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Nu har jul och nyår passerat 
och jag hoppas att ni har nju-
tit ordentligt tillsammans 

med nära och kära trots att vi inte 
kan umgås på det sätt som vi är vana 
vid. 

Själv har jag firat jul hemma tillsam-
mans med min familj. Även nyår fi-
rades under trevliga former. 

Jag vill uppmärksamma att vi har en 
medlem som den tredje januari upp-
nådde den högaktningsfulla åldern 
100 år. Det är vår medlem Maj-Britt 
Berglund det handlar om. Maj-Britt 
som under många år var med och 
arrangerade bland annat vår bing-
overksamhet.  Läs gärna Margreth 
Olssons intervju med Maj-Britt på 
sidan 7 här i tidningen. 

Nu startar vi arbetet med att förbe-
reda årets årsmöte och därmed även 
skrivandet av vårt årsmötesnum-
mer av MötesPunkt. Vi hoppas att 
vi detta år kan genomföra årsmötet 
på traditionellt sätt. Men som vi har 
lärt oss de senaste åren så kan vi inte 
vara helt säkra på detta. Den senas-
te tidens ökande smittspridning bå-
dar ju inte gott… Om det inte går att 
genomföra ett traditionellt årsmöte 
kommer vi förmodligen att göra som 
vi har tvingats att göra de senaste 
åren nämligen att genomföra det 

via formulär som ni medlemmar får 
fylla i och skicka i antingen digitalt 
eller via vanligt brev.

På grund av den ökande smittsprid-
ningen har kansliets personal åter-
gått till att arbeta hemifrån större 
delen av arbetstiden. Kansliet är be-
mannat endast på torsdagar en tid 
framöver. Vi följer naturligtvis de 
allmänna rekommendationerna och 
kommer att fortsätta med distansar-
bete så länge detta rekommenderas. 

Men vi hoppas ändå att vi kan träffas 
på några aktiviteter framöver. Om 
inte annat så digitalt. 
Om du vet att du har något att skicka 
in till årsmötesnumret så är vi natur-
ligtvis tacksamma om du kan skicka 
in det till kansliet snarast.

Väl mött i verksamheten!

Ordförandens ruta

» Jag vill uppmärksamma 
att vi har en medlem som den 
tredje januari uppnådde den 

högaktningsfulla åldern 100 år.

HEJ KÄRA 
MEDLEMMAR

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 14 februari. 

Inget material insänt efter manusstopp tas med i det aktuella numret.
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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FÖRSLAG TILL DAG- OCH 
ARBETSORDNING 

FÖR DHRG:s ÅRSMÖTE 2022-03-27

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
 4. Fastställande av dag- och arbetsordning  
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 6. Val av auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2020, 
  dvs föregående år
 7. Val av justerare 
 8. Val av rösträknare  
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 
  samt beslut om fastställande
 10. Revisorernas berättelse angående deras
   granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper  
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om avdelningens medlemsavgift för
  nästkommande verksamhets- och räkenskapsår
 13. Behandling av motionen och förslag
 14. Fastställande av ettårig verksamhetsplan, baserad på 
  avdelningens verksamhetsprogram, och budget för 
  verksamhetsåret
 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 16. Val av ordförande (2 år) 
 17. Val av styrelsens ledamöter
 18. Val av revisor, auktoriserad revisor och eventuellt 
  revisorssuppleant
 19. Fyllnadsval
 20. Val av valberedning
 21. Val för ett (1) år av ombud och suppleanter till   
  distrikts-/regionårsmöte den 29 april
 22. Övriga beredda frågor
 23. Årsmötets avslutande

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
KALLAS TILL

ÅRSMÖTE
SÖNDAG 27 MARS

KL 13.00 -16.00

Vi hoppas att kunna genomföra årets årsmöte på 
gammalt vanligt vis med alla närvarande. Men vi 
avvaktar de restriktioner som eventuellt gäller för 
slutet av mars.  

I MötesPunkt 2, hoppas vi kunna vara lite klarare med 
hur prognosen för smittosituationen ser ut och hur vi 
kommer att kunna erbjuda medlemmarna säkerhet 
under mötet.

Vi flaggar redan nu för att det kan bli så att det 
kommer att bli ytterligare ett annorlunda årsmöte där 
vi träffas digitalt.

Hälsningar/ Styrelsen och kansliet

Stiftelsen håller möten den 27 januari, 24 mars, 2 juni, 29 september och 24 november.  
Du kan ansöka om bidrag till kostnader för exempelvis en resa eller någon annan merkostnad. Du gör din ansökan på 
vår särskilda blankett som du laddar ner från hemsidan. Du kan även ringa till kansliet så skickar vi en blankett till dig.  

Du skickar din ansökan till 

Understödsstiftelsen  
DHR Göteborgsavdelningen 
Slottsskogsgatan 12 
414 53  GÖTEBORG

STIFTELSEN SAMMANTRÄDER
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KANSLIETS RUTA

DHR får en allt svårare ekonomi. 
Om vi ska ha utrymme för aktiviteter 
i DHR-anda så är lösningen 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?

När dessa rader skrivs har kansliets 
personal börjat arbeta efter jul och 
nyårsledigheten och vi funderar 
över vad det nya året skall komma 
att erbjuda i form av möten och ak-
tiviteter med medlemmarna. 

Under början av våren ligger kansli-
ets fokus på att arbeta med att förbe-
reda årsmötet. I år hoppas vi att det 
ska vara möjligt att genomföra ett 
traditionellt årsmöte och inte behö-
va gå via digitala enkäter eller brev, 
som pandemin har tvingat oss till 
under de senaste åren. Men det är ju 
dessvärre omöjligt att redan nu veta 
hur det verkligen kommer att kunna 
genomföras, för nu är det omikron 
som stänger ner samhället och prog-
nosen är att den kommer att vara på 
topp i slutet av januari, men det får 
vi se. 

Pandemin har ju tvingat oss alla att 
göra en mängd ändringar i plane-
ringen under året. Bland annat har 
man på Dalheimers Hus bestämt sig 
för att skjuta på Hälsoveckan (som 
vanligtvis hålls i slutet av februari,) 
tills efter sommaren, vecka 34.  Även 
här måste vi reservera oss för änd-
ringar.
Våra medlemsmöten startar upp 
med Digital vardag som bjuder in 
till träff 25 januari. Se separat artikel 
på sidan 10. 

Under hösten arbetade vi bland an-
nat med få till ett möte med Coop 
angående deras otillgängliga kyldis-
kar. Mötet kunde genomföras digi-
talt i slutet av november. Se separat 
artikel på sidan 8. 

Nästa nummer av tidningen är vårt 
årsmötesnummer och arbetet med 
att samla in och sammanställa infor-
mation kommer att påbörjas direkt 
nu i januari.

Här kommer info om vårens lunchträffar. 
Vi hoppar över januari månad och är i nuläget osäkra på om vi kan 
genomföra träffarna med tanke på pandemisituationen.

Onsdagen den 23 februari  13.15-15.00
Viking Kök och bar Pizzeria, Axel Dahlströms torg 3
Anmälan görs senast 21 februari

Torsdag 24 mars  13:15-15.00
Restaurang Bordet Angereds torg 1
Anmälan görs senast 22 mars

Torsdag 21 april 13.15-15.00
Restaurang Torgkrogen Kortedala torg Kortedalavägen 1
Anmälan görs senast 19 april

Anmälan görs till goteborg@dhr.se eller Jonas Andersson på kansliet 
031-704 60 50.
  

Krister Frank och Anna-Karin Johansson

INBJUDAN TILL LUNCHTRÄFF
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Under november och decem-
ber började jag att titta lite 
mera på utformningen av 

laddstationer för elbilar. Med tan-
ke på ett stigande bensin och die-
selpris så tror jag att det är nöd-
vändigt att börja tänka på att ens 
framtida bil kanske drivs på något 
annat än bara bensin eller diesel.

Vi inom funktionshinderrörelsen är 
naturligtvis positiva till att bilismen 
går över till mera miljövänliga driv-
medel. Det är viktigt för att vi ska kun-
na stoppa eller åtminstone minska ut-
släppen från trafiken. 

Jag letade därför upp några laddsta-
tioner i Göteborg för att se hur det kan 
fungera om man sitter i rullstol. Resul-
tatet var allt annat än muntert. 
 Som jag bedömer det blir det ex-
tremt svårt för oss med funktionshin-
der att kunna använda dessa. 

Många av dem är placerade på en upp-
höjning som är cirka en decimeter hög 
utan någon nedsänkning någonstans. 
Detta blir mycket svårt att använda. 
Det kommer troligen att bli svårt oav-
sett om du är helt sittande i rullstol 
eller om du kan gå några meter. För 
även om du kan gå några steg är ju 
sannolikheten ganska stor att du har 
en del balansproblem när du går. Ska 
du då ta dig upp och ner för en kant 
samtidigt som du ska bära på en stor 
”ladd-kabel”, kommer det i praktiken 
att bli snudd på omöjligt för våra grup-
per att använda dessa. Risken att ramla 
och skada sig, särskilt när det är snö, 
kommer att vara stor. 

Jag kan inte låta bli att tänka på hur 
man har tänkt att detta ska gå att an-
vända för personer med funktionshin-
der samt en alltmer åldrande befolk-
ning. Jag har en stark misstanke att det 
förhåller sig på samma sätt som i fallet 
med kyldiskarna på Coop (Se artikel 
på sidan 8) nämligen att man inte alls 
har tänkt på hur vi med funktionshin-
der ska kunna använda detta. 
 För dem av oss som i dag har en 
bensin eller dieseldriven bil och kan-
ske funderar på att byta bil i framti-
den torde frågan vara väldigt aktuell. 
Undertecknad får söka nytt bilstöd i 
slutet av detta år om jag vill. Men jag 
tror att jag kommer att avvakta byte 
av bil för att se hur utvecklingen av el- 
och hybridbilar går. Vi får inte heller 
glömma av att vi inte har en aning om 
hur dessa nya bilar kommer att se ut i 
konstruktionen. Kommer det att vara 
möjligt att bygga om dessa bilar så att 
det passar oss med funktionshinder?

Förhoppningsvis kommer jag att kun-
na arbeta tillsammans med vårt för-
bund för att få fram mer information. 
Det var tänkt att vi skulle ha ett möte 
med Göteborgs Energi som har satt 
upp laddstationerna, under december. 
Men det sköts på framtiden. Jag hopp-
as verkligen att vi kan få till ett digitalt 
möte i början av året. 

Vad har du som läser detta för tankar 
om framtidens bil? Om du vill, så får 
du gärna höra av dig till mig så kanske 
vi kan diskutera lite om vad vi tror. 

Vi är nyfikna på hur laddstationer-
na ser ut i andra delar av landet. Så 
om det finns en eller flera laddstatio-
ner där du bor så skulle vi uppskatta 
om du kunde ta ett kort på dessa och 
skicka till oss på adressen goteborg@
dhr.se. Skriv i vilken stad som kortet 
är taget. 

ÄR LADDSTATIONER FÖR EL-BILAR MÖJLIGA ATT 

KOMMA ÅT FÖR OSS MED FUNKTIONSHINDER?

» Ska du då ta dig upp 
och ner för en kant samtidigt 

som du ska bära på en stor 
”ladd-kabel”, kommer det 

i praktiken att bli snudd på 
omöjligt för våra grupper att 

använda dessa.

Jag tror att denna typ av laddstation blir mycket svår att använda för våra grupper. 
Det blir inte bara jättesvårt att ta sig upp och ner om man har rullstol. När du även 
ska ta med dig ladd-kabeln blir det snudd på omöjligt att klara det. 
Jag kan inte låta bli att tänka tanken på om i framtiden kommer att bli omöjligt att 
som funktionshindrad äga en el-bil eftersom vi inte kan ladda den. Åtminstone 
inte så länge som laddstationerna har den utformning som visas på bilden. 

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

HÅKAN HÖGBERG.

Håkan Högberg, DHR Göteborgs tidigare
ordförande, har fått DHR:s nyinstiftade pris i 
Vilhelm Ekensteens anda. 

Motiveringen är att Håkan under många år har arbetat 
pedagogiskt och outtröttligt med att påverka och upplysa 
makthavare om orättvisorna i levnadsvillkor för personer 
med nedsatt rörelseförmåga.

» Jag vill fortsätta mitt engagemang 
inom funktionshinderrörelsens olika delar 

och bygga broar.

Personligare assistans 
sedan 1994!

Lika bra att säga det direkt. Vi är ett 
familjeföretag som jobbar med personlig 
assistans. Vi är ingen stor koncern. Inget 
riskkapitalbolag. Och är inget vårdföretag. 
Anledningen till att vi existerar, är att vi inte fann något annat 
företag som kunde erbjuda personlig assistans på rätt sätt – 
alltså på den assistansberättigades villkor. I vår familj fanns 

det behovet. Enda chansen att kunna få sådan 
assistans som vi ville ha, var att starta ett sådant 
företag själva. Det är hela orsaken till att vi finns. 
Vårt mål är att kunna erbjuda våra kunder den 
bästa personliga assistans de någonsin haft.

Sveriges bästa 
personliga assistenter.
Vi vill ge våra kunder den 
absolut bästa personliga 
assistans de någonsin haft. 
Enda sättet att göra det möjligt 
är genom att ha de bästa 
personliga assistenterna. Är det 
du kanske?

Bli kund hos oss.
Vill du veta mer om oss? 
Hur vi tänker? Hur vi 
arbetar? Kontakta oss så 
ringer vi upp och får en 
lite pratstund.

Mejla oss på kund@lss.se, 
ring oss på 031-68 94 90

Hur känns det att få priset Håkan?
– Det känns väldigt hedrande ett få ett pris till minne av Vil-
helm Ekensteen inte bara för mitt engagemang inom funk-
tionshinderrörelsen. Utan för att det är ett pris till minne av 
Vilhelm Ekensteen.

Vem var Vilhelm Ekensteen?
– Det var han som tog det relativa funktionshinderbegreppet 
till Sverige. Han bildade en förening som hette Anti- Handi-
kapp och skrev en bok som heter ”På välfärdens bakgård” 
Han har betytt oerhört mycket för hela funktionshinderrö-
relsen.
 Han var också en som drev frågan om personlig assis-
tans. Han startade också Föreningen För Assistansberättiga-
de som han var ordföranden för tills för några år sedan.
 Han har också betytt mycket för mig som person, vi har 
suttit i DHR:s förbundsstyrelse tillsammans.

Berätta något om vad du själv har gjort i DHR i Ekensteens 
anda.
– Jag var en av dem som beredde mark för personlig assistans 
i Göteborg. Vi drog igång en arbetsgrupp där vi gick igenom 
olika serviceformer, bland annat personlig assistans. Sedan 
bildade vi motsvarigheten till Stil i Stockholm det blev Gil, 
Göteborgskooperativet för Independent Living. Samtidigt 
har jag haft kopplingen till DHR och varit DHR trogen.
Och det var mina tjänster för DHR som jag fick priset, som 
de sa när jag fick utmärkelsen.

Vari består priset?
– Det är ett hedersomnämnande och tiotusen kronor. Jag 
funderar på att förkovra mig i video- och poddskapande för 
prispengarna. Eller resa till Berlin och träffa personer inom 
funktionshinderrörelsen.

Hur ser framtiden ut?
– Jag vill fortsätta mitt engagemang inom funktionshinder-
rörelsens olika delar och bygga broar. Arbeta mer tillsam-
mans och se hur vi kan komplettera varandra. Hur tänker de 
med kognitiva svårigheter om tillgänglighet när vi tänker 
på rullstolar. Jag vill att vi skall vara mer öppna för mer sam-
arbete. Det är vad jag vill göra i framtiden.

Håkan Högberg har gett många och konkreta förslag till 
makthavare på hur Sverige kan förändras, så att personer 
med nedsatt rörelseförmåga kan bli mer delaktiga i samhäl-
let och få en ökad bestämmanderätt över sina egna liv.

DHR:s nyinstiftade pris ska gå till en person som förtjänst-
fullt och framgångsrikt över tid har förbättrat samhället 
genom att påverka och upplysa makthavare i Sverige om 
normer och levnadsvillkor som på ett negativt sätt berör 
personer med nedsatt rörelseförmåga. Personen har också 
kontinuerligt och ihärdigt lämnat goda förslag på hur sam-
hället kan förbättras. Priset delas ut vartannat år och är på 
10 000 kronor.

Betald annonsplats
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En riktigt kall, regnig och blåsig 
novemberdag hälsar jag på hos 
Maj-Britt, i hennes ljusa och 

varma lägenhet, för att prata lite med 
henne inför 100-årsdagen. Vi fick en 
trevlig pratstund om nutid och dåtid. 

Jag vågar påstå att Maj-Britt är en kvin-
na som de allra flesta medlemmar i 
DHR Göteborgsföreningen har varit i 
kontakt med för hon har varit delaktig 
i de flesta aktiviteter. 
 I Flitiga Fingrar var hon en aktiv 
medlem tillsammans med många gla-
da kvinnor som under året tillverkade 
många vackra broderade dukar och 
andra vackra saker i textil. Dessa fina 
handarbeten lottades ut eller såldes 
vid de årliga Höstmarknaderna.  
 Det var i en tid när många männi-
skor kom för att fynda julklappar, vin-
na på tombola och andra lotterier och 
inte minst ta en kopp kaffe och äta av 
de hembakade goda bullar och kakor 
som medlemmarna bidragit med. 
 Det var glädje och fest under 
dessa dagar! Men vi skall inte sticka 

under stol med att det var mycket ar-
bete som låg bakom, både för kvinnor-
na och deras män som ställde upp som 
bärhjälp och även bemannade borden 
vid behov. 
 I rollen som den som fixade för 
medlemmarna under Kaffebingon 
blev ju Maj-Britt känd för så många 
som troget kom och spelade och glada 
gick hem med sina vunna kaffepaket. 
Och från alla medlemsmöten har vi 
medlemmar en bild av Maj-Britt som 
den som godmodigt och troget du-
kade borden vackert med underlägg, 
servetter, blommor och ljusstakar med 
levande ljus och alltid med några gla-
da ord vid serveringen. 
 Det jobbiga arbetet med att klistra 
etiketter på Mötespunkt var också ett 
arbete som Maj-Britt tillsammans med 
någon mer, arbetade med innan det ar-
betet lades ut på tryckeriet.

Maj-Britt är en aktiv och engagerad 
person som också deltagit vid andra 
verksamheter tillsammans med gran-
narna på Virvelvindsgatan. De var på 

Måndag 3 januari 2022 uppvaktade föreningen Maj-Britt på hennes 100-årsdag, 
med en DHR-nål och blommor. Maj-Britt var glad över uppvaktningen. Kungen 
hade skickat telegram och det stod redan flera blombuketter i rummet, och visst 
vill många gratulera på en så stor dag!. Telefonen ringde många gånger med gra-
tulationer under vårt besök och familjen väntades för uppvaktning under kvällen.

När det inte är pandemi i samhället samlas det massor av gäster tillsammans en 
sådan stor dag, men nu avlöste vi gäster varandra. Vår ordförande Martin Rådberg 
och jag var ensamma med Maj-Britt och hennes två barnbarn som försåg oss med 
smörgåstårta och gräddtårta med cider och kaffe.  Vi fick ett trevligt samtal med 
denna fantastiska, pigga och glada 100-åring. Min fromma önskan är att åtminsto-
ne få ha hälften så gott minne som Maj-Britt om jag blir så gammal.

MAJ-BRITT 100 ÅR!

olika träffar och resor med Lundby 
församlingspräst Alf Österström, Eku-
meniska kyrkan och Hyresgästför-
eningen. Hon var också aktiv i Gam-
la Majtöser där hon bland annat var 
mycket engagerad i lotteriförsäljning-
en. Man kan ju faktiskt undra hur hon 
hann med allt!

När Maj-Britt föddes firade Göteborg 
sitt 300-årsjubileum och de första 
kvinnliga riksdagsledamöterna valdes 
in i Riksdagen. Göteborg var lika stort 
som Linköping är i dag. Det fanns 25 
taxibilar och vart femte spädbarn dog. 
DHR bildades i Göteborg först året ef-
ter, alltså 1923. 

Familjen hyrde en lägenhet med ett 
rum och kök, i ett hus mellan Korsvä-
gen och Lisebergs norra ingång. Detta 
hus revs senare för att ge plats åt Li-
sebergbadet, som många generationer 
göteborgare har älskat. Pappan arbeta-
de som reparatör på spårvägen och fa-
miljen flyttade senare till Kungsladu-
gård där de västra spårvägsstallarna 
ligger. 

Maj-Britt och hennes Erik gifte sig i 
slutet av 1940-talet och bosatte sig och 
bildade familj på Hisingen i en ljus, ny-
byggd Lägenhet på sjätte våningen och 
där bor Maj-Britt ännu. 
Maj-Britt blev medlem i DHRG till-
sammans med dottern Birgitta i slutet 
av 1980-talet och därefter blev hon en 
riktig kändis som alltid var glad och 
hjälpsam och tog ett tag med allt som 
behövde göras för att ge oss fina med-
lemsmöten.

Tack Maj-Britt från oss alla, ingen 
nämnd och ingen glömd!

Medlemmarna
genom Margreth Olsson

» När Maj-Britt 
föddes firade Göteborg 

sitt 300-årsjubileum 
och de första kvinnliga 
riksdagsledamöterna 
valdes in i Riksdagen
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Under hösten uppmärksam-
made vi att Coop hade bytt 
ut sina kyldiskar. Dessa nya 

diskar är byggda på ett sätt som gör 
att vi i rullstol kan få det svårare att 
handla. De nya diskarna är större än 
de gamla.  

De vi främst reagerade på var att de är 
djupare och högre, förmodligen för att 
rymma mer varor naturligtvis. Men 
problemet kan då bli att det är svårt 
att nå varor om inte hyllan är fullastad 
så att man kan ta de varor som ligger 
längst ut. 

Vi tog därför kontakt med ansvariga 
(Vi talade med en presskommunika-
tör, en som var ansvarig för Coop i 
västra Sverige och som var ansvarig 
för inköp av butiksinredning) inom 
Coop för att höra hur/om de har tänkt 
på tillgängligheten för personer med 
rörelsehinder när man bestämde sig 
för att köpa in de nya diskarna. 

Anledningen till att man har bytt ut 
diskarna är främst för att de gamla 
inte kommer att klara av framtidens 
miljökrav. 

Vi påpekade även att de ”påkörnings-
skydd” som sitter i underkanten av 
diskarna göra att det kan bli svårare 
att nå. Just det skyddet kunde de dock 
ge direkt svar på varför det finns. Det 
är många som kör på diskarna med 
sina kundvagnar och att detta i gan-
ska stor utsträckning orsakar skador 
på kylskåpen i form av förstörda kan-
ter och handtag. I extremfall finns det 
även risk för att glasdörrarna spricker 
vid upprepade stötar eller kraftiga kol-
lisioner.

Vi fick inte något riktigt svar hur det 
kommer sig att tillgänglighet utifrån 
vårt medlemssperpektiv inte ens kom-
mit upp på agendan inför dessa upp-
handlingar av diskar, det verkar vara 
ganska många andra parametrar som 
de tar hänsyn till när diskarna köps in. 
Diskarna köps in globalt från ett ita-
lienskt företag och just tillgänglighe-
ten verkar vara svår att prioritera.  Ett 
annat scenario som sker när vi bjuder 

in till den här typen av samtal, är för-
våning och eller okunskap om vilken 
byggstandard som gäller när man ska 
bygga om eller nytt. Så intresset att få 
kunskap om vår kundgrupps behov 
finns, ja när vi påtalar problemet. Men 
det är väldigt svårt att förstå varför vi 
inte blir tillfrågade redan under plane-
ring och ritningsstadiet. 
 
Vi frågade då hur man ställer sig till 
de faktum att funktionshindrade kun-
der kan komma att behöva mer hjälp 
när de handlar. Och detta ser man inte 
som något problem. Personalen finns 
där för att hjälpa kunderna. Vi bad 

dem då att sprida information till de 
olika butikerna, om att det kan uppstå 
ett ökat hjälpbehov bland kunderna i 
framtiden.

Även denna typ av disk blir svår att 
komma åt när man sitter i rullstol. 

TILLGÄNGLIGHETEN PÅ COOP

» Ett annat scenario som 
sker när vi bjuder in till 

den här typen av samtal, är 
förvåning och eller okunskap 
om vilken byggstandard som 
gäller när man ska bygga om 

eller nytt

Ovan ser man en av de nya diskarna. På grund av att de är högre och djupare så 
kommer vi i rullstol bara att nå de mellersta hyllplanen om de är rejält fyllda. Är 
de inte det så kommer varorna att hamna för långt in och vi får svårt att nå dem 
även om de skulle råka ligga på ”rätt” hyllplan. 

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se
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AKTIVITETER 2022

ÄR DU DEN PERSON VI SÖKER?
Avdelningen har behov av personer som kan medverka som Allmänna 
hjälpare vid olika möten/träffar.
Uppdraget är att hjälpa till med olika moment för att underlätta för med-
lemmar.

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

RUDDALENS 
IDROTTSCENTRUM

Handikappanpassat med trapphiss, dörröppnare och anpassade maski-
ner i ett helt rum. Dessutom finns sjukgymnast och instruktör. Beman-
nad reception.

Ruddalen är ett fint fritidsområde med promenadslingor, rastplatser mm. 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ruddalens-idrottscentrum

VI TRÄFFAS PÅ 
VOLVO MUSEUM 

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

Onsdag 23 mars, klockan 13.00
Var: Buss 32 till hållplatsen Arendals 
Skans.
 
Avgift på muséet 120: - som var och 
en betalar.

Anmälan till Jonas senast 21 mars.

Café finns, så alla som känner oss 
DHR:are anser att det troliga är att vi 
fikar där som avslutning.

Välkommen!
MSK/Margreth

0703-17 09 49
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AKTIVITETER 2022

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

25 januari OBS! Tiden för denna träff är 
 förlängd 18:00 – 20:00
22 februari
22 mars
26 april
30 maj
28 juni

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

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

DIGITALA VARDAGSTRÄFFAR
UNDER VINTERN OCH VÅREN 2022

DIGITAL VARDAG BJÖD IN TILL 
ETT SAMTAL OM:
VAD KOSTAR MÄNSKLIG 
RÄTTIGHET OCH MEDBORG-
LIG DELAKTIGHET?

Hur påverkas du i din vardag? Om du ständigt utsätts 
för ifrågasättande av det stöd du har, för att få var-
dagslivet att fungera?

Jag själv fick min personliga assistans indragen sommaren 
2021. Sedan dess har det varit en evig jakt på att få tag på rätt 
personer som kan hjälpa mig, att göra de kompletteringar 
som krävs. I mitt fall handlar det om ett nytt ADL (Allmän 
Daglig Livsföring) intyg. Kommunen anser att detta behövs, 
då mina tidigare intyg är utdaterade. Så långt är allt ok. 
MEN! Fram till 2018 så var stadsdelar/kommuner ansvariga 
för att beställa samt stå för kostnaden för dessa intyg.  Men 
på grund av en nytolkning av lagen, så läggs hela ansvaret, 
inklusive det ekonomiska på enskilda sökanden! En kostnad 
som ligger någonstans mellan 5-7000 kronor. En fullständigt 
orimlig sak att kräva av enskilda personer, för stöd och in-
satser vi enligt lag har rätt till.

När Jag diskuterade mitt fall med Eugenia inför vårt möte, så 
erkände hon att hon hade hört att Göteborg hanterade dessa 
ärenden utifrån dessa principer. Men frågan är om det är 
enligt lagen? 

Sverige har under ett antal decenier, varit ett föregångsland 
när det handlar om socialt skyddsnät och arbetet för inklu-
dering av de mest utsatta grupper i samhället. Men i dag 
så ser vi inte bara urholkningar och generella tolkingar av 
lagtexterna inom dessa områden. 

Vi får till oss fler och fler rena lagbrott och skönskrivna 
tolkningar, där stat och kommun inte skyr några medel för 
att slippa undan deras medborgliga ansvar. De klyftor som 
finns emellan grupper, är nu avgrunder där det inte finns 
många möjligheter för enskilda medborgare att få igenom 
sina rättigheter.

Eugenia och Karolina från Förbundskansliet i Stockholm var 
inbjudna gäster och samtalsledare under kvällen. 
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AKTIVITETER 2022

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 
klockan 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

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



 

AKTIVITETSKALENDER 2022

JANUARI
 25 Digital vardag – Inbjudna gäster från Förbundet   OBS! Ändrad tid 18 – 20:00 (se inbjudan sid 10) 26 NÖG
 27 Styrelsemöte
 27 Stiftelsemöte

FEBRUARI
 9 Planeringsmöte Viljans IF
 22 Digital vardag
 23 Lunchmöte (se sid 4)
 23 NÖG
 24 Styrelsemöte

MARS
 22 Digital vardag
 23 Medlemsträff på Volvo museet
 24 Lunchmöte (se sid 4)
 24 Stiftelsemöte
 24 Styrelsemöte
 27 ÅRSMÖTE 
 30 NÖG

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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