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Nu blickar vi framåt med 
minskande pandemi och 
avklarat årsmöte. Tackar för 

förtroendet att leda DHRG under de 
kommande två åren. 

Detta år präglas av valet i septem-
ber och krig i vår omvärld nästa år 
sätter 100 årsjubileet agendan för 
en stor del av året. Tillgänglighet 
och färdtjänstfrågor är grunden i 
vår verksamhet. Jag brinner för att 
öka våra medlemmars deltagande 
på arbetsmarknaden i olika former. 
Andra viktiga frågor att jobba med i 
avdelningen är alla människors lika 
värde och bemötande. Att skapa en 
avdelning med bra aktiviteter, en 
vänligt mottagande atmosfär där det 
är roligt att vara med.

Krister Frank, Ordförande

Ordförandens ruta

» Jag brinner för att öka 
våra medlemmars deltagande 
på arbetsmarknaden i olika 
former andra viktiga frågor 
att jobba med i avdelningen 

är alla människors lika 
värde bemötande och att 
skapa en avdelning med 

en bra aktiviteter en vänlig 
mottagande atmosfär där det är 

roligt att vara med.

HEJ KÄRA 
MEDLEMMAR

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 20 maj. 

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 
Krister Frank, 0702-63 86 12

REDAKTIONSRÅD 
Margreth Olsson, 0703-17 09 49
Jonas Andersson, 031-704 60 50
Robert Kindberg, 0768-75 25 11

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 2022

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

KRISTER FRANK
Ordförande
Telefon: 0702-63 86 12. E-post: krister.frank@dhr.se
Kristers telefontider: Torsdag 12-13
Om jag inte har möjlighet att svara när du ringer, så skicka 
gärna ett SMS.

NYA STYRELSEN 2022
Krister Frank
Ordförande

Martin Rådberg 
Åke Gustavsson 

Leila Selman 
Linda Frendberg 
Helen Palmenäs 
Thomas Willson 
Ersättare 
Pia By
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I år är det valår, ett ypperligt tillfälle att framföra våra 
krav på ett tillgängligt samhälle. Vi kämpar för en gatu-
miljö anpassad för alla och bostäder där alla kan bo. 2022 
borde vi vara en integrerad del av samhälle socialt och 
ekonomiskt, så är det nu inte. Otillräckliga bostäder, ojäm-
lik ekonomi och utanförskap på arbetsmarknaden består. 
Förbundet vill att vi gemensamt inventerar valstugor och 
ska inleda en kampanj för att framhäva rörelsehindrades 
potential som vänner och partners i relationer. Viktigt i 
sig men för detta krävs ett fysiskt tillgängligt samhälle.

Kontakta politiker, delta i allmänna samhällsdebatten och 
skriva debattartiklar. Anpassningen av spårvagnarna går 
långsamt framåt och borde skyndsamt genomföras kon-
sekvent samma sak gäller restauranger och andra offent-
liga lokaler.

Trottoarer avfasas successivt men jag är som gående rörel-
sehindrad fortfarande livrädd för att ramla på den när jag 
skyndar mig för att hinna med spårvagn eller tåg. Kam-
pen går vidare! Delta i debatten och i valet

Krister Frank
Ordförande DHR Göteborg

NU ÄR SOMMAREN HÄR!
Personalen ser fram emot den efterlängtade semestern. 

Kansliet stänger från och med 
den 11 juli till och med fredagen den 5 augusti.

TREVLIG 
SOMMAR!

Önskar
Personal och styrelse,

DHR Göteborg.

Lejla Selman
Jag heter Lejla Selman, 
är 46 år och bor i Öst-
ra Göteborg med min 
dotter. 

Jag kom ensam, 1995, 
från Bosnien hercego-
vina och hade redan 
en syster som bodde här. 

Kontakt med DHR Unga, togs tidigt 
och jag var med och arbetade för alla 
frågorna från början. Färdtjänstfrågor 
och allt som rör mänskliga rättighe-
ter, engagerar mig mycket. Rättighe-
ter till personlig service, Integration, 
jämställdhet och jämlikhet ligger mig 
varmt om hjärtat. 

Att jobba för inkludering är alltid vik-
tigt! Utan inkludering syns vi inte!
För övrigt älskar jag att umgås med fa-
milj och vänner tycker om att laga mat. 
Jag hittar information jag är intresse-
rad av i olika informationskanaler och 
vill gärna diskutera det jag lärt mig 
och jag kopplar gärna av med att läsa 
böcker.

Linda Frendberg
Mitt namn är Linda 
Frendberg, är 41 år.

Jag kom till Göteborg 
och Angered när jag 
började gymnasiet 
och sedan har jag bli-
vit kvar här. Nu bor 
jag i Olskroken, en stadsdel som jag 
trivs så bra i. I gymnasiet kom jag i 
kontakt med Unga rörelsehindrade 
och blev medlem där och var med i 
styrelsen. 

Jag arbetar 75% på Mölndals Stadsmu-
seum

Tillgängligheten och Allas lika värde 
är frågor som jag tycker är extra vik-
tiga.

På fritiden går jag gärna och ser en bra 
film. Jag lyssnar mycket på musik och 
går gärna på konserter.

Jag brukar säga att jag går mig ohälso-
samt mycket på konserter!

Thomas Willson
39 år

Kom till Göteborg och Angeredsgym-
nasiet från Karlsborg. Pappa ”hittade” 
Unga Rörelsehindrade och jag blev ak-
tiv där under gymnasietiden. Satt i den 
styrelsen 2001 till 2008.

Efter gymnasiet väntade universitetet 
och en lägenhet i Björneborg. Huset 
där DHRG har sitt kansli och där bor 
jag kvar.

Jag är intresserad av: 
Sjukvårdsfrågor och Rätten till assis-
tans. Tillgänglighet är viktigt och inte 
minst viktigt är kostnadsfria hjälpme-
del.

På fritiden bowlar jag och är med i kyr-
kans verksamhet.

För övrigt är jag ganska grundligt in-
satt i HBTQ-frågor. Medlemmar som 
kanske går och funderar runt ämnet 
får gärna höra av sig till mig. 

ORDFÖRANDENS TANKAR 
INFÖR RIKSDAGSVALET
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LÅNG RESA 
FÖR TILLGÄNGLIGA SPÅRVAGNAR 
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DHR i Göteborg har under 
lång tid varit engagerade för
tillgänglig kollektivtrafik i 

Göteborg. Det började år 2000 på vå-
ren när DHR var inbjudna till spår-
vägens bussgarage i Gårda.  

DHR blev tillfrågade om tillgängli-
ga bussar. De ville veta vilken typ av 
ramp vi ville ha på bussar och spår-
vagnar. 

För oss var självständigt resande vikti-
gast eftersom det var DHR:s grundfilo-
sofi. Och vi såg att de lösningar Spårvä-
gen valde för bussar inte skulle leda till 
självständigt resande. Det var tunga 
ramper som skulle fällas ut manuellt 
utan någon slags motor eller hjälp. 

Vi var långt ifrån överens om hur tra-
fiken skulle göras tillgänglig. När det 
gällde spårvagnarna blev det lättare, 
för där sa spårvägen att de kunde tän-
ka sig olika former av motoriserade 
ramper. Och det tyckte vi i DHR var 
positivt. 

Det var den vagn som heter M31, och 
som har en nedsänkt mittsektion men 
det handlade också om tidigare mo-
deller som rullar ännu. De var med i 
diskussionen och där ville spårvägen 
ha elektriska ramper som skulle his-
sa upp folk. Liknande ramper som på 
långfärdsbussarna. 

Men spårvägen insåg tidigt att såda-
na ramper inte skulle fungera på de 
gamla spårvagnarna och på bussarna. 
Det fungerade dåligt på bussarna och 
skulle inte fungera bättre gamla spår-
vagnar. Det bildades köer vid Korsvä-
gen när man skulle gå på. Det tog helt 
enkelt för lång tid för chaufförerna 
som skulle handha dem. 

Ganska snart kom EU in i bilden. EU 
Kommissionen antog regler och rikt-
linjer för hur kollektivtrafiken skall 
se ut. Men även om DHR aldrig varit 
inblandade i hur EU utformar sina reg-

ler så har vi naturligtvis varit med och 
diskuterat utformningen av rullstols-
platserna.

När M31 kom fick vi gehör för att det 
skulle finnas en elektrisk rullstols-
ramp från början. Där gjorde DHR och 
även andra en god insats. 

Hade vi inte varit tydliga och bestäm-
da så hade det inte funnits vare sig 
nedsänkt mittsektion eller elektrisk 
ramp. När Göteborg gjorde upphand-
lingen av M31 fanns inte krav på 
låggolv men då kom man på att man 
kunde dela vagnen mitt itu och skapa 
en låg mittsektion. Så M31 är en kom-
promiss på grund av tidigare missar i 
Göteborgs stads upphandlingar. 

När det så var dags för nästa upphand-
ling testade man något helt nytt i Göte-
borg. Då var inte spårvägen inblandad 
i upphandlingen utan man överlät allt 
till Trafikkontoret. Då sa man att hela 
vagnen skall vara i samma nivå. Det 
innebär att man skall kunna ha rull-
stolsplatser i varje del - i alla fall teo-
retiskt. Detta skiljer M32 från tidigare 
vagnar.

Det blev italienska Ansaldobreda som 
vann upphandlingen. Det går också 
att köra rullstol i mittgången längs hela 
vagnen och det är väldigt bra för då 
binder man inte upp tillgängligheten 
till en viss del. Det var ett stort fram-
steg med M32 som inte finns i M31. 
Men som alla vet så var M32 behäftade 
med en mängd fel.

DHR vill inte ha ett samhälle med oli-
ka tillgängligheter för olika grupper. 

I början fanns det inga manuella ram-
per. Det fanns bara en elektrisk ramp 
installerad så man var tvungen att ta 
med egen ramp om den elektriska inte 
fungerade. Men att resenärer har tagit 
med sig ”egen” ramp är något som Gö-
teborgs Spårvägar inte uppskattar. 

Men när det så var dags för nästa upp 
handling verkar det som man har lärt 
sig av alla erfarenheter från M28 M29 
M31 och M32.

Men vi fick inte var med i processen 
för M33. Det enda vi fick göra var att 
följa med ner till Belgien och titta på en 
spårvagnsmodell i trä. Men där fanns 
inga ramper utan bara själva möble-
ringen. Och av de som var på besök i 
Belgien det var det få som hade någon 
erfarenhet av att åka spårvagn med 
rullstol.

Det hade varit en bra erfarenhet om 
vi haft möjlighet att åka runt i Europa 
och testa olika modeller. Man lär sig 
olika strategier hur man anpassar sig 
till olika modeller och olika resvägar. 
Man måste lära sig vad som fungerar 
och få erfarenhet hur det ser ut på oli-
ka ställen. 

En tydlig försämring med M33 jämfört 
med M32 är att man inte kan köra rull-
stol i mittgången, man måste därför 
lära sig hur biljettsystem och automa-
terna fungerar och hur de är placerade 
i de olika modeller. Om du glömmer 
att köpa biljett och går på fel, då mås-
te du gå av och på i nästa dörr för att 
komma till automaten.

Vad gäller framtiden har man börjat 
prata om dubbelriktade vagnar som 
det fanns förr. Då blir det högre tur-
täthet och det är en fördel för oss. Det 
kommer att bli 46 av ett 80 tal vagnar. 
Gamla vagnar har sin charm men de 
måste var tillgängliga, det är viktigt 
för oss. 

» Hade vi inte varit 
tydliga och bestämda så 

hade det inte funnits vare sig 
nedsänkt mittsektion eller 

elektrisk ramp”

ROBERT KINDBERG

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

PER OLOF LARSSON

Telefon 070-580 22 61
E-post radiotime@hotmail.com
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DIGITALT MÖTE 

OM LADDSTOLPAR

Jag har tidigare skrivit om att jag 
tror att vi kommer att få stora pro-
blem med att använda laddstatio-

nerna för el-bilar i framtiden. I mitten 
av mars fick jag möjlighet att vara med 
på ett digitalt möte med personer från 
andra delar av Sverige, för att bilda mig 
en uppfattning om hur det fungerar att 
ladda bilen i andra städer än Göteborg. 

Det var ett mycket intressant möte. 
Men dessvärre ganska nedslående. 
Problemet med otillgängliga laddare 
finns över hela Sverige. 
Jag hade inför mötet en tanke om att 
försöka att få kontakt med de som 
tillverkar laddstationerna för att upp-
muntra dem att konstruera dem så att 
de blir lättare att komma åt om man sit-
ter i rullstol. Men jag fick under mötet 
veta att man hade gjort en del sådana 

försök. Men de företagen som man 
hade talat med verkade ganska oför-
stående till vår problematik. De tyckte 
helt enkelt att de hade byggt bra ladd-
stationer som fungerade för de flesta… 
Ett annat problem att det blir för små 
volymer att tillverka tillgängliga ladd-
stationer i. Detta problem borde ju 
dock lösas fler och fler säger/kräver att 
de vill ha tillgängliga stationer.
 
För att lösa detta måste man arbeta 
med att få till att någon myndighet 
sätter upp riktlinjer för hur laddstatio-
nerna måste utformas. Men det verkar 

idag vara mycket långt bort att hitta 
någon myndighet som är beredd att ta 
ansvar för detta. Det som vi kan göra 
idag är att försöka påverka dem som vi 
vet är på gång att bygga laddstolpar. 
Men det känns ju ganska osäkert. För 
det enda vi kan göra i ett sådant läge 
är ju faktiskt bara att be dem att tänka 
lite extra på oss i rullstol. Vi har inga 
rättigheter att ”luta oss” mot i frågan. 

Detta kan ju vara något att ta upp när 
man talar med politiker nu när det är 
valår…

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se
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Torsdagen den 24 mars var tio medlemmar på
Restaurang Bordet i Angered.  

Maten var god servicen var efter viss diskussion god, till-
gängligheten tillräcklig och toaletterna bra. Efter ommöble-
ring och färd uppför en mycket brant ramp intog vi vår lunch 
sittande ovanför övriga gäster. Lunchpriset var 105 kronor.

RESTAURANG BORDET

Sedan många år tillbaka har DHR Göteborg en 
idrottsförening som heter Viljans IF. 

Aktiviteterna i idrottsföreningen har varit curling, 
boccia och kortspel. Från 1970 till en bit in på 2000-ta-
let var det en stor grupp medlemmar som var mycket 
aktiva i de respektive idrottsaktiviteterna. Föreningen var bl 
a medlemmar i flera handikappidrottsföreningar och deltog 
i cuper. Även DHR Göteborgs Motorklubb hade sina styrel-
semöten och andra träffar i denna klubbstuga. 

Alla idrottsaktiviteter har, om det inte varit cup på annan 
plats, hållits i Viljans IF:s klubbstuga som ligger i Välenom-
rådet i Västra Frölunda. 

Vår klubbstuga är ett rödmålat hus (försett med en längre 
ramp på framsidan) som ligger i ett område med flera klubb-
stugor på Klubbvägen 31 i Västra Frölunda. 

I stugan finns ett ganska stort allrum (samlingslokal) 
där det kan spelas t ex boccia och där samlas vi när vi 
exempelvis har styrelsemöten, kvartalsmöten, årsmö-
ten och kräftskiva. 

Numera har vi inte så många idrottsaktiviteter på 
grund av att det inte finns ett lika stort intresse för det och 
för att vi medlemmar som är i lite yngre ålder har mer be-
gränsade rörelseförmågor än de medlemmar som var aktiva 
från 1970 till en bit in på 2000-talet. 

Glöm inte att ta en titt på Viljans IF:s 
planerade aktiviteter som finns med 
i detta nummer, Välkomna!

VILJANS IF

VILJANS
IFG

ÖT E BORG

SVEN
SK

A
 H

A
N

DIK
APPIDROTTSFÖ

R
B

U
N

DET

Onsdag 23 februari intog vi lunchträff på Viking Kök 
och Bar som ligger på Axel Dalströms torg i Högsbo.

Det finns en rampsluttning till restaurangens entré och auto-
matisk dörröppningsknapp. Tröskeln är låg, endast 3-4 cm, 
så det går bra att passera entrén med manuell rullstol/elrull-
stoll och rullator 

I restauranglokalens mitt finns det långbord som är bra att 
sitta vid när man använder rullstol och vid bordets kortsidor 
kan personer som inte använder rullstol sitta. Även personer 
med rullstol kan sitta vid bordets kortsidor om inte fotstöd/
fotplattor ”krockar” med en annan rullstolsanvändare som 
sitter i hörnet vid långsidorna av bordet.

Den handikappanpassade toaletten är mycket rymlig.

Maten var god. Lunch som serveras kl. 11:00-14:00 mån-
dag-fredag kostar 99 kr och består av husmanskost och ut-
valda pizzor. 

Anna-Karin Johansson och Krister Frank 

VIKING KÖK & BAR



8  DHR – MÖTESPUNKT  NR 3 2022

Jag har skrivit en del om problematiken med laddstolpar 
tidigare. Som jag skrev så finns det endast två stationer 
som är tillgängliga här i Göteborg. En på Heden  

     och en på Gullbergsvass. Dessa två är byggda för att det 
ska fungera perfekt för oss i rullstol. 

Jag har nu haft möjlighet att titta lite närmare på en av dem.
Min bedömning är att denna typ av laddstation kommer att
fungera att använda.  

I föregående artikel hade jag delvis fel. Det finns faktiskt en 
hel del laddstationer runt om i Göteborg som vi kan använ-
da även om de inte är så bra som de två som finns på Heden 
och Gullbergsvass. 

Men det hjälper ju inte! Att vi har bra möjligheter att ladda 
här i Göteborg hjälper ju inte mig om jag startar resan här 
i Göteborg. Då startar jag förmodligen med ett fullt laddat 
batteri. Jag behöver förmodligen stanna till och ladda min 
bil längs vägen om jag till exempel ska åka till, låt säga Åre. 
Jag har ju ingen aning om hur det är med laddstationer längs 
vägen.  Jag har skrivit ytterligare en artikel här i tidningen, 
se sid 6, där jag redogör för mina tankar efter ett möte angå-
ende laddstolpar, med deltagare från andra delar av Sverige. 

Jag har hört berättelser från bland annat Peter Ojala på för-
bundskansliet om hur det har varit när han har varit ute och 
rest med el-bil. han har varit fruktansvärt nervös vid ett fler-
tal tillfällen, för att elen ska ta slut och att han inte hittade 
någon tillgänglig laddplats.

För att se hur laddplatser kan se ut runtom i landet vill jag 
rekommendera er att titta på förbundets Facebook-sida där 
Janne Herranen har lagt ett flertal bilder på otillgängliga sta-
tioner som han har fotat under en resa.
 
Min syster köpte en elbil börja av november och under våren 
gjorde de sin första längre resa med den nya bilen. Resan 
gick till Malmö och tillbaka. Det visade sig att det inte var 

helt enkelt ens för dem som inte alls är beroende av tillgäng-
liga stationer. De stötte visserligen på ett antal laddare, men 
ett flertal av dem var upptagna, och väntetiden var lång, när 
de kom fram. För att använda dem innebar det en väntetid 
på flera timmar eftersom den som redan stod och laddade 
och min syster, behövde flera timmar för att ladda bilen. 

Då ska vi här lägga till att det är ytterst få av dessa stationer 
som vi som har funktionshinder kan använda. 

Så nej, även om vi får bra möjligheter att ladda här i Göte-
borg så tror jag att vi får stora svårigheter i framtiden att an-
vända oss av el-bilar.

LADDSTATIONERNA I 

GÖTEBORG KAN FUNGERA 

– MEN VAD HJÄLPER DET?

» Min syster köpte en elbil 
börja av november och under 

våren gjorde de sin första längre 
resa med den nya bilen. Resan 
gick till Malmö och tillbaka.

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

Här ser man en bild på laddstationen i Gullbergsvass. Dessa 
kan mycket väl fungera för vår del. Som ni ser så finns det 
ju ingen kant. 
 
Men bilden visar ju att även de kan vara upptagna när man 
kommer dit och ska ladda. Just den här personen hade dess-
utom råkat ut för att sladden fastnade så han fick inte loss 
den när han var klar…

Således skulle det ha inneburit en oviss väntan för mig om 
jag hade behövt ladda min bil. jag kan ju inte bara åka vidare 
till en annan laddstation.
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Publicerad i GP Debatt 
23 mars 2022
Det här är en debattartikel. Syftet 
med texten är att påverka och åsikter-
na är skribentens egna.

I Göteborg finns skyddsrum som 
byggdes efter andra världskriget och 
som inte är tillgängliga för alla. Det är 
därför viktigt att skyddsrummen görs 
tillgängliga på ett korrekt sätt ur funk-
tionsrättsperspektiv. Ta vara på den 
kompetens och erfarenhet som finns 
hos funktionshinderorganisationerna, 
skriver debattörerna.

Tillgänglighetsanpassa skyddsrum-
men på rätt sätt
Man beräknar att det finns cirka 65 
000 skyddsrum i olika skick. I Göte-
borg finns skyddsrum som byggdes 
efter andra världskriget och som inte 
är tillgängliga för alla. Men genom att 
skyndsamt restaurera alla skyddsrum 
riskerar vi att det inte blir rätt gjort. Ta 
hjälp av organisationer med rätt kom-
petens, skriver bland andra Jörgen 
Lundälv, docent, Institutionen för so-
cialt arbete.

Omoderna skyddsrum, bristande be-
folkningsstatistik och sena planering-
ar skapar förhöjda risker för personer 
med funktionsnedsättningar. Vad kan 
vi lära av de som dagligen stängs ut-
anför på grund av bristande tillgäng-
lighet? Skyndsamma restaureringar 
av skyddsrum kan skapa fler barriärer 
i stället för att riva hindren.

Kriget i Ukraina visar oss grymheter 
som drabbar civilbefolkningen. Enligt 

barnombudsmannen finns det 100 000 
barn med funktionsnedsättningar i 
Ukraina på olika boenden. Flera funk-
tionshinderorganisationer i Europa 
har beskrivit den desperata situatio-
nen. Såväl Funktionsrätt Sverige som 
European Disability Forum beskriver 
svårigheterna för människor att kun-
na få skydd, information och olika 
förnödenheter. Samverkansorganisa-
tionen National Assembly of People 
with Disabilities of Ukraine vädjar om 
stöd till personer med funktionsned-
sättningar.

Men hur är situationen i Sverige? Finns 
det skyddsrum som är tillgängliga för 
alla? Alla människors rätt till hälsa och 
säkerhet finns inskrivet i flera konven-
tioner. En statlig utredning har för fle-
ra år sedan konstaterat att det saknas 
statistik över de olika målgrupperna 
och att det därför är svårt att få en 
överblick över villkor och behov. En-
ligt Statistiska Centralbyrån uppskat-
tar man att 36 procent av befolkningen 
har någon form av funktionsnedsätt-
ning. På internationella kvinnodagen 
skrev DHR ett debattinlägg om hur 
otillgängliga skyddsrum utestänger 
personer som använder elrullstolar. Vi 
vet att tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar under en lång 
tid varit eftersatt. Det leder till exklu-
dering och utanförskap. Man beräknar 
att det finns cirka 65 000 skyddsrum i 
olika skick. I Göteborg finns skydds-
rum som byggdes efter andra världs-
kriget och som inte är tillgängliga för 
alla. Det är därför viktigt att skydds-
rummen görs tillgängliga på ett kor-
rekt sätt ur funktionsrättsperspektiv. 

Ta vara på den kompetens och erfaren-
het som finns hos funktionshinderor-
ganisationerna.

”Det är därför viktigt att 
skyddsrummen görs tillgäng-
liga på ett korrekt sätt ur funk-
tionsrättsperspektiv”
Den internationella slogan ”Nothing 
About Us Without Us” måste alltid 
vara en utgångspunkt. När nu skydds-
rum ska restaureras är det viktigt 
att detta arbete görs korrekt och ba-
seras på kunskap och erfarenheter i 
funktionshinderrörelsen. Vi befarar 
att det finns stor risk för att kunskap 
som finns i rörelsen glöms bort då 
det är bråttom med restaureringar av 
skyddsrum. Vem tar då ansvaret för 
att barriärer riskerar att byggas upp i 
stället för att hinder rivs ned?

Per Olof Larsson, medlem i 
Organisationen DHR (Delaktighet, 

Handlingskraft, Rörelsefrihet i 
Göteborg)

Krister Frank, vice ordförande i 
Organisationen DHR i Göteborg

Jörgen Lundälv, docent Institutionen 
för socialt arbete vid Göteborgs 

universitet

TILLGÄNGLIGHETSANPASSA SKYDDSRUMMEN PÅ RÄTT SÄTT

MSK SEDAN SIST

Vi är så glada över att vi har kun-
nat börja träffas lite försiktigt 
ute i verkliga livet. 

23 mars var vi på ett uppskattat besök 
på Volvomuseum, där man visar bilar 
och bussar från starten och framåt. 
Detta museum är stort och luftigt och 
helt tillgängligt. Enda klagomålet var 
den tunga dörren till toaletten.

Det hördes många glada små utrop 
som ”att en sådan hade vi när jag var 
barn och så såg lastbilarna ut när jag 
var liten”. En liten linjebuss med plats 
för några personer och en riktigt gam-
mal brandbil drog också till sig förtjust 
uppmärksamhet.

Kaféet fick naturligtvis också se oss 
som gäster, innan vi gav oss hemåt.

Vi tackar Flitiga Fingrar som gav oss 
fina vinster att lotta ut vid årsmötet 
där många glada också försåg sig med 
t-shirts med tryck från tidigare aktivi-
teter.

Medlems Sociala Kommittén
Gunnel, Helen, 

Margareta och Margreth
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AKTIVITETER 2022

RESEKOMMITTÉN
Ansvariga: Marianne Enoksson, Margreth Olsson och Martin Rådberg

Resekommittén anordnar Sommarresan till 
Karlskrona och Öland 11-14 augusti 2022. 
Ordinarie pris för resan är 7 345 kr 
Enkelrumstillägg  2 095 kr

Pris för medlemmar i DHR Göteborgsavdelningen är 2 345 kr

Bidrag har beviljats från Bidragstiftelsen i Stockholm, vilket innebär att re-
san subventioneras med 5 000 kr för DHR Göteborgsavdelningens medlem-
mar.

Detta ingår i resan: 
• ”En buss för alla” Anpassad buss alla dagar.
• Logi 3 nätter med del i dubbelrum, 3 frukostar och 3 middagar på Scandic 

Karlskrona.
• Lunch på Ädelfors folkhögskola. Guidning på Kosta Glasbruk.
• Lokalguide på Öland, heldagsutflykt.
• Förmiddagsfika hos Systrarna på Höjden vid Solliden på Öland.
• Lunch på Kalk i Löttorp.
• Eftermiddagsfika på Eksgården i Gårdby.
• Guidning i Safariparken på Eriksbergs Vilt och Natur, vi sitter kvar på 

bussen som kör runt i parken, där djuren går fritt tillsammans.
• Viltbuffé på Eriksberg.

Anmäl dig via mail till marianne.enokssson@dhr.se senast den 16 
maj.
Ev. frågor besvaras endast via mail till Marianne. 
Ange om du vill ha anpassat rum. Du som har rullstol, ange om du måste 
sitta i rullstolen på bussen eller om du kan sitta i ett säte. 

Resekommitténs motto är: Att resa är berikande både för kropp och själ: Att 
ha en bekväm buss med lift, bra boende med spännande studiebesök och 
intressanta utflykter. Det är viktigt att resan/resorna är anpassade efter våra 
behov så att alla som vill följa med också ska kunna göra det.

Resekommittén

BÄSTE MEDLEM!
HÄR KOMMER 
VILJANS IF
PLANERADE 
AKTIVITETER 
2022.
Ni som var med på kvartalsmötet 
fick en genomgång av våra aktiviteter 
2021 samt framtidsplanerna för 
Välenområdet. Vi har även genomfört 
rensning och inventering och 
städning i lokalen, så nu är allt i 
ordning och snyggt inför kommande 
års aktiviteter.

Styrelsen hälsar er 
VÄLKOMMEN till:
14 maj 
Melodifestival med tema
20.00 – 24:00 (tills melodifestivalen
slutar)

29 maj (framflyttat)
Årsmöte 14:00 – 16:00

24 juni 
Midsommarfest 13:00 - 18:00

4 juli
Grillfest på Välen 13:00 – 17:00

20 augusti
Kräftskiva 15.00 – 19.00 Var och en  
tar med sig önskad mat och dryck

Plats: Välens klubbstuga, 
Klubbvägen 31.

Anmälan och info kring aktiviteterna 
ovan kontakta: Anna-Karin, ankivia@
hotmail.com Pia By 0703-31 40 16 
dagtid. pia.by@dhr.se
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AKTIVITETER 2022

FILMKVÄLL 
PÅ VÄLEN
 

Fredagen den 20 maj klockan 17:30 – 20:00 bjuder vi in 
till en filmkväll ute på Välen, beställ eventuell färdtjänst 
till Klubbvägen 31.
 

Vi ser filmen ”Unga Astrid”.
Handling: En ung Astrid får an-
ställning som assistent på Vim-
merby Tidning där hon inleder 
en kärleksrelation med sin myck-
et äldre chef, Reinhold Blomberg. 
Hon upptäcker snart att hon är 
gravid. Reinhold Blomberg lig-
ger i skilsmässa och kan därför 
inte skriva på faderskapet då det 
finns en risk att han hamnar i 
fängelse.
 

Filmen är cirka 2 timmar lång, 
så försök att planera din resa, på ett sätt så att du är på plats 
klockan 17:30 och boka hemresan till 20:00, så minskar ris-
ken 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 onsdagen 
den 18 maj 
 

Vi hoppas på en trevlig kväll tillsammans. 
 

Varmt välkommen!

KOM MED PÅ EN GEMENSAM 
PROMENAD I SLOTTSSKOGEN.
18 maj klockan 13.00 till cirka 15.00

Vi träffas vid parkeringen bakom Villa Belparc. Vägarna i 
Slottsskogen är asfalterade och lätta att gå på och vi anpas-
sar promenaden efter deltagarnas önskemål och avslutar 
med fika till självkostnadspris.

Vi som möter upp är Helen Palmenäs och Margareta 
Andersson.

OBS! Utomhusträff som ställs in vid dåligt väder.

STADSMUSEÉTS NYA 
UTSTÄLLNING OM 
MODE – AUGUSTA LUNDIN
På begäran ser vi denna, tredje del av utställningen. 
Träff i entrén klockan 13.00 den 2:e juni.
Vi står för entrékostnaden du betalar 
det efterföljande fikat.

VI ÅKER TILL 
VRÅNGÖ
14 juni, med start 
omkring 10.30.

Vi åker med båt, linje 281 från Saltholmen. Västtrafiks tidta-
beller för sommaren är inte klara ännu, så vi avvaktar med 
exakt avresetid från Saltholmen.

OBS! Utomhusträff som ställs in vid dåligt väder.

Anmälan, vid samtliga tillfällen, se grå ruta under Aktivitet

VERKSAMHETS-
KONFERENS 11 APRIL
Ett tjugotal medlemmar deltog i lokalen och via nätet. 
Många bra synpunkter kom fram och här är några.

Till höstens verksamheter har vi önskemål om program 
med medlemsfrågor:

• Uppföljning av ”Din vardag Vår politik”.
• Medlemsträffar med Tema privatekonomi, där
 frågorna ligger nära våra medlemmars ekonomier.
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AKTIVITETER 2022

Nätverket Öppna Göteborg fortsätter att arbeta för fysisk 
tillgänglighet i Göteborg och Partille kommun. Självklart 
även för en tillgänglig och användbar färdtjänst/kollektiv-
trafik för personer med nedsatt rörelsehinder. 

Våra möten är alltid digitala på plattformen Zoom och 
hålls även fysiskt på DHRG: s kansli, Slottsskogsgatan 18. 
Vid anmälan ska du ange fysisk eller digital medverkan.

Välkommen

Sista onsdagen i varje månad. Klockan 17:00 – 19:00
25 maj 
29 juni på 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 från nätverket Öppna Göteborg?

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

Frågor om nätverket ring 0768-75 25 11 
eller robert.kindberg@dhr.se

2022, DHRG:S NÄTVERK, FÖR ETT ”ÖPPET GÖTEBORG!”
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KURSVERKSAMHET 2022
INFÖR VALET 2022
Datum: 21 Maj
Ämne: Debatt och samtal kring funktionshinderpolitiken  
 med politiker  
Mål: Ett samhälle för Alla, hur ser valstugorna ut?
Plats: Hybrid / Borås

UPPSTART 2022
Datum: 10 september
Tid: 09.30-16.00
Ämne: Dialog 
Mål: Framtid
Plats: Hybrid / Vänersborg

EU-KURS
Datum: 8 oktober 
Tid: 09.30-16.00
Ämne: EU-Parlamentet
Plats: Hybrid/ Dalheimers hus 

Anmälan till kurser görs enligt anvisningarna i grå rutan 
på sidan 15.

Info om kurserna ger Mohammed och Marianne,
helgfria måndagar på telefon 031-45 20 00

SÖK BIDRAG 
FRÅN VÅR STIFTELSE

Du har möjlighet att söka bidrag från vår stiftelse, 
Understödsstiftelsen.

Du kan läsa mer om ansökningskriterier och ladda 
ner ansökningsblankett från vår hemsida. Om du inte 
har möjlighet att skriva ut, hör av dig till kansliet så 
skickar vi blanketter till dig. 

Under 2022 kommer stiftelsen att ha möten följande 
datum: 2 juni, 29 september, 24 november. 

För att säkerställa att din ansökan kan tas upp för 
behandling, skicka in den i god tid.

AKTIVITETER 2022

I SOMMAR HAR VI TÄNKT, 
ATT HA TRÄFFAR FÖR 
MEDLEMMAR SOM ÄR 
”KVAR I STAN”.

Fredagen den 17 juni 
13:30-ca 15:30 fikar vi 
på Klippans konstkafé. 
Adress: Banehagsgatan 15.

Måndag 18 juli åker 
vi till Lilla Amundöns 
handikappad. Man behöver 
en s k blipp för att komma 
igenom grindarna. Vi 
återkommer med info 
om kostnad för blipp och 
om man komma igenom 
grindarna ändå första 
gången innan man köpt 
blipp. Blippen brukar köpas på badets kontor.
Vid dåligt väder fikar vi på Adams café på Frölunda torg, 
beställ färdtjänst till Synsam.

Fredagen den 5 augusti 
äter vi på Gyllene Prag 
Sveagatan 25 klockan 
13:15-ca 15:30. Ni som 
har personlig assistent/ 
ledsagare meddela oss 
detta så vi vet hur många 
platser vi ska boka. 

I juli och fram till mitten av augusti är kansliet stängt 
så vid frågor och anmälningar får ni kontakta Anna-Karin 
Johansson 0704-97 89 33, ankivia@hotmail.com och Krister 
Frank 0702-63 86 12 krister.frank@dhr.se 

Välkomna! 
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Vi fortsätter med dom digitala vardagsträffarna på Zoom. 
Vi träffas sista tisdagen under sommaren t.o.m. juni klock-
an 18:00 och vi tjôtar cirka en timme. 

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 VÅREN OCH SOMMAREN 2022

AKTIVITETER 2022

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

VID ANMÄLAN 
TILL AKTIVITET

Anmälan till aktitiveter görs på  goteborg@dhr.se där 
du skriver vilken aktivitet du anmäler dig till, 

samt ditt namn och kontaktuppgifter. 

- Du får ett svar samma dag så att du ser att din 
anmälan är noterad. 

Vill du anmäla via telefon använder du 
kansliets telefonnummer 031-704 60 50, 

mellan klockan 10.00 och 15.00 
helgfri måndag till fredag. 

Vid anmälan per telefon talar du aldrig till 
telefonsvararen utan inväntar en person, oftast Jonas 
eller Linda, som noterar vad du vill anmäla dig till, 

ditt namn och dina kontaktuppgiter. 

I förekommande fall lämnar kanslipersonalen 
uppgifter om sådant du kan behöva veta innan träffen. 

När du anmält dig till våra aktiviteter; 
är det lika viktigt att Du inte glömmer att avanmäla 

dig om du får förhinder! 



   

AKTIVITETSKALENDER 2022

MAJ
 14 Melodifestival med tema
 18 Promenad i Slottsskogen 
 20 Filmkväll på Välen
 25 NÖG
 29 Viljans årsmöte
 30 Tankar och idéer inför stundande riksdagsval

JUNI
 2 Stadsmuseets nya utställning om mode 14 Utflykt till Vrångö
 17 Lunchträff
 24 Midsommarfest på Välen
 28 Gemensam tillgänglighetskoll av en restaurang,   tillsammans med lunchgruppen
 29 NÖG på Liseberg om möjlighet finns 
JULI
 4 Grillfest på Välen
 11 Kansliet stänger för semester
 18 Lunchträff

AUGUSTI
 5 Lunchträff
 8 Kansliet öppnar efter semestern
 11-14 Resa till Öland
 20 Kräftskiva på Välen
 24 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

BESÖKSADRESS 
Slottsskogsgatan 18

TELEFON 
Mån-tors 10-12, 13-15

Kansliet 031-704 60 50
Jonas 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
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