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Våren står i full blom i skri-
vande stund och orons vin-
dar blåser ännu över vår 

värld. Sedan senaste numret av Mö-
tespunkt har jag blivit lite varm i 
kläderna som ordförande.

Jag har haft möte med vår framtids-
grupp som påbörjat sitt viktiga ar-
bete och jag har börjat lägga upp en 
plan för avdelningens framtid i när-
tid och efter 100 årsdagen nästa år. 
Linda Frendberg och jag kommer att 
ingå i förbundets jubileumskommit-
té inför jubileet 2023.

Avdelningens dialog med omvärl-
den är viktig: Jag har deltagit en 
workshop med mycket givande dia-
log med studenter vid Institutionen 
för socialt arbete. Samma vecka var 
det så kallad Miniexpo i Dalheimers-
salen. Ett fåtal utställare visade upp 
och föreläste om AI hjälpmedel som 
kan kompensera och komplettera as-
sistans. Kul koncept, men jag hade 
önskat ett bredare spektrum av an-
vändningsområden representerade.

Jag kommer att fokusera på attityder 
och bemötande och arbeta aktivt på 
välkomnande attityd och arbeta ak-

tivt med det mellanmänskliga mötet 
inom avdelningen och i avdelning-
ens kontakter med människor i vår 
stad. 

Jag hoppas att ni alla får en mysig 
sommar fylld av trevligt umgänge 
med vänner och bekanta. Avdel-
ningen kommer bland annat att ar-
rangera fika på Röda Stens konstca-
fé, bad på Lilla Amundön och lunch 
på Gyllene Prag för att vi ska kunna 
träffas även under sommaren. När vi 
ses igen i augusti utlovar jag en serie 
möten under hösten i olika ämnen 
där jag själv kommer att medverka.

Ordförandens ruta

» Jag hoppas att ni alla 
får en trevlig sommar fylld av 
trevligt umgänge med vänner 

och bekanta.” 

HEJ KÄRA 
MEDLEMMAR

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 19 augusti. 

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: 123 208 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.
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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.

Åke Gustafsson
Åke invaldes i styrelsen under 2021, då flera styrelsemed-
lemmar avgått under perioden. Han är pensionär och har 
varit medlem i många år. Under sina arbetsår arbetade han 
med sociala frågor och dessa frågor är fortfarande hjärtefrå-
gor tillsammans med sjukvård och tillgänglighet. 
Åke tycker att föreningsaktiviteter är viktiga för oss alla och 
hoppas att medlemmarna kommer tillbaka till de aktiviteter 
som föreningen erbjuder. Att mötas och prata med varandra 
är en viktig mänsklig aktivitet som höjer livskvalitén.

Martin Rådberg
Samtidigt som Åke, valdes Martin in 
under 2021. Martin var föreningens 
ordförande fram till årsmötet i år, då 
han blev vice ordförande. Martin ar-
betar heltid och är intresserad av re-
habfrågor och färdtjänst. Som en av 
ledamöterna i Resekommittén och i 
MedlemsSociala Kommittén är han 
engagerad i att vara med och hitta på 
trevligheter för medlemmarna. 

BÄSTE MEDLEM!
HÄR KOMMER 
VILJANS IF
PLANERADE 
AKTIVITETER 
2022.
Styrelsen hälsar er 
VÄLKOMMEN till:
12 juni
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

VILJANS
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28 juni (avslutning inför sommaren) 
Vi gör en gemensam tillgänglighets-
koll av en restaurang, tillsammans 
med lunchgruppen. Se separat annons 
sid 11.

18 augusti Vi hänger med på Funk-
tionsrätts politikerdebatt, inne på Dal-
heimers Hus.  OBS! Information och 
inbjudan hittar du på 
https://www.funktionsrattgbg.se/
kalendarium/

21 september Reflektion efter valet. 
Tankar? Oro?

18 oktober Resor med Rullstolstaxi i 
Europa? Hur funkar det? Vi delar tips 
och idéer med varandra

16 november Ej fastställt ämne vid 
tryck av detta nummer. Håll utkik på 

@DHRGoteborgsavdelningen eller på 
hemsidan https://dhr.se/goteborg/

Vi använder ZOOM som digital platt-
form. Om det underlättar för dig, så 
finns det möjlighet att komma till vårt 
kök på kansliet. OBS! Tänk på att an-
mäla detta i god tid!

Om du deltar digitalt så räcker det att 
du anmäler dig senast dagen innan till 
Linda på kansliet, så skickar hon ut en 
möteslänk till dig.

Vi träffas en gång per månad fr.o.m. 
september t.o.m. november klock-
an 18:00, vi avslutar när vi är trötta i 
käkarna, c.a 19:30.
Har vi inbjudna gäster så är det 18:00 
– 20:00 som gäller.

Välkomna!

NU LANSERAR 
VI SEKUNDANT-

PROJEKTET. 
Projektets syfte är att stärka individens 
röst och position i möte med myndig-
hetshandläggare genom att en tredje 
person är med – en så kallad Sekun-
dant. 

En sekundant är historiskt den person 
som med början på 1500-talet assiste-
rade vid duellerna och skulle se till att 
duellen gick rätt till. På samma sätt ska 
vi genom projektet erbjuda dig som 
söker stöd- och serviceinsatser från 
samhället en möjlighet att förbereda, 
genomföra och följa upp mötet med 
handläggaren tillsammans med en Se-
kundant. 

Skriv in ”Sekundantprojektet DHR” 
i din sökmotor på datorn, där kan du 
läsa mer.

SERVICERESOR BYTER NUMMER
FRÅN OCH MED den 1 juni behöver du bara ett enda telefonnummer för 
att nå serviceresors olika tjänster. När du ringer 031-368 25 50 kommer du 
genom olika knappval ha möjlighet att välja mellan serviceresors olika 
tjänster. 

Via 031-368 25 50 kan du bland annat boka, 
avboka din färdtjänst- och flexlinjeresa, frå-
ga efter ett försenat fordon, kontakta till-
ståndshandläggare om färdtjänst eller riks-
färdtjänst. Du kan också komma i kontakt 
med vår kundservice via detta nummer om 
du exempelvis vill lämna synpunkter på 
din resa, fråga om färdtjänst, din faktura 
eller önskar en blankett. 

Det är även i fortsättningen olika tele-
fontider beroende på ditt ärende. Läs här 
nedan mer i detalj om hur det kommer att 
fungera. Om du har svårt med knappval 
så vänta kvar för att få hjälp.

Skriv in ”Göteborgs Stad färdskrivaren” i din sökmotor på datorn, där kan 
du läsa det aktuella numret.

DIGITALA VARDAGSTRÄFFAR
RESTERANDE TRÄFFAR UNDER 2022
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Under de senaste 20 åren har 
Serviceresors nöjdhetsindex 
legat kring 92%! Hur kan det 

komma sig att detta index är så högt, 
när våra respektive medlemmars 
upplevelser visar nästintill den mot-
satta bilden?   

Två faktorer 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 delta 
i en kundundersökning, gäller frå-
gorna endast den senaste resan som 
har gjorts, som i de allra flesta fall 
sker utan några incidenter. Detta 
upplever många inte ger en rättvis 
bild över hur resorna i vardagen 
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 kansliet mer aktivt kom-
mer att uppmuntra att anmäla brister 
när vi åker färdtjänst, detta i form av 
förberedda mallar som skall underlät-
ta för dig, som reser, att lämna in dina 
klagomål.

Om du själv vill göra en anmälan så 
ska du ringa eller maila in den till:
Serviceresors Kundtjänst 
031-368 25 50 (mån-fre 8–12)
OBS! Telefonnumret är nytt,  från och 
med 1 juni se artikel sid 4.
kundservice.serviceresor@trafkkonto-
ret.goteborg.se

 VÅGA KLAGA! (PÅ FÄRDTJÄNSTEN)

Vad måste finnas med i en 
Anmälan?    

1. Resenärens 6-siffriga till-
ståndsnummer

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 resenä-
ren
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» En kvinna berättade även om hur den 
digitala tekniken hade underlättat vardagen 

för hennes funktionshindrade son.”

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

I maj besökte jag den minmässa som anordnades på Dal-
heimers Hus. Det var intressant att se några av de lös-
ningar som finns för personer med funktionshinder. 

Jag prövade bland annat en väst som spelade musik när man 
rörde sig. Den tystnade direkt när man stod still. Syftet med 
den var att uppmuntra till rörelse. Ett mycket bra initiativ för 
att få folk att vilja röra på sig mera. 

En kvinna berättade även om hur den digitala tekniken hade 
underlättat vardagen för hennes funktionshindrade son. 
Han hade bland annat minnesproblematik och använde di-
verse olika hjälpmedel för att styra upp sitt vardagsliv. En 
vanlig Iphone var till exempel ett bra hjälpmedel för honom.  
En av utställarna visade en dräkt som hjälpte till att minska 

spasticitet och därmed göra det enklare att gå. Dräkten gjor-
de att han slappnade av bättre och därmed kunde gå betyd-
ligt bättre. 

Dock hade jag gärna velat se flera utställare och därmed 
även fler olika användningsområden för bland annat AI-tek-
niken. Jag är övertygad om att vi kommer att få se fler an-
vändningsområden för AI-tekniken kopplat till olika funk-
tionshinder, i framtiden.

MINIMÄSSA PÅ 

DALHEIMERS HUS
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En dag i april fick jag 
ett telefonsamtal från
en man som ville att

jag skulle komma och testa
en el-moped.  

Jag fick först några bilder 
på mopeden och då blev 
jag lite fundersam eftersom 
jag tyckte att flaket verkade 
ganska litet. Men jag tyckte 
det kunde vara intressant 
att testa för att få en uppfatt-
ning om hur den fungerar. 

Att mopeden går på el är 
naturligtvis ett stort plus i 
dessa tider när vi ser kraf-
tigt stigande bensin och 
dieselpriser. Med denna 
moppe finns inte problemet 
med låg markfrigång (Av-
ståndet mellan marken och 
mopeden) på samma sätt 
som med en scooter. Den 
borde vara perfekt för att ta 
sig till affären och tillbaka. 
Man får enkelt plats med 

sina inköp på flaket. Maski-
nen har även manuell tipp-
funktion av flaket. 

Maxhastigheten är ungefär 
30 km/h och lastar unge-
fär 250 kg på den modellen 
som jag testade. Det finns 
även en större modell som 
klarar 500 kg.

Den tänkta målgruppen är 
dem som har gångsvårig-
heter och bor lite mera på 
landsbygden, där man är 
beroende av en maskin 
som klarar av lite mera ter-
räng än vad exempelvis en 
scooter eller Permobil gör.  

Önskar du ha mera infor-
mation om mopeden var 
vänlig hör av dig till mig på 
kansliet så kan jag förmedla 
vidare kontakt. Maskinen 
finns här i Göteborg så det 
går säkert bra att testa om 
det skulle finnas intresse. 

SOMMARRESAN TILL 
KARLSKRONA OCH 

ÖLAND 11-14 AUGUSTI 
Vi är ett härligt gäng med DHR:are som reser till Karls-
krona och Öland!

Alla resenärer får ett reseprogram när resan närmar sig.
Spännande studiebesök på Kosta glasbruk, heldagsutflykt 
till Öland och guidning i Safariparken. 

Marianne Enoksson är reseledare, Martin Rådberg och 
Johan Almqvist reser med som medhjälpare. 

Resekommittén 
Marianne Enoksson, Margreth Olsson 

och Martin Rådberg

TEST AV EL-MOPED

Jag tror att denna typ av el-moped kan vara riktigt bra för 
dig som har gångsvårigheter och bor på landet där du har 
lite mera varierande terräng än vad vi har i sta ń. Att den 

dessutom drivs helt på el är naturligtvis ett stort plus. 

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

HAKA PÅ ALLSÅNGEN 
PÅ LISEBERG!

Vi sjunger allsång med Lotta Engberg den 20 juni klockan 
20.00. Vi har tre biljetter till konserten och biljetterna delas 
ut i tur och ordning efter anmälan.

Beställda biljetter lämnas ut av Helen Palmenäs och 
Margareta Andersson, enligt personlig överenskommelse.
MSK står för biljetten till allsången men du betalar själv 
entréavgiften. 
Anmälan är bindande vilket betyder att den som uteblir 
betalar konsertbiljetten till DHRG.

Information om eventuella gästartister (och vilken tid vi ska 
mötas upp) får du information om, dagen innan  

Hoppas att vi ses, väl mött önskar  
MedlemsSociala Kommittén ”MSK”

För eventuellt resterande biljetter, se nedan.
Anmälan på samma sätt som alltid, enligt grå ruta sid 11.

MSK SOMMARAKTIVITETER
BÅTRESA TILL HÖNÖ

Tisdagen 30 juni tar vi båten Kungsö som går från Sten-
piren via Eriksbergs färjeläge till Hönö Klåva. Biljetten kos-
tar 95:- varje väg och MSK står för biljetten. Avresa från 
Stenpiren 11.00 och hemresa ca 16.00. Vi hoppas på en skön 
sjöresa med soligt väder, men vi vet ju hur sommaren kan 
vara, så vi lovar ingenting. Det finns servering ombord och 
på Hönö finns det flera ställen där vi kan äta. 
Vi behöver anmälan av dig senast 27 juni. Anmälan är bin-
dande. Den som uteblir betalar sina biljetter ändå.

PROMENAD PÅ NORRA 
ÄLVSTRANDEN
Tisdagen 5 juli träffas vi klockan 13.00 
utanför Hotell 11, Maskingatan 11,
Efter promenaden fikar vi på Café Kvarnpiren, Belegatan 7.
Anmälan till avdelningen senast 4 juli.

VI ÅKER TILL 
VRÅNGÖ
Torsdag 4 augusti, med 
start omkring 10.30.

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

Vi behöver anmälan av dig senast 1 augusti till: 
margreth.olsson@dhr.se

Anmälan, vid samtliga tillfällen, se grå ruta under Aktivitet
OBS! Utomhusträffar ställs in vid dåligt väder.

MSK SEDAN SIST
Det inställda julbordet som blev framflyttat till en vårlig 
middag har nu avnjutits av femton glada medlemmar. Ho-
tell Waterfront, Klippan, ordnade en trevlig tvårätters sitt-
ning med hela älven nedanför och med Eriksbergskranen i 
fonden. Vädret var soligt, samtalen flöt och skratten pärlade. 
Det blev en jättefin ersättning för julbordet.

Promenaden i Slottsskogen inföll på en riktigt solig och 
varm dag, vilket gjorde att promenaden blev kort, men sam-
varon vid kaféborden blev längre än vanligt. Det var också 
många andra som tänkt som vi, att Slottsskogen är en under-
bar plats att vara på.
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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
29 juni på Liseberg 
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
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 ges 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.

Vill du bidra till Understödsstiftelsen?
I takt med att de offentliga resurserna krymper blir 
Understödsstiftelsens arbete allt viktigare. För att 
kunna fortsätta det tar vi tacksamt emot alla former 
av ekonomiska bidrag. Det kan vara allt från gåvor till 
testamenten. 

Swish 123 208 58 50 märk inbetalning: 
Gåva till Understödsstiftelsen.

AKTIVITETER 2022

BADET PÅ LILLA 
AMUNDÖN 
Öppnar 1 juni och stänger 31 augusti

Priser
Avgift, bricka
För tillträde till området behövs en 
personlig bricka, som du köper på Lilla 
Amundön.

Säsongsavgift/sommar
För person som bor i Göteborg, 100 kronor
För person som bor utanför Göteborgs 
kommun, 350 kronor

Nyckelförsäljning sker vardagar 9–18 och 
lördag–söndag 9–16. Vid hög belastning 
kan vi vara tvungna att stänga nyckelförsäljningen. 

Glöm inte att ta med ett giltigt intyg ifrån läkare eller 
sjukgymnast.

Det tillkommer en deposition för nyckelbrickan på 100 
kronor vid första besöket. Depositionen får du tillbaka när 
du lämnar tillbaka brickan. Om du ska bada kommande 
år, kan du välja att behålla din bricka och förnya den när 
säsongen startar.
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I SOMMAR HAR VI TÄNKT, 
ATT HA TRÄFFAR FÖR 
MEDLEMMAR SOM ÄR 
”KVAR I STAN”.

Onsdag 15 juni
13:30-15:30 fikar vi på 
Klippans konstkafé. 
Adress: Banehagsgatan 15.

Måndag 18 juli åker 
vi till Lilla Amundöns 
handikappbad. Man 
behöver en så kallad blipp 
för att komma igenom 
grindarna. Se sidan 10. 

Vid dåligt väder fikar vi på Adams café på Frölunda torg, 
beställ färdtjänst till 
Synsam.

Onsdag 3 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. 

Kansliet är stängt för semester 11 juli-15 augusti.
Vid frågor eller deltagande så kan du kontakta:
Anna-Karin Johansson 0704-978933, ankivia@hotmail.com 
Krister Frank 0702-638612,  krister.frank@dhr.se

Välkomna! 

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! 

DIGITAL VARDAG OCH 
LUNCHGRUPPEN

Tisdagen 28 juni klockan 16:30 –19:00
Välkommen på gemensam Lunchträff med digital 
vardag och lunchgruppen. Då aktiviteten är, tänkt 
lite som en fysisk tillgänglighetskoll. Så bestäms det, 
lite beroende på hur många som vill följa med. 

För mer information och frågor kontakta: 
Linda Karlsson, linda.karlsson@dhr.se 073-236 02 73 
eller Krister Frank, krister.frank@dhr.se 070-263 86 12

Välkomna!



   

AKTIVITETSKALENDER 2022

JUNI
 12 Viljans årsmöte
 15 Lunchträff på Konstcaféet
 16 Styrelsemöte
 20 Lotta på Liseberg, sid. 8
 24 Midsommarfest på Välen
 28 Gemensam tillgänglighetskontroll       Lunchgruppen och Digital vardag
 29 NÖG på Liseberg
 30 Båtresa till Hönö, sid. 8

JULI
 4 Grillfest på Välen
 5 Promenad på Norra Älvstranden
 11 Kansliet stänger för semester
 18 Träff på Amundön

AUGUSTI
 3 Lunchträff på Gyllene Prag, sid. 11
 4 Båtresa till Vrångö, sid. 8
 8 Kansliet öppnar efter semestern
 11-14 Resa till Öland
 18 Vi hänger med Funktionsrätt Göteborg på  Politikerdebatt inför valet
 20 Kräftskiva på Välen
 24 NÖG
 25 Styrelsemöte
 

POSTTIDNING B
Eventuella returer till 
DHR Göteborgsavdelningen
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG
Kontrollera att din adress är korrekt. 
Om inte – Meddela ändring till DHR:s kansli.

GÖTEBORGSAVDELNINGEN

POSTADRESS 
Slottsskogsgatan 12, 

414 53 Göteborg

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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