”

SOL OCH 
VÄRME

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 25 oktober. 

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

GÖTEBORGSAVDELNINGEN
Organisationsnummer 

857200-2940 Plusgiro: 12202-8
ANSVARIG UTGIVARE 

Martin Rådberg, 0761-34 51 70

REDAKTIONSRÅD 
Margreth Olsson, 0703-17 09 49

Redaktionen förbehåller 
sig rätten att redigera material

PRODUKTION
At Print / At Event

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 6 resp. 4 ggr/år vardera
• Tillgång till våra nätverksträffar 
• Till låg/ingen kostnad delta i kurser, 

föredrag, resor och teater
• Rabatt vid köp av vissa bilar
• Rabatt på Etac:s webbutik (etac.se). 

Fr.o.m. hösten 2022. 
 Logga in med medlemsnummer så 

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

ingår utan kostnad.
• Rabatt på Scandic Hotel
• 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

MARTIN RÅDBERG
Ordförande
Telefon: 0761-34 51 70
E-post: martin.radberg@dhr.se

Martins telefontider: 
Tisdagar kl. 12-13.

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

DIGITALA VARDAGSTRÄFFAR UNDER HÖSTEN

Vi fortsätter med dom digitala vardagsträffarna men från och med nu så 
kommer vi att träffas på Zoom.

21 september, 26 oktober, 23 november
Vi tar gärna emot förslag på ämnen, prata med Linda om det.

Anmäl dig senast dagen innan till Linda på kansliet, så skickar hon ut en mö-
teslänk till dig. Välkommna!
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Nu kör vi igång med lunchträffarna igen där vi för självkostnadspris äter 
lunch och begrundar respektive restaurangs tillgänglighet. 

Vi tar gärna emot förslag från medlemmar om vilka restauranger som har god mat 
och bra tillgänglighet. 

Om lunchgruppstillfället någon gång skulle ”krocka” med en annan aktivitet i 
föreningen så meddelar vi de anmälda och frågar om de kan vara med på lunch-
träff en annan veckodag/annan vecka. 

Startskottet blir turkiska smakupplevelser. 

Torsdag 23 september kl. 13:15-15:00 
Restaurang Saray i Askim, Datavägen 15. 
Sista anmälningsdag: 21 september  

Torsdag 21 oktober kl. 13:15-15:00, 
Sportbaren inne på Frölunda torg, innanför ingång C4. 
Beställ färdtjänst till ingång C4. 
Sista anmälningsdag: 19 oktober  

Torsdag 18 november kl. 13:15-15:00, 
Lilla Restaurangen vid Olskrokstorget. Redbergsvägen 6. 
Sista anmälningsdag: 17 november 

Anmälningar görs till kansliet 031-704 60 50 eller goteborg@dhr.se 
Har du frågor kring träffarna? Ring Anna-Karin Johansson 0704-97 89 33

Välkomna!
Anna-Karin Johansson och Krister Frank

LUNCHTRÄFFAR

 
BJUDER IN TILL EN DIGITAL 

MEDLEMSTRÄFF OM FÄRDTJÄNST
19 oktober kl. 18:00-19:30 via Zoom

Hur klagar man på Färdtjänsten?
Är du missnöjd med hur färdtjänsten (inte) fungerar?

Var din bil sen? (mer än 20 minuter)
Var chauffören otrevlig eller utfördes inte resan på ett bra sätt?

Vi är många medlemmar som åker färdtjänst en eller flera gånger i veckan. 
Ibland så sker det saker som gör att resan inte känns bra. Detta vet vi redan 
om. Men hur kan vi underlätta så att fler vågar anmäla de felaktiga resorna, 
utan att det känns jobbigt eller krångligt?

Det sker stora förändringar när det gäller taxe-systemet och vi vill vet vad 
du tycker. Hur upplever du att beställningen av resor med färdtjänsten fung-
erar? Hur funkar ditt resande i byggkaoset i stan? Vågar du klaga när resan 
inte fungerat som den ska och vet du vart du lämnar dina synpunkter?
Alla som vill är välkomna att delta i träffen. Anmälan mejlas till urg@telia.
com eller till goteborg@dhr.se  

Mer information kommer att läggas ut på Ungas hemsida: https://ungarorel-
sehindradegoteborgsklubben.se/ 

Vid frågor kontakta:
Robert Kindberg (sakfrågor)
Linda Karlsson (teknisk support)

TEATER 

KATTMA

Vi passar på att slå ett slag för 
Teater Kattmas senaste teater-
föreställning ”Ljuset genom 

sprickan i muren.” 

Den handlar denna gång om vik-
ten av att inte ge upp utan att gå 
vidare trots att det känns motigt.  
Pjäsen spelas nu på Dalheimers Hus. 
De tre nästa tillfällena är söndag den 
26/9, lördagen den 9/10 och söndag den 
10/10. Samtliga föreställningar startar 
klockan 18:00. 

För fullständigt spelschema och övrig 
information läs mer på www.teater-
kattma.se

Stiftelsen håller årets två sista 
möten den 23 september och 25 
november.  

 
Du kan ansöka om bidrag till kost-
nader för exempelvis en resa eller 
någon annan merkostnad. Du gör 
din ansökan på vår särskilda blan-
kett som du laddar ner från hem-
sidan. Du kan även ringa till kans-
liet så skickar vi en blankett till dig.  

Du skickar din ansökan till 
 
Understödsstiftelsen  
DHR Göteborgsavdelningen 
Slottsskogsgatan 12 
414 53  GÖTEBORG

STIFTELSEN 

SAMMANTRÄDER



4  DHR – MÖTESPUNKT  NR 5 2021

I början av juni var vi en liten grupp 
som träffades digitalt för att diskute-
ra hur det har gått med våra bilstöd. 

Det visade sig vara ganska olika hur 
långt man hade kommit. Någon var helt 
klar med hela processen, medan andra 
diskuterar med anpassningsfirman om 
lämpliga anpassningar i kommande 
bil. Men alla i gruppen bör vara klara 
med sina respektive processer inom en 
snar framtid.  

Den slutsats jag har kunnat dra under 
den senaste tiden när jag har följt en del 
fall, är att det är mycket stora skillnader 
på hur smidigt ett ärende går beroende 
på hur mycket anpassning man behöver. 
Det är naturligtvis inte så konstigt. Om man bara har han-
dreglage och rattkula, som är den vanligaste anpassningen, 
så går det naturligtvis fortare än om man behöver en mer 
avancerad anpassning som kostar flera hundra tusen. Om 
man dessutom har blivit sämre i kroppen och behöver an-
passningar som man kanske inte har haft tidigare, så kan 
naturligtvis kostnaden bli högre eftersom man behöver göra 
flera utprovningar tillsammans med anpassningsföretaget. 

Ändringarna som trädde i kraft den 1 oktober 2020 gynnar 
mest dem som använder sig av vanliga personbilar och inte 
behöver så omfattande ombyggnader. Några av de ändring-
ar som infördes gällde ju möjligheten att få viss fabriksmon-
terad anpassning beviljad.

Om du behöver/vill ha en större bilmodell så är det fortfa-
rande stora problem. Om du kan motivera medicinskt att du 
behöver en stor bil kan det fungera. Men du kan ju även ha 
helt andra skäl än medicinska, till att du behöver en större 
bil. I slutändan handlar det ju att du ska kunna använda bi-
len i din vardag.

Om du har tre barn och själv sitter i Permobil så kan du 
mycket väl behöva en bil av en större modell för att få plats 
med barnen, deras väskor och din egen Permobil. Det kan 
jag tycka är ett bra argument för en större bil. Men Försäk-
ringskassan går enbart på medicinska skäl. 

Bonus-malus-systemet har slagit hårt mot många funktions-
hindrade. Många av oss har ju inte större bilmodell för att vi 
vill utan att vi måste på grund av funktionshindret. 

Just detta problem har uppmärksammats i massmedia. Ni 
kan höra ett reportage om detta på Sveriges radios hemsida.  
Sök på ”Skattetvång för handikappanpassade fordon kriti-
seras”.

Det finns även en länk till reportaget på avdelningens hem-
sida. 
 

Om du som läser detta har egen erfarenhet av att anpassa 
en bil av “van-modell” med de nya reglerna så är jag väldigt 
tacksam om du hör av dig och berättade hur det har gått för 
dig!

Jonas Andersson

BILSTÖDSGRUPPENS MÖTE

Deltagarna i samtalet kunde även de konstatera att de nya reglerna mest gynnar 
dem som har enkel anpassning och kan få en del anpassningar fabriksmontera-
de. Men vid stora mer avancerade ombyggnader och om man behöver en större 

bil blir det fortfarande problem.

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 
rörelseförmåga.  

Mötena är alltid Digitala på plattformen ”Zoom”. 
När pandemin tilllåter kommer mötena även hållas 
fysiskt. DHRG:s Kansli meddelar 
möteslokal när fysiska möten är tillåtet/säkert.

Sista Onsdagen i varje månad
Dag och tid: onsdagar 17.00 – 19.00
29 september, 27 oktober, 24 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 Jonas på 
kansliet. Frågor om Nätverket, ring 0768-75 25 11 eller 
robert.kindberg@dhr.se

Med Vänlig Hälsning
Nätverksansvarig, DHR Göteborgsavdelningen

DHRG:s NÄTVERK 2021 
FÖR ETT ”ÖPPET GÖTEBORG!”



 NR 5 2021  DHR – MÖTESPUNKT 5

Hur skiljer dom sig från tidi-
gare modeller? Hur funge-
rar det att åka med rullstol? 

Linda och Per Olof ger sig ut på en 
provtur från Brunnsparken ut till 
Östra sjukhuset och tillbaka igen.  
Vi har stora förväntningar på den nya 
spårvagnen när vi ger oss ut i göte-
borgstrafiken. Vagnen liknar den hårt 
kritiserade italienska som tillverkades 
av Ansaldobreda. Den nya kommer 
från Tyskland och är tillverkad av 
Bombardier i Bautzen.

Vi börjar vår resa i Brunnsparken. Det 
första man lägger märke till är att den 
inte har samma irriterande, vinande 
ljud som italienaren. Vagnen rullar 
fram till hållplatsen lugnt och fint. Den 
har fem dörrar fyra som passar för 
rullstol, den femte är föraringången. 

Det är gott om skolungdom som skall 
med. Men det fungerar smidigt att 
komma ombord för att vagnen har bre-
da dörrar. Vi väljer en ingång på måfå. 
Den saknar ramp, istället får vi vicka 
stolen bakåt för att komma på och det 
fungerar - om man har assistans. Det 
första vi märker är att hela vagnen har 
låggolv och större ytor för rullstolar 
än tidigare modeller. Vi märker också 
att golvet lutar lite så man får ta tag i 
något för att inte rulla bakåt. Men det 
sitter ett handtag innanför dörren så 
man kan dra sig in. Golvet verkar ock-
så tjockare än på italienarna och den 
gamla från ASEA som bara har låggolv 
i mittsektionen. 

Det skulle kanske funka att komma 
ombord själv med en manuell rullstol. 

Men med en Permobil, inte en chans, 
menar Linda. Men det blir tungt att gå 
på för handtaget sitter längre bort än 
på italienarna, så man måste sträcka 
sig fram rätt ordentligt. Vi upptäcker 
att vi gått på i fel dörr men ser att det 
finns en rullstolsplats vid en annan 
dörr. Vi har gått på där det inte finns 
ramp. 

Vi åker vidare till Kungsportsplat-
sen. Där stiger det på ännu fler som-
marklädda ungdomar. Göteborg från 
sin bästa sida.

-Jag saknar att jag inte har en specifik 
sittplats, nu står jag mitt i gången, sä-
ger Linda. 
Men vi märker också att den nya vag-
nen är mycket skönare att åka med än 
den italienska. Den känns väldigt tyst 
och mjuk. Den luktar lite ny också, och 
har ljusa och bra färger. 
-Möjligen kan de kan öka kontrasten 
för dem som ser dåligt, anser Linda. 
Inbromsningarna känns mjuka och 
fina. En komfortabel resa. 

Vi tittar också på biljettautomaten. Jag 
tycker den är lättläst och tydlig. De har 
större skärm än på de gamla vagnarna. 
Automaten sitter högre på italienarna, 
säger Linda. Vi noterar att gångarna 
är i smalaste laget. Skulle man behöva 
komma till betalningsautomaten, den 
som finns vid en annan dörr, så går 
det inte att komma fram i mittgången 
med rullstol. Det är också vid den in-
gången som påstigningsrampen finns. 
Och där finns rullstolsplatsen med det 
extra ryggstödet som vi efterlyste.

Vi har nu lämnat korsvägen och har 
kört förbi Liseberg nu åker vi bland 
villakvarteren i Örgryte. Dessut-
om har vi sett biljettkontrollanter som 
inte kollade oss. När vi är framme vid 
Ekmanska, märker vi än en gång att 
vagnen inte tjuter så irriterande som 
de italienska. Den är tyst och mjuk 
och utropen är helt ok. De hörs bra och 
när farten ökar känns det fortfarande 
mjukt. Det knarrar bara lite som nya 
grejer gör. Som nya skor.

När vi är framme vid Östra sjukhuset, 
går vi av och byter till en dörr med 

ramp. Föraren kommer till oss och 
frågar om vi vill ha hjälp med rampen. 
Hon säger att vi kan stanna kvar i vag-
nen när vi säger att vi tänker åka med 
tillbaka.

Här testar vi rampen som fungerar 
mycket smidigare än de gamla, den är 
lite mindre, smalare, tystare och dis-
kretare.
-Inte så brötig, menar Linda. Den tutar 
inte heller som på dom italienska, de 
har faktiskt skärpt upp sig. 

Det är det lite högre mellan vagn och 
hållplats vid Östra, därför behövs 
rampen. Varningstexten har också 
blivit tydligare. ”Stå ej nära rampen”, 
står det. Föraren som hjälper oss med 
rampen berättar att vagnen är skön att 
köra. Rampen går inte heller sönder 
som på de italienska.

När vi åker in till stan sitter vi vid den 
egentliga rullstolsplatsen. Vi tittar på 
automaten där man köper biljetter. Jag 
tycker det är bra höjd på skärmen och 
bra plats för handen att komma in och 
plocka ut biljetten. Och det finns ett 
handtag att hålla sig i. Här tycker jag 
det känns som de har tänkt till. Kan-
ske sitter skärmen lite längre ner och 
med en annan vinkling än på de ita-
lienska. Det man märker är att det är 
bättre kontrast på skärmen. 

Sammanfattning av provturen:  Det 
var gott om plats. Tänk på att det inte 
går att ta sig mellan vagnarna med 
rullstol i mittgången. Glömmer man att 
köpa biljett och går på i fel dörr, så går 
det inte att ta sig till nästa med rullstol. 
Det gäller att ta rätt ingång från början! 
Är det inte några barnvagnar på vag-
nen, så får upp till fyra rullstolar åka 
med. Två platser, som är vikta för rull-
stolar, har gul kontrastmarkering.   
Men när man fäller ut rampen får man 
se upp om det är större avstånd ner till 
perrongen. Det kan bli brant!

HUR BEKVÄMT ÄR DET ATT ÅKA MED 

VÄSTTRAFIKS NYA SPÅRVAGNAR?
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West Pride kommer i år att hål-
las den 27 september-3 okto-
ber. West Pride är en festival 

som lyfter upp normkritik och HBT-
QI-personers* livssituation genom 
konst- och kultur.

West Pride har ett brett utbud av 
musik, sång, dans, teater, film, före-
läsningar och utställningar och den 
avslutas med den stora Regnbågspa-
raden. Unga Rörelsehindrade Göte-
borgsklubben kommer att delta med 
tre programpunkter som sker digitalt 
via Zoom. Alla som vill är välkomna 
att delta. Anmälan mejlas till urg@te-
lia.com och mer information kommer 
att läggas ut på Ungas hemsida: https://
ungarorelsehindradegoteborgsklub-
ben.se/ 

Den 27 september klockan: 18.00 
Gå eller rulla, alla vill knulla, en 
kamp för rätten till sex 
Mikael Mery Karlsson är genusvetare 
och han har skrivit en avhandling - Gå 
eller rulla, alla vill knulla - om mötet 
mellan den sexualpolitiska rörelsen 

och funktionsrättsrörelsen i kampen 
för allas rätt till sexualitet och intimi-
tet oavsett kroppsfunktionalitet. Mi-
kael kommer under vår träff att berätta 
om vad han har kommit fram till. An-
mälan görs till urg@telia.com för att få 
länk till träffen.

Den 29 september klockan: 18.00
Sex och icke funktionsnormativa 
kroppar.
Unga Rörelsehindrade Göteborgsklub-
ben bjuder in till ett panelsamtal med 
Jenny Ragnar Hyltén-Cavallius, Eddie 
Wheeler, Caroline Eriksson och Emm 
Åstrand kring erfarenheter av omgiv-
ningens fördomar om sexualitet - eller 
frånvaron av den - när en inte har en 
icke funktionsnormativ kropp. Kom 
med oss på ett digitalt samtal kring 
kroppar, normer och att bryta sig loss. 
Anmälan görs till urg@telia.com för att 
få länk till träffen.

Paradhäng med Unga 
Den 2 oktober klockan 13.00
Har du inte möjlighet att gå i Pridepa-
raden, häng med Unga Rörelsehindra-

de Göteborgsklubben istället. Du kan-
ske bor för långt bort, har fått punka 
eller har skoskav, då tar vi paraden di-
gitalt. Kom med bästa glittret, glamou-
ren och latexen. Alla är välkomna till 
vår digitala parad. Anmälan görs till 
urg@telia.com för att få länk till träffen.

* HBTQI är ett paraplybegrepp för ho-
mosexuella, bisexuella, transpersoner, 
personer med queera uttryck och iden-
titeter och intersexpersoner. Intersex-
variationer är en samlingsterm för oli-
ka fysiska egenskaper som gör att ens 
kropp inte enkelt går att könsbestäm-
ma enligt samhällets normer för kön.

Många av er medlemmar har 
träffat mig tidigare, men för 
er som inte träffat mig innan, 

så heter jag Elin Åkesson och har va-
rit en aktiv medlem i DHR Göteborg 
i många år. Både som styrelseledamot 
och ordförande. 

I början på 2017 bestämde jag mig för 
att sätta mig i skolbänken igen, och ut-
bilda mig till samtalscoach. Blev klar i 
december 2019.  I början av 2020 starta-
de jag och två kollegor företaget Strå-
lande Styrka. 

Det är därigenom jag arbetar som 
coach. Som coach arbetar jag utifrån 
psykologiformen Psykosyntes. Vilket 
innebär att jag tillsammans med kli-
enten arbetar både med kropp, själ och 
tanke. För att plocka fram dennes po-
tential. 

Jag tänkte dra igång lite smått nu till 
hösten, och vill erbjuda dig som med-

lem i DHR Göteborg att prova på sam-
talscoaching. Konkret så innebär sam-
talscoachning att vi träffas och pratar 
kring det som du känner att du behö-
ver hjälp med. 

Exempel på detta skulle kunna vara 
att förbättra självkänsla/självförtroen-
de, förverkliga en dröm, eller komma 
igång med någon form av träning. 
Helt enkelt något som du vill, men 
ännu inte tagit tag i. Vi gör också olika 
övningar tillsammans för att du med 
vägledning av mig ska komma fram-
åt i det du vill. Detta kommer jag även 
förklara på plats mer ingående när vi 
träffas första gången. 

Vill vara tydlig med att en samtals-
coach inte är detsamma som psykote-
rapeut. Därför har jag inte befogenhet 
att behandla svår depression, själv-
mordstankar, eller någon form av 
självskadebeteende.

Du betalar 200 kr/tillfälle. Jag kommer 
att hålla till på Välen, Klubbvägen 31 
Västra Frölunda. Med tanke på rådan-
de omständigheter med Corona, så 
följer jag och DHR Göteborg Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer 
vad gäller att hålla god handhygien 
och avstånd, samt att man stannar 
hemma om man är sjuk. Bokning sker 
på telefonnummer: 0738-40 77 50

Ser fram emot att träffa dig. 
Varmt välkommen!

PROVA PÅ SAMTALSCOACHING!

WEST PRIDE
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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 kansliet kan ta 

emot anmälningar, så vill vi att anmälningar till våra aktiviteter i fortsätt-
ningen ska gå till adressen goteborg@dhr.se

SOMMARRESA 
2022

Äntligen! Sommarresan till 
Kalmar och Öland är bokad 
11–14 augusti 2022. 

Resan var från början planerad att 
genomföras i augusti 2020 men pga 
pandemin fick den skjutas upp. Det 
var heller inte möjligt att resa i au-
gusti 2021.

Priserna nedan är för år 2020 och 
Resekommittén har inte fått priset 
för år 2022 men räkna med en liten 
höjning

• Pris år 2020 för DHR Göteborgs 
 medlemmar: 3 495 kr 
 • Pris år 2020 för icke medlemmar: 

5 495 kr 
 • Enkelrumstillägg: 1 995 kr 

Observera att resan går till Kalmar 
istället för till Karlskrona då hotel-
let i Karlskrona inte kunde ta emot 
oss på hela augusti. I övrigt samma 
utflykter.

Frågor om resan besvaras via mail 
av marianne.enoksson@dhr.se
Håll utkik i kommande Mötes-
punkt när du kan anmäla dig till 
resan!

Resekommittén
Marianne Enoksson

Margreth Olsson
Martin Rådberg   

GOTT & BLANDAT PÅ 
LORENSBERGSTEATERN
Gott & Blandat är en föreställning där 
Per Fritzell och Jan Rippe släpper loss 
sina gubbar i full frihet efter ett drygt 
år i karantän. Gubbar vi känner igen 
och kanske även lite nya figurer dyker 
upp. 

Vi har tre rullstolsplatser och fyra 
andra till föreställningen på Lorens-
bergsteatern, lördagen 16 oktober 
klockan 15.00. Medlem betalar 300: - 
och avdelningen sponsrar resten

För att alla skall ha samma möjlighet 
att komma med, gäller att företräde 
ges för dem som inte tidigare haft för-
månen att gå på teater/opera till priser 
som avdelningen sponsrat. Går inte 
alla biljetter åt kan du köpa biljett åt en 
ickemedlem till fullt pris.

Anmälan till Jonas, tidigast 20 sep-
tember.

GEMENSAM PROMENAD 
I SLOTTSSKOGEN
När: 22 september klockan 13.00 
Var: Vi möts på parkeringen bakom 
Villa Belparc
Vilka: Helene Palmenäs och Margare-
ta Andersson möter upp.

De som vill avslutar med fika till själv-
kostnad. Anmälan till Jonas senast 20 
september.

OBS! Utomhusträff som ställs in vid 
dåligt väder.

GREJEN MED GÖTE-
BORG - UTSTÄLLNING 
PÅ STADSMUSÉET.
Den sista pusselbiten i vårt utställ-
ningsvarv genom stadens 400-åriga 
historia, som startade i vår populära 
1600-talsutställning Göteborgs födelse 
och slutar i vår nutid.
När: 5 oktober klockan 13.00
Var: Vid entrén, Stadsmuséet, Norra 
Hamngatan.

Hur: Du betalar entrékostnaden 60: -
De som vill avslutar med fika till själv-
kostnad.
Anmälan till Jonas senast 30 septem-
ber.

Välkommen!
MedlemsSocialaKommittén

NÅGRA MEDDELANDEN 
FÖR KÄNNEDOM
Vi planerar att liksom under andra år 
en lunchträff på Esters Restaurang på 
Lindholmen, men det är för tidigt på 
terminen så vi kan inte få något da-
tum. Håll ögonen på hemsidan för in-
formation och Jonas kommer att veta 
datum så snart vi får boka. Detta är ju 
också en aktivitet där var och en beta-
lar för sig.

Medlemssociala Kommittén har beslu-
tat att skaffa några biljetter till Operans 
Julmusikal: 

Julglitter och operakaos. 
En ny julmusikal för hela familjen. Den 
spelas mellan 11 och 21 december, men 
vi vet inte till vilken föreställning vi 
får biljetter. Du får avvakta nästa num-
mer av Mötespunkt och avdelningens 
hemsida.

Avdelningen har behov av personer 
som kan medverka som allmänna 
hjälpare vid olika möten/träffar. Upp-
draget är att hjälpa medlemmar med 
olika moment för att underlätta deras 
deltagande hos oss. Du ersätts med 300 
kronor per tillfälle.

Är du intresserad av att ha detta upp-
drag så hör av dig till Jonas på telefon 
031-704 60 50

MEDLEMSSOCIALA KOMMITTÉN 

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



 

AKTIVITETSKALENDER 2021

SEPTEMBER
 21 Hur fungerar din digitala vardag 
 22 Promenad i Slottsskogen 
 23 Lunchträff 
 23 Stiftelsemöte 
 26 Teater Katma 
 27 West Pride t.o.m. 3 oktober 
 29 NÖG 
 30 Styrelsemöte 
 
OKTOBER 
 5 Museum, Grejen med Göteborg 
 9 Teater Katma  
 10 Teater Katma 
 16 Lorensbergsteatern Gott & Blandat 
 19 Digital medlemsträff. Hur klagar man på färdtjänsten?  21 Lunchträff 
 25 Manussstopp Mötespunkt 6  
 26 Hur fungerar din digitala vardag? 
 28 Styrelsemöte 
 
NOVEMBER 
 18 Lunchträff 
 23 Hur fungerar din digitala vardag? 
 24 NÖG 
 25 Stiftelsemöte 
 25 Styrelsemöte 

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

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
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