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Nu har hösten verkligen gjort 
sig påmind. Jag börjar se 
fram emot årets julbord och 

hoppas få i mig extra mycket lax och 
skaldjur.   

Sedan jag skrev sist så har restriktio-
nerna kring Covid släppts och vi bör-
jar att lite försiktigt kunna återgå till 
det normala. Men jag tror att det kom-
mer att dröja ännu ett tag innan allt 
är som innan pandemin. Avdelning-
en fortsätter att erbjuda sina med-
lemmar att delta på digitala möten.  
Då Dalheimers Hus inte kommer att 
erbjuda något julbord i år har avdel-
ningen bestämt att erbjuda julbord 
till sponsrade priser på Quality Ho-
tel Waterfront (fd. Novotell) Se sär-
skild artikel sid 6. Vi kommer även 
att erbjuda julgröt på Välen 10 de-
cember, se sid 10.

Under hösten har några av våra med-
lemmar köpt biljetter via avdelning-
en för att besöka en föreställning på 
Lorensbergsteatern, där det fram-
fördes gamla sketcher och musik ur 
Galenskaparnas tidigare produktio-
ner. Detta var mycket uppskattat av 
deltagarna. 

Jag vill även påminna om resan till 
Kalmar och Öland även om det är ett 
bra tag kvar tills det är dags. Se in-

formation i kommande nummer av 
MötesPunkt. 

Då detta är sista numret för året vill 
jag naturligtvis passa på att önska 
alla en 

God Jul & 
Gott Nytt År. 

Vi hoppas att 2022 ska bli ett år 
där vi alla kan börja träffas igen.   

Till sist vill jag avsluta med en liten 
fråga till er medlemmar:  

Vet ni varför det är farligt att åka 
Cabriolet?  
Det är otäckt…

Ordförandens ruta

» Sedan jag skrev 
sist så har restriktionerna 
kring Covid släppts och 

vi börjar att lite försiktigt 
kunna återgå till det 

normala.”

HEJ KÄRA 
MEDLEMMAR

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 14 januari. 

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

GÖTEBORGSAVDELNINGEN
Organisationsnummer 

857200-2940 Plusgiro: 12202-8
Swish: 12 32 08 58 50

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.
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Vi hoppas att ni kommer 
att få en riktigt skön och 

avkopplande jul och 
nyårshelg med mycket god 

mat och trevlig samvaro. 

Kansliet är stängt f.r.o.m. 
23 december och öppnar som 

vanligt den 10 januari 2022

Robert med kanslipersonal 
önskar alla medlemmar en

God Jul & 
ett Gott Nytt År

Nu står julen 
inför dörren 
och därmed 
närmar sig 

lite julledighet 
för oss här 

på kansliet.

Höstens första lunchträff, 23 
september, hade vi på den 
turkiska restaurangen Saray i 

köpcentret 421 i Askim. Det finns en 
mindre entrédörr vid restaurangens 
framsida men den dörren har ingen 
dörröppnare. Men det går jättebra att 
gå igenom köpcentrets gallerias hu-
vudentré där det finns en bred dörr 
med en dörröppningsknapp och låg 
tröskel. 

Vi mötes av en trevlig servitör som vi-
sade oss till ett bord. Innan vi satte oss 
till bords skulle vi betala i kassan och 
det var ganska bra nivå att nå fram när 
man använder rullstol. Bordet vi satt 
vid var långt och på ena sidan var det 
långa soffor. Tyvärr var det lite trångt 
mellan borden för de personer som 
skulle gå in emellan borden för att sät-
ta sig soffan. 
Personer som använder rullstol kan 
sitta på motsatta sidan när kan tas 
bort. Om man använder elrullstol är 
det trångt vid vissa bord. 

Maten var väldigt god. Bland rätterna 
fanns den dagen lammfärsbiff med ris, 
kyckling med tagliatelle, stekt lax med 
potatisklyftor och pasta med grönsa-
ker för 115 kr. 

Restaurangens toalett är bra tillgänglig 
så man kommer fram med rullstol och 
rullator på ömse sidor av toalettstolen.  
Vi brukar betygsätta restaurangerna 
med rullstolar. Så vi ger restaurang Sa-
ray i Askim 3 och en halv rullstol av 5.

Torsdagen den 21 oktober besökte 
Lunchgruppen på Sportbaren på Frö-
lunda torg, mycket bra mat, lite trångt 
mellan borden, bra mat mycket bemö-
tande och service från personalen. To-
aletten rymlig.
 
På menyn stod ryggbiff, vegetarisk la-
sagne, högrevsburgare och fläskkarré. 
Luncherna kostade mellan 89 och 125 
kronor med pensionärspris och 99 till 
149 kronor ordinarie pris. 

Vissa gångar och området framför sof-
forna är tillgängliga med permobil el-
ler liknande.

Vi ger restaurang Sportbaren fyra rull-
stolar av fem. 
 

Mvh
Krister Frank och 

Anna-Karin Johansson

LUNCHTRÄFF
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SKATTELÄTTNADER FÖR 

STORA BILAR?

I föregående nummer av Mötes-
Punkt skrev jag om det så kall-
ade ”Bonus malus-systemet” och 

att många blir tvingade att betala 
en betydligt högre skatt bara för att 
man tvingas att köpa en större bil på 
grund av sitt funktionshinder.  

Just detta ämne har nu debatterats i 
riksdagen mellan Lars Beckman (M) 
och finansminister Magdalena An-
dersson. (S) Lars Beckman försökte på-
peka att eftersom man har registrerat 
de personer med funktionshinder som 
har fått parkeringstillstånd, så borde 
det inte vara så svårt att ta reda på vil-
ka som kunde vara aktuella för den 
skattelättnaden. Och därmed borde det 
vara en enkel ändring att genomföra. 

Jag kan inte säga att jag blev så mycket 
klokare av den debatten. Lars Beck-
man försökte att ställa frågan om hur 
regeringen tänkte lösa problemet. Men 
finansministern ville hellre peka på 
andra lättnader som man har genom-
fört för funktionshindrade, än dem 
som faktiskt efterfrågades i debatten. 
Hon syftade då på de ändringar som 
trädde i kraft i oktober 2020.
Jag frågade en handläggare på För-
säkringskassan om det gick att plocka 
fram uppgifter om vilka som har blivit 
beviljade bilstöd till en bil av så kallad 
van-modell. 

Hon var inte helt säker på att detta 
skulle vara möjligt. Hon upplevde att 
definitionen av dessa bilar var något 
för oklar och tyckte därför inte att upp-
gifterna som man eventuell kan få fram 
är tillräckligt tillförlitliga. Helt klart är 
det så att Bonus malus-systemet slår 
hårt mot personer med funktionshin-
der. Personer som i många fall inte har 
något val när det gäller om de ska köpa 
en stor eller en liten bil. Har de allt för 
liten bil är risken stor att man inte får 
med sig sitt hjälpmedel. Sedan får man 
inte heller glömma av att köpa en elbil 
idag är långt ifrån billigt. Lägg då även 
till att elbilarna kan vara svåra att an-
passa. Det kan fungera att anpassa om 
du i princip bara behöver ett gasregla-
ge och en rattspinnare. Men det är ju 
inte alla som klarar sig med det. 

För att få ännu bättre information i det-
ta ämne vill jag rekommendera en arti-

kel i tidningen Funktionshinderpolitik 
nr 3 2021, där ordföranden för svensk 
fordonsanpassning Andreas Gunneri-
us utvecklar ämnet mera. 

Det återstår väl att se, om och i sådana 
fall när, dessa frågor kan få en lösning. 
Vi kan bara hoppas att det inte dröjer 
alltför länge. För under tiden som det 
utreds tvingas ofrivilliga ägare till sto-
ra fordon att betala skatten.

Är du intresserad av att ta del av riks-
dagsdebatten, har jag gjort en länk 
från vår hemsida direkt till den sida 
hos regeringen där man kan ta del av 
informationen. Du hittar länken på vår 
hemsida under rubriken Skattetvång 
på handikappanpassade fordon kriti-
seras. 

Har du nyligen anpassat en 
bil med de nya reglerna?

Det vore jätteintressant om du vil-
le höra av dig till mig, Jonas An-
dersson, och berätta om hur du 
upplevde hela processen. 

» Har de allt för liten 
bil är risken stor att man 

inte får med sig sitt hjälp-
medel. Sedan får man inte 
heller glömma av att köpa 
en elbil idag är långt ifrån 

billigt.”
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I början av oktober blev vi kon-
taktade av en man som jobbar 
vid ASKIMS BANGOLF Klubb. 

De står inför en stor renovering och 
nybyggnation av banan och vill nu 
ha våra råd och inputs på hur man 
bygger en bana som är tillgänglig 
för alla, oavsett om man har en funk-
tionsnedsättning eller inte.  

Projektet är än så länge i en uppstart-
ningsfas, mer information kommer allt 
eftersom arbetet pågår. 

Vill du veta mer om klubben så kan du 
läsa på deras hemsida: https://www.
askimsbgk.se/  

Göteborgs-
avdelningen 
ingår i referens-
grupp kring 
nybyggnationen av 
minigolfbana vid 
Askimsbadet.

Den 19 oktober bjöd Unga Rö-
relsehindrade Göteborgs-
klubben och DHRG in till ett 

Zoom möte för att diskutera; 

Hur det kan komma sig att detta in-
dex är så högt, när våra respektive 
medlemmars upplevelser visar näst-
intill den motsatta bilden?  Två fak-
torer som sticker ut är:  

•	 Att våra medlemmar sällan tar kon-
takt med kundtjänst vid så kallade 
OJ resor (resor som täcker in alla ty-
per av klagomål förutom händelser 
med allvarlig personskada som följd 
så kallad AJ resa) 

• Om du blir kontaktad för att del-
ta i en kundundersökning, gäller 
frågorna endast den senaste resan 
som har gjorts. I de allra flesta fall 
har den skett utan några incidenter. 
Detta upplevs som att det inte ger en 
rättvis bild över hur resorna i varda-
gen faktiskt ser ut. 

Vad är skälet till att så få av våra med-
lemmar lämnar in klagomål på sin 
resa? 
• De främsta skälen är att man inte or-

kar, man skjuter upp det till senare 
och glömmer sedan bort det, eller 
att man är osäker på hur man bär 
sig åt.

Under 2022 kommer vi att driva en 
slags kampanj ”Våga Klaga” där vi 
som jobbar på våra kanslier mer aktivt 
kommer att uppmuntra alla att anmäla 
brister de gånger man åker färdtjänst, 
som inte går som det skall. 

Vi arbetar ut förberedda mallar som 
skall underlätta för dig som reser att 
lämna in dina klagomål.
 
Om du själv vill göra en anmälan så 
ska du ringa in den till Serviceresors 
Kundtjänst 031-41 95 52 (mån-fre 8–12)
eller maila: kundservice.serviceresor@
trafkkontoret.goteborg.se

VÅGA KLAGA! 
(PÅ FÄRDTJÄNSTEN)

Under de senaste 20 åren har Serviceresors nöjd-
hetsindex legat kring 92% Men hur kan detta vara 
möjligt?

Vad måste finnas med i en Anmälan?    
1. Resenärens 6-siffriga tillståndsnummer
2. Datum och tid för aktuell resa
3. Beskrivning av händelsen (beskriv så kortfattat som möjligt)
4. Begär återkoppling från kundtjänst gällande ärendet
5. Kontaktuppgifter till resenären
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Nu drar det mot mörkare tider och Medlems-
SocialaKommittén föreslår följande ljuspunk-
ter för medlemmarna.
Tillsammans på Liseberg, Jul i Domkyrkan, Julbord och Jul-
musikal. När, Var, Hur och innehåll se respektive rubrik.

Vi startar med att besöka Liseberg som har julpyntat hela sitt 
område och har bodar där det säljs allehanda trevliga och 
”bra att ha saker” i juletid. Efter detta besök känner vi nog 
alla att det är advent!

Jul på Liseberg 9 december 
Klockan 17.00 - Sluttid bestämmer vi gemensamt vid starten. 
Vi köper biljetter som delas ut när vi möts, utanför Gästser-
vice klockan 17.00. Biljetten kostar 120 kronor.
Medlem anmäler sig till kansliet senast 29 november och 
sätter därefter in 120 kronor. 
Skriv Liseberg och ditt namn
Kvällens värdar är Helen Palmenäs och Margareta Anders-
son.

Jul i Domkyrkan 13 december 
Starten är klockan 19.00 
Kyrkan är alltid fullsatt vid dessa tillfällen och köerna ring-
lar långa så tänk på att komma i mycket god tid.
Vi har 6 rullstolsplatser
Till varje rullstolsplats inräknas plats för ledsagare. 
Kyrkan har anpassad toalett. Man kan stå inne i entrén och 
vänta på sin bil. Be chauffören lämna och hämta i entrén. 

Medlem anmäler sig till kansliet 6 december och betalar 
därefter 100 kronor. Skriv Domkyrkan och ditt namn på 
inbetalningen.
Kvällens värdar är Helen Palmenäs och Margareta Andersson

Längtar du efter julbord? 
Föreningen har bokat bord på Quality Hotel Waterfront 
som tidigare hette Novotell. 

Vi kopierar från deras hemsida: I Carnegies gamla por-
terbryggeri med doft av mumma, dukar vi upp vårt väst-
kust-inspirerade julbord. Mjukstarta med rykande varm 
glögg och avnjut sedan ett dignande julbord som erbjuder 
både havets läckerheter och klassiska favoriter. Vi bjuder på 
genuin julstämning med ljuvliga smaker, gnistrande pynt, 
härliga juldofter och en magnifik utsikt över Göta älv.

Föreningen har bokat 35 platser som i första hand går till 
våra medlemmar.

16 december 
klockan 12.30 till 15.45  Kom i god tid!
Kostnad per person 595 kronor, men avdelningen sponsrar 
medlem. All dryck utöver den som det dukas med, betalas 
av respektive medlem.

Medlem anmäler sig till kansliet så tidigt som möjligt, 
men senast 9 december och betalar därefter 200 kronor. 
Skriv Julbord och ditt namn.
Platser tilldelas i turordning efter anmälan.

LJUSPUNKTER 

FRÅN MSK



 NR 6 2021  DHR – MÖTESPUNKT 7

Operans julmusikal: Julglitter och 
operakaos
Lördag 18 december klockan 15.00 – 16.15 
Här har vi 2 rullstolsbiljetter (1 ledsagare till varje)
Lördag 18 december klockan 18.00 – 19.15 
Till denna föreställning har vi 2 rullstols- och 4 vanliga.

Medlem anmäler sig senast 9 december och betalar sedan 
200 kronor. Skriv Julmusikal och ditt namn 

Planerat för 2022
Vi träffas på Volvo Museum 
På hemsidan läser vi: - du behöver inte vara fordonstokig 
för att uppskatta Volvo Museum. Här finns massor att upple-
va – oavsett om du är intresserad av ett unikt stycke svensk 
historia eller bara nostalgiskt vill drömma dig tillbaka till 
forna tider.

När: Onsdag 9 februari klockan 13.00
Var: Buss 32 till hållplatsen Arendals Skans.

Avgift på muséet 120: - som var och en betalar.
Café finns, så alla som känner oss DHR:are anser att det tro-
liga är att vi fikar där som avslutning.
Anmälan senast 7 februari

Alla anmälningar görs till 
goteborg@dhr.se eller 031-704 60 50 
under kansliets öppettider, använd 

inte telefonsvararen vid anmälningar.
När du fått klartecken från kansliet betalar du in aktu-
ell kostnad och skriver vilken aktivitet som avses och 
ditt namn. Det finns två sätt att betala.

1.  Swish till nummer 123 208 58 50 märk betalningen 
med ditt namn och vilken aktivitet inbetalningen 
gäller. 

2. DHRG:s postgiro: 122 02-8, märk betalningen med 
ditt namn och vilken aktivitet. 

Genomförda aktiviteter
Vad vi har MSK genomfört sedan sist:

Grejen med Göteborg - utställning på 
Stadsmuséet
Den sista pusselbiten i Göteborgs 400-åriga historia 
som slutar i våra dagar. Det var ett litet och intresse-
rat gäng som var där och vi kände att vi skulle behö-
va gå fler gånger för att kunna ta till oss allt.
Självklart fikade vi i caféet efteråt, i god DHR-anda.

Promenad i Slottsskogen
Vi möttes trots det halvdåliga vädret och gick en 
promenad på gängbarnona på de stora, plana gräs-
mattorna. Efteråt blev det en fikastund på Villa Bel-
parc som flera av oss kallade det gamla namnet, Vita 
bandet. Här kom minnen upp om skolårens skrid-
skoutflykter till Stora dammens is då det i pausen 
av åkningen vankades kanelbullar och choklad med 
vispgrädde, nere i lokalen som var avsedd för skol-
ungdomar på idrottsdag.

Gott & Blandat på Lorensbergsteatern
Sju medlemmar och tre as-
sistenter deltog i eftermid-
dagens föreställning med 
Jan Rippe och Per Fritzon. 
Vi var glada och upplivade 
när vi gick hem, efter nästan 
tre timmar musik och sång 
samt trevliga inslag från ti-
digare revyer och föreställ-
ningar med Galenskaparna. 

Esters Restaurang på Lindholmen har också fått 
besök av oss under hösten
Vi får beställa för åtta personer varje gång och det är 
alltid fullbokat. Du som tycker att det verkar intres-
sant, håll koll på hemsidan om nya tillfällen under 
våren och anmäl sedan ditt intresse till Jonas. 

Detta är ju också en aktivitet där var och en betalar 
för sig och lunchen kostar 125 kr + eventuell dryck.

DHR får en allt svårare ekonomi. 
Om vi ska ha utrymme för aktiviteter i DHR-anda så är lös-
ningen att söka i fonder. Det är mycket arbete och även ett 
långsiktigt arbete, men samtidigt väldigt roligt om man får 
resultat.

Hör av dej till mig eller kansliet om du är intresserad!
Helen Palmenäs

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT SÖKA I 
FONDER FÖR FÖRENINGEN?
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Aktuell information från delaktighetsrådet 
på Dalheimers hus
Verksamheterna har öppnat igen efter att restriktionerna släpptes i månads-
skiftet sept.-oktober. Men vidtar fortfarande viss försiktighet vid de olika ak-
tiviteter och verksamheter som finns i huset. Alltså fortsatt god handhygien, 
hålla avstånd samt stanna hemma vid förkylningssymptom. 

Från föreningars håll så finns det ett önskemål att ha en ”fast” meny att utgå 
ifrån när det gäller beställningar till aktiviteter. Det skulle underlätta kom-
munikationen mellan beställare och personalen på huset. 
Hälsovecka 2022 Vecka 4, Föreningar får möjligheten att hålla en kvällsakti-
vitet från klockan 17:00, i Hultbergssalen. 

Funktionsrätt ska kolla upp om föreningar har rätt att kräva vaccinering för 
att få delta i föreningsaktiviteter. Det är en komplex fråga, med tanke på vad 
som står skrivet i lagen om arbetsskydd.

Huset står inför renovering, men pga. Pandemin så har denna dragit ut på 
tiden. Tidigast kan en sådan påbörjas runt 2023.

ÄR DU DEN 
PERSON 
VI SÖKER?
Avdelningen har behov av per-
soner som kan medverka som 
Allmänna hjälpare vid olika mö-
ten/träffar.
Uppdraget är att hjälpa till med 
olika moment för att underlätta 
för medlemmar.

Är du, eller vet du, någon som är 
intresserad av att ha detta upp-
drag så hör av dig till kansliet på 
telefon 031-704 60 50
Ersättning 300 kronor per upp-
drag.

INBJUDAN 
TILL ALLA DHR:ARE!
Välkommen till Viljans IF:s sedvanliga Julgröt 

den 10 december 2021. Klockan 18.00–21:00 
i Välens klubbstuga Klubbvägen 31.

Vi kommer självklart diskutera Viljans IF året som gått och framöver. 
Vad kommer hända med Välenområdet? 

Och vad vi göra och hitta på i klubblokalen på Välen? 

Gröt med skinksmörgås samt Lättare fika, (glögg) 
serveras under kvällen.

Anmälan är bindande och sker till 
goteborg@dhr.se eller TFN: 031-704 60 50

Kostnad 50 kr, betalas in vid anmälan.
Du kan betala med swishnummer: 123 208 58 50 

märk betalningen med ”julgröt” och dina initialer. 
Du kan även betala in på DHRG:s postgiro: 122 02-8, 
märk betalningen med ”julgröt” och dina initialer.

OBS! senast: Onsdagen den 8 december 2021
Eventuella frågor besvaras av:

Pia By, tfn:0703-31 40 16 eller piajarvinen53@gmail.com

Anna-Karin, tfn: 0704-97 89 33 
eller e-post: ankivia@hotmail.com

Välkomna! 
Hälsar styrelsen:

Pia, Robert, Anna-Karin, Pia, K-G, Lena & Helena 
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Då avdelningen numera har 
sämre ekonomi än vad vi har 
haft tidigare känns det viktigt 

att vi skär ner på de kostnader som 
vi kan. Ett sätt att göra det är att inte 
längre använda lokalerna på Dalhei-
mers Hus i samma utsträckning som 
vi har gjort tidigare. Vi vill därför att 
ni medlemmar i första hand använ-
der våra lokaler på Björneborg istäl-
let för att boka på Dalheimers Hus.

Det finns möjlighet att boka köket inne 
på vårt kansli. Vi har även några an-
dra rum där det går bra att sitta och ha 
möte när man inte är så många delta-
gare. I vårt kök har vi en kaffemaskin 
som ordnar mycket gott kaffe. Vi har 
även tillgång till webbkamera för dem 
som önskar.

När det kommer till smörgåsar och ka-
kor så kan vi fortfarande köpa in det 
från Dalheimers Hus alternativt köpa 
in det från andra ställen i Majorna. 

Till möte med ett större sällskap finns 
det möjlighet att utnyttja vår lokal på 
Välen! Där kan ni utan problem vara 
cirka 30 personer utan problem. Även 
där finns det möjlighet att koka gott 
kaffe. Smörgåsar och kakor kan man 
ordna även dit. 

Varmt välkommen att utnyttja våra lo-
kaler!

ANVÄND VÅRA EGNA LOKALER 

ISTÄLLET FÖR DALHEIMERS HUS 
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AKTIVITETER 2021

Fredagen den 19 november och tisdagen den 7 
december (jultema) 
Klockan 17:00 – 20:30 bjuder vi in till en filmkvällar på Välen. 
Beställ eventuell färdtjänst till Klubbvägen 31. 

Filmen är cirka 2,5 timme lång, så försök att planera din resa, 
på ett sätt så att du är på plats klockan 17:00 och boka hem-
resan till 20:30, så minskar risken för lång väntan sent på 
kvällen.

Avdelningen bjuder på snacks och du tar själv med det som 
du vill dricka. Vi tillhandahåller sprit för utvärtes bruk :)

Anmäl dig till kansliet på telefonnummer 031-704 60 50 eller 
skicka ett mail till goteborg@dhr.se senast två dagar innan 
det datum, du vill gå på. 

Vi hoppas på en trevlig kväll tillsammans. 
Varmt välkommen!

FILMKVÄLLAR PÅ VÄLEN

Du väljer om du vill delta fysiskt eller digitalt

• Styrelseutbildning
 22 januari, Vara folkhögskola

• Påverka sitt liv
 4 och 11 april digitalt samt 23–24 april, Vara 

Folkhögskola

• Inför valet 2022
 Maj. Datum och plats fastställes senare.

• Uppstart 2022
 10 september, Vänersborg

• EU-kurs
 8 oktober, Dalheimers hus, Göteborg

Anmäl dig till vastragotaland@dhr.se och lämna följande 
uppgifter:

• Kursnamn 
• Datum                                         
• Deltar fysiskt/digitalt            
• Namn
• DHR avdelning
• E-post   
• Telefon 
• Kostallergier       
• Anmälningsdatum 

DHR REGION VÄSTRA 
GÖTALANDS 

KURSPROGRAM 2022

DIGITALA VARDAGSTRÄFFAR UNDER 
VINTERN OCH VÅREN 2022

Vi fortsätter med våra digitala vardagsträffar på Zoom. 
Vi träffas sista tisdagen varje månad t.o.m. juni. Start 
klockan 18:00 och vi tjôtar cirka en timme. 

25 januari
22 februari
22 mars

Upplägget för dessa snack är väldigt fritt, men har du förslag 
på ämnen, skicka gärna det till linda.karlsson@dhr.se gärna 
i god tid innan det aktuella datumet så att Linda hinner för-
bereda eventuell gäst.

Anmäl dig senast dagen innan till Linda på kansliet, så 
skickar hon en möteslänk till dig. 

Välkomna!

26 april
30 maj
28 juni
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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 kansliet 
kan ta emot anmälningar, så vill vi att anmälningar till våra aktivi-
teter 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.

Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” 
fortsätter att arbeta för fysisk tillgäng-
lighet i Göteborgs & Partille kommun. 
Självklart också för en tillgänglig och 
användbar färdtjänst/kollektivtrafik 
för personer nedsatt rörelsehinder.  

Våra möten är alltid Digitala på 
platformen ZOOM”, och hålls även 
fysiskt, på DHRG:s Kansli, Slott-
skogsgatan 18.
Vid amälan skall du ange Fysisk 
eller Digital medverkan.

VÄLKOMMEN!
Sista Onsdagen i varje månad klock-
an 17.00 – 19:00
26 januari                                      
23 februari                                    
30 mars                                          
27 april                                            
25 maj                                             
29 juni Liseberg  om möjlighet finns                  
24 augusti                                      
28 september                              
26 oktober                                    
23 november                 

Möten annonseras i Mötespunkt 
och/eller i E-post eller SMS utskick 
till medlemmar som anmält intresse. 
Vill du ha utskick ifrån nätverket 
”ÖPPNA” GÖTEBORG? 

Anmäl ditt intresse till Jonas eller 
Linda: 031-704 60 50 
eller goteborg@dhr.se på kansliet. 

Frågor om Nätverket, 
ring:0768-75 25 11
eller robert.kindberg@dhr.se

DHRG:S NÄTVERK, FÖR ETT ”ÖPPET GÖTEBORG!” 2022



 

AKTIVITETSKALENDER 2021

NOVEMBER
 18 Lunchträff
 19 Filmkväll på Välen
 23 Hur fungerar din digitala vardag?
 24 NÖG
 25 Stiftelsemöte
 25  Styrelsemöte

DECEMBER
 9 Jul på Liseberg
 7 Filmkväll på Välen
 10 Viljans julgröt
 13 Jul i Domkyrkan
 15 Styrelsemöte
 16 Julbord
 18 Julglitter och Operkaos/Operan

JANUARI 2022
 25 Hur fungerar din digitala vardag?
 26 NÖG
 27 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

SVENSK
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