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Hoppas ni har haft en skön och 
avkopplande sommar. 

Sommaren dröjer ännu kvar när 
detta skrivs men snart nalkas hös-
ten. Då startar avdelningen upp ett 
nytt spännande verksamhetsår med 
många utmaningar och trevligheter.

Utöver Öppna Göteborg och Digital 
vardag som fortsätter som vanligt 
inleder avdelningen under ledning 
av vår Framtidsgrupp en serie mö-
ten på olika teman allt från Färd-
tjänst och Bilstöd  till Sex och rela-
tioner. Vi hoppas detta smörgåsbord 
av möten lockar gamla och nya med-
lemmar att sluta upp till gemensam 
kunskapsinhämtning och heta dis-
kussioner under stor gemenskap och 
många skratt.

Fokus för styrelse och intresserade 
medlemmar blir parallellt att under 
hösten tillsammans med förbundet 
förbereda vårt 100 års jubileum un-
der 2023, den faktiska 100 årsdagen 
är för övrigt den 24 juni. Med anled-
ning av jubileet kommer några akti-
viteter för avdelningens medlemmar 
under nästa att förberedas med bör-
jan redan under hösten. 

För att jubileumsåret ska bli så trev-
ligt bra och innehållsrikt som möj-
ligt måste vi alla samarbeta och alla 
är välkomna att hjälpa till. Jag ser 
fram emot en trevlig, innehållsrik 
och lärorik höst.

Å styrelsens vägnar 
Krister Frank 

Ordförande

Ordförandens ruta

» Fokus för styrelse och 
intresserade medlemmar blir 

parallellt att under hösten 
tillsammans med förbundet 

förbereda vårt 100 års jubileum 
under 2023”

HEJ KÄRA 
MEDLEMMAR

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 21 oktober. 

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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För två år sedan hade vi hjälp av företaget Mankraft 
i Väst för att röja upp alla buskar runt klubblokalen 
vid Välen. I somras var det dags igen.  

Vi kontaktade samma företag igen och fick återigen sam-
ma fantastiska mottagande och hjälp. De kom ut förmiddag 
precis innan semestern och hjälpte oss att klippa ner en del 
häckar och buskar. Vi är naturligtvis väldigt tacksamma 
över den hjälp som de har gett oss även denna gång. De har 
återigen gjort ett fantastiskt arbete. 

Kika gärna in på deras hemsida www.mankraft.se och/eller 
sök efter Mankraft på Facebook för att se vilka typer av träd-
gårdsarbete de kan utföra. Ni hittar en länk till dem via vår 
egen hemsida naturligtvis.

DAGS FÖR NYTT TRÄD-

GÅRDSARBETE PÅ VÄLEN

Bilden är från förra gången som de hjälpte oss med att röja. 
Det blev lika bra denna gång.

Vi tackar dem ännu en gång för hjälpen!

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 hemsi-
dan https://dhr.se/goteborg/

Vi använder ZOOM som digital plattform. Om det underlät-
tar för dig, så finns det möjlighet att komma till vårt kök på 
kansliet. OBS! Tänk på att anmäla 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 mö-
teslänk till dig.

Vi träffas en gång per månad fr.o.m. september t.o.m. no-
vember klockan 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!

DIGITALA VARDAGSTRÄFFAR
RESTERANDE TRÄFFAR UNDER 2022

BILSTÖDET SKA 
FÖRENKLAS OCH 
FÅ ETT TYDLIGARE
REGELVERK
Regeringen ger en särskild utredare i 
uppdrag att se över regelverket för bil-
stöd. 

Syftet med utredningen är att göra regelverket mer 
lättöverskådligt och förenkla processen för de som är 
i behov av stödet. Utredaren ska även se över ansvars-
fördelningen mellan berörda myndigheter.

Bilstödet är en del av regeringens funktionshinders-
politik. Det är en betydelsefull förmån som främjar 
delaktigheten i samhället för personer med funk-
tionsnedsättning, säger Lena Hallengren

Till särskild utredare utses Jessica Bylund, avdel-
ningschef på Myndigheten för delaktighet. Uppdra-
get ska redovisas till Socialdepartementet senast den 
29 september 2023.

DHR Göteborgsavdelningen har tillsammans med 
forskare inom Göteborgs Universitet undersökt 
hur det är att använda kollektivtrafiken i Göteborg 

när man sitter i rullstol eller Permobil. 

Denna forskning har nu mynnat ut i en rapport. Denna rap-
port kan ni nu få köpa av oss på kansliet till en kostnad av 
99:-  Betalning ska ske via Swisch då vi inte hanterar kontan-
ter på kansliet

Välkommen in till oss på kansliet.

Du kan även ladda ner den direkt via vår hemsida. Den finns 
även på Unga rörelsehindrades hemsida.
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Lördagen den 18 juni besökte jag och Linda Möjlighe-
ternas dag som anordnades av Mobilitetscenter. Det 
var en dag ute på trafikplatsen Stora Holm där man 

fick möjlighet att se på olika anpassade fordon. 

Chansen att ställa frågor till olika anpassningsföretag fanns, 
men även till inbjudna privatpersoner som använder anpas-
sade fordon till vardags. 

Man kunde även anmäla sig och testa på att köra bil på halk-
bana. Detta testade jag, Jonas. Min spontana tanke efter det 
var att det var intressant att testa igen. Jag har inte gjort det 
sedan jag tog körkort. Det fanns även möjlighet att köra en 
anpassad bil längs en liten väg. Något som Linda testade. 
Hon har aldrig tidigare kört bil så här känns det verkligen 
på sin plats att ställa den vanliga sportfrågan, 
”Hur kändes det, Linda?” 
”Läskigt men väldigt kul att få prova, jag fick lite blodad 
tand. Det kanske blir körskola framöver.”

Man hade även möjlighet att provköra Bead och Zoom. Dessa 
är batteridrivna fordon, som lämpar sig bra för terrängkör-
ning och friluftsliv.

Vi tror att det är jättebra att man anordnar sådana här till-
fällen där man verkligen får chans att testa att köra en 
bil, se vilka anpassningar som finns, ställa mängder av 
frågor. Både till de som bygger om bilarna och till per-
soner som själva kör eller använder anpassade fordon.  
Jag hoppas att många fick chansen att ställa frågor om fram-
tida möjligheter till anpassning och alla andra typer av frå-
gor som man behöver veta för att fatta beslut om en eventuell 
framtida bil. 

Dagen var på det hela väldigt lyckad och som det verkar nu 
så är det redan bestämt att det blir en likadan dag nästa som-
mar!

MÖJLIGHETERNAS DAG 

PÅ STORA HOLM

Jag fick även möjlighet att testa en så kallad Zoom. En så-
dan har jag enbart sett på bild tidigare, så det var intressant 
att testa i verkligheten. Dessa ”nya” hjälpmedel ger oss en 
fantastisk möjlighet att komma ut i naturen på ett sätt som 

vi inte har haft möjlighet till tidigare. 

VILJANS IF
SOMMARENS 
AKTIVITETER 

Viljans aktiviteter under sommaren har varit 
midsommarfirande och grillning. Midsommar-
aftonen inleddes på sommarens allra första

 ”värmeböljadag”.  

Ovana vid den heta sommarvärmen åt vi sill, potatis med 
tillbehör och avslutade med en god hallonmoussetårta. På 
grund av den tilltagande värmehettan så orkade vi inte med 
korvgrillningen. Vi var så varma och smått trötta av värmen 
att vi ställde vi oss och pratade vid det lilla ”sophuset” där 
det var mest skugga. Viljan skulle ha haft korv- och ham-
burgergrillning den 4 juli men det ställdes in pga för få an-
mälda.

Vi hade tre ”kvar i stan-akti-
viteter”. Den 15 juni, fika på 
Konstcaféet i Klippanområ-
det nedanför Älvsborgsbron 
blev inställd då endast en 
medlem anmält sig. Kanske 
det berodde på det blåsiga/
regniga vädret att inte in fler 
anmälningar.

18 juli hade vi planerat att åka ut till Lilla Amundön vid fint 
väder eller alternativt fika på Adams café om det var dåligt 
väder. I och med att denna dag började med mulet väder 
med ev. regn så fick det bli Adams café på Frölunda torg. 
Vi var fem medlemmar som åt goda sallader/smörgåsar där. 
Vid vissa bord är det trångt att ta sig fram om man använder 
rullstol och rullator, det får flyttas på stolar för framkomlig-
het till borden. Caféets personal är trevliga/tillmötesgående 
och hjälper personer med funktionshinder att bra sin mat 
och fika till borden om de behöver hjälp med det. Vad gäller 
tillgängligheten på caféets toalett är den rullstolsanpassad 
men har en väldigt tung dörr som ej går att öppna automa-

tiskt.

Den 3 augusti åt vi god 
lunch på den tjeckiska res-
taurangen Gyllne Prag som 
ligger Sveagatan 25 i Göte-
borg. På denna aktivitet var 
vi tio medlemmar och en 

del personliga assistenter. 

När vi kom dit var servitrisen lite grinig, trots att vi hade 
bokat bord innan, över att vi så många och hon oroades över 
hur vi skulle få plats. Men det gick bra till slut. Vi lyckades 
knö in oss in med våra rullstolar/elrullstolar förbi de tjocka 
pelare som finns lite här och var i restauranglokalen och sit-
ta tillsammans. Lunchmenyn bestod bl a av den klassiska 
panerade osten. Gyllne Prags två toaletter stora och rymliga 
för personer som använder manuell rullstol/Permobil.

Skrivet av Anna-Karin Johansson 

VILJANS
IFG

ÖT E BORG

SVEN
SK

A
 H

A
N

DIK
APPIDROTTSFÖ

R
B

U
N

DET



 NR 5 2022  DHR – MÖTESPUNKT 5

Efter årsmötet har avdelningen haft en grupp som har funderat på hur vi skall 
fortsätta och vilka frågor som är viktiga för medlemmarna. Programmet som föl-
jer är ett resultat av dessa ansträngningar. I gruppen har Håkan Högberg, Krister 
Frank, Linda Frendberg, Lejla Selman, Robert Kindberg samt Astrid Steen från 
Unga Rörelsehindrade ingått.

BAKGRUND
Jag har varit med i Göteborgsavdelningen sedan början av 1980-talet. När jag kom 
in i DHRG var medlemstalet ca 2000 medlemmar och nu är det ca 500 medlemmar 
i avdelningen. När jag gick med i DHR hade vi 7 anställda 3 ombudsmän på hel-
tid och tre kanslister. DHR satt på eget mandat i en mängd olika samråd och min 
upplevelse var att varken politiker eller tjänstemän i stan gärna gjorde sig osams 
med Göteborg.
I dag är medlemstalet runt 500 medlemmar ett tapp på 75%. Vi har 3 anställda 
ett tapp på 57%. Aktiviteten i avdelningen om man räknar antalet aktiviteter har 
också sjunkit. Min upplevelse är att om man räknar med klubbarnas verksamhet 
Motorklubben och Viljan så hade vi aktiviteter 6 av veckans sju dagar. 
 
ETT SÄTT ATT SE PÅ DHRG:S VERKSAMHET 
 Ur ett medlemsperspektiv tror jag att man är med i DHR av i princip 3 skäl

 
NÅGRA FRÅGOR ATT STÄLLA SIG
Jag vet hur mycket DHR har betytt för att göra den här staden bättre att bo i om 
man lever med rörelsehinder. Men vet medlemmarna det? Och framför allt: Vet 
Göteborgaren med nedsatt rörelseförmåga det?
Nästan all kunskap jag har om mina rättigheter har jag fått genom DHR och kam-
rater i DHR. När jag själv behövde stöd hade jag oftast med mig en av ombudsmän-
nen. Hur är det idag Hur ger vi medlemmar kunskap och stöd idag och hur känt 
är DHR som kunskapsbärare av andra Göteborgare med nedsatt rörelseförmåga? 
För mig har DHR alltid varit min ”fackförening” Det räckte ofta att visa att DHR 
brydde sig, så fick man en justare behandling. 
Hur är det idag? Är DHRG ett effektiv ”fackförening för Göteborgare med ned-
satt rörelseförmåga”?
 
VI MÅSTE HA EN PLAN
Vi måste stoppa medlemstappet
Vi måste göra vårt rättighetspolitiska arbete känt
Vi måste bli en effektivare ”fackförening” som är känd bland dem vi företräder.
Vi måste förstärka vår utbildningsverksamhet
Vi måste fundera på hur medlemmarna vill ha den sociala verksamheten
 

Håkan Högberg

TIDPLAN MÖTEN 
FRAMTIDSGRUPP
Framtidsgrupp: Första medlemsträff 
26 september klockan 18.00-19.00 och 
vid behov förlängas högst en timma.

Vi vill starta Framtidsgruppen med att 
ha möten både på plats och via nätet.
Meddela vid anmälan till mötet hur du 
vill delta så får du reda på vilken lokal 
vi har mötet i.

• Kafé 26 september
 Färdtjänst

• Kafé 10 oktober
 Förälder med rörelsehinder 

• Kafé 24 oktober 
 Hemtjänst

•  Kafé 7 november
 Dating via internet. Hur, med 
 rörelsehinder?
 
• Kafé 21 november
 Bostad, bostadskö och bidrag 
 till Anpassning

• Kafé 5 december
 Kropp & själ. Må bra!

• 12 december lägger vi ett fysiskt 
 möte och gör sammanfattning av 
 höstens ämnen.

Det finns plats för fler intressanta äm-
nen att diskutera till vårterminen. Nu 
finns bland annat Att ha årsrika för-
äldrar, Att vara årsrik och leva med 
nedsatt rörelseförmåga. Kom gärna 
med fler förslag.

Vi hoppas att få se dig 

/Framtidsgruppen

FRAMTIDSGRUPPEN

Att få kunskap och stöd kring sina rättigheter

Att få ett socialt sammanhang med andra med 
liknande erfarenheter

Att påverka samhället
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Berättelse om en efterlängtad resa som planerades till 
2020 men precis när inbjudningar skulle skickas ut 
så kom covid och den fick sällas in.  

Men nu står vi här, tjugo förväntansfulla resenärer framför 
Operahuset, reseledaren Marianne Enoksson, bussföraren 
Asif och den specialbyggda bussen från Nilsbuss som kan 
ta med rullstolar. Resan går till Scandic Hotell i Karlskrona 
genom Småland, Kosta Glasbruk en tur runt Öland och hem 
igen. Vädret är perfekt åkväder i en buss med AC och alla är 
taggade inför resan.  

Marianne räknar in alla innan vi ger oss av. Det krävs lite in-
trimning av liften för att av- och påstigning skall gå snabbt. 
Det är bussföraren Asif som hanterar liften som lyfter rull-
stolarna nästan två meter upp i luften och Martin assisterar. 
När stolarna är på plats i bussen blir de fastspända för att bli 
trafiksäkra. Det är gott om plats i bussen.

Lunchen är på Ädelfors folkhögskola utanför Vetlanda, mitt 
i Småland. Efter lunch far vi vidare genom  vackra Småland 
och kanske ännu vackrare för oss som har suttit isolerade i 
två år utan att kunna komma iväg på semesterresa.  

Efter en timma är vi framme vid Kosta glasbruk. Vi får en 
guidad visning i bruket där glasblåsare  visar sitt skickliga 
arbete, men vi blev starkt imponerade av hur de arbetar i 
hettan framför ugnarna. Det var flera i vårt sällskap som fick 
nog av värmen och drog sig mot utgången. Det fick bli out-
leten efter visningen där flera kom ut med påsar i händerna.

Efter ytterligare en timma är vi framme vid hotell Scandic 
i Karlskrona. Hotellet passar oss för det har bra, anpassade 
rum. Det ligger dessutom fint nära vattnet, centralt i Karls-
krona. På kvällen var det buffémiddag med champinjonsop-
pa, pannbiff, potatis, kaffe och kaka. 

DAG 2 
Idag är det tidig avfärd, redan klockan sju. Efter en timmas 
resa hämtar vi upp dagens guide Ann-Charlotte. Efter bron 
svänger bussen av norrut på Öland. Första stoppet är kaf-
fe och fralla hos Systrarna på Höjden, precis framför Borg-
holms slottsruin. Vi åker mot norra Öland med ön Blå Jung-
frun vid horisonten och kör igenom sommar- och turiststa-
den Borgholm.

Nästa hållpunkt är strandremsan Stenkusten, med både 
nedlagda och aktiva stenbrott och vi börjar förstå hur an-
norlunda vackert Öland är. Vi passerar tillverkning av sten 
för husbyggen både för ön och fastlandet. Guiden berättar 
om stenbrotten och det hårda livet förr för bönder och sten-
huggare. 

EFTERLÄNGTAD RESA
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»Vi är ganska nöjda med att det har varit 
en kort dag i bussen för det är fortfarande 

varmt och tredje turdagen. Men innan 
kvällens middag har några i gruppen hunnit 

med att bada och ta en promenad i stan”

Nästa stopp är Löttorp, med Restaurang Kalk och öns speci-
alitet lufsa, en ugnsbakad raggmunk med fläsk, lingon och 
grädde. Vi börjar nu känna att det är tätt mellan mat- och fi-
kastoppen. Men nu är vi vana vid snabba av- och påstigning 
med rullstolar och hela truppen.

Nu har vi varit på norra delen av ön och svänger av söde-
rut till östsidan. Vi passerar skalden Erik Johan Stagnelius 
födelseort Gärdslösa, där guiden Ann Charlotte läser upp 
hans dikt Näcken och berättar om poetens första mörka år i 
livet och vi får en bild av hur det kan vara att växa upp som 
särling i slutet av 1700-talet på den öländska landsbygden. 
Men vi upplever också hur fantastiskt vacker Öland är när 
vi passerar byar och åkrar. 

Efter ett stopp med kaffe med tilltugg på sommarkaféet Er-
iksgården i Gårdby, svänger bussen in på en smal väg tvärs 
över Ölands världsarv Alvaret på den södra delen av ön. Det 
är en trädlös hedmark med kalksten endast täckt av ett tunt 
jordlager med en unik flora. Vi ser det fantastiska öppna 
landskapet med enar, låga buskar och betande kor som hål-
ler landskapet öppet. Med en välförtjänt applåd släpper vi 
av vår guide Ann Charlotte i Kalmar och bussen kör vidare 
ner till Karlskrona. Vi är rätt trötta efter en dag med massor 
av intryck och fulla magar.

DAG 3
Idag är det sovmorgon och vi kommer iväg som planerat, 
klockan tio. Det är raka vägen ner till Eriksberg Vilt och na-
tur mellan Karlshamn och Ronneby. Bussen svänger in ge-
nom grindarna till ett inhägnat område med vilda djur, ett 
slags safari i sydsvensk kustmiljö. Vi har med oss en guide 
som berättar om djuren i hägnet och snart ser vi vildsvin, 
dovhjortar, kronhjortar och davidshjortar inne bland träden.  
Innan vi lämnar området äter vi lunch på restaurang Visenten. 
Det blir Wallenbergare gjord på vildsvins- och dovhjortskött 
med potatissås och lite grönt, en både god och ovanlig rätt. 

På hemvägen vill några vill titta 
på träfiguren Rosenbom, den kän-
da fattigbössan som står framför 
Amiralitetskyrkan. Det är inte så 
lätt att komma fram med bussen 
för just denna dag är Marinens 
dag då flottan paraderar och visar 
upp sig för turister och karlskro-
nabor som firar svenska marinens 
500 års jubileum och musik av 
flera musikkårer klädda i vit uni-
form. Från Rosenbom till hotellet 
är det bara några minuters kör-
ning. Vi är ganska nöjda med att 
det har varit en kort dag i bussen 
för det är fortfarande varmt och 
tredje turdagen. Men innan kväl-
lens middag har några i gruppen 
hunnit med att bada och ta en pro-
menad i stan.

DAG 4
Sista dagen! En kort resdag för hemresa och egentligen bara 
ett stopp för lunch i Markaryd  halvvägs hem. Denna gång 
blir det till att köa vid disken och välja mellan olika rätter. 
Eftersom vi närmar oss slutet på resan tar vi också ett grupp-
foto framför bussen. På hemvägen har Martin en frågesport 
med temat rosor, första pris går till Cissi och Lilianne. När 
man sedan ser sig omkring i bussen den sista biten är det 
många som slumrat till.

Så är det dags för av avsked med tack till resekommittén Ma-
rianne, Martin och Margreth. Och vi ger ett speciellt tack 
till vår chaufför Asif som kört tryggt och säkert hela resan, 
och tjugo helnöjda resenärer är framme där de startade, vid 
Operan i Göteborg och vi tar adjö för denna gång.
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Men det finns fortfarande stationer som är helt 
omöjliga för vår del att använda. Just den här sta-
tionen har inte funnits särskilt länge. Alltså har de 
som satte upp den inte haft den minsta tanke på att 

det måste fungera för oss som sitter i rullstol…
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Jag har i tidigare nummer skrivit om mina fun-
deringar kring detta med att använda el-bil när
 man sitter i rullstol. Jag har varit mycket tveksam till     

 att detta kommer att fungera. 

Under min semester fick jag möjlighet att åka i en el-bil för 
första gången. En släkting till mig har nyligen köpt en el-bil 
och vi hamnade i en liten diskussion om huruvida det skulle 
fungera eller inte. Jag hävdade att det inte skulle fungera ef-
tersom det blir svårt att komma åt laddstationerna som ofta 
är placerad på en sockel. Han hävdade motsatsen.

Sagt och gjort, det var bara att ge sig iväg ut och testa. Vi 
testade tre olika stationer. Efter att ha testat dessa tre så får 
jag nog erkänna att jag hade fel. Det som jag trodde skulle 
bli svårt var att hantera sladden som man ska ladda med. Jag 
kunde ju inte låta bli att jämföra med hur det är att tanka. 

Men det skulle visa sig att det inte alls gick att jämföra. Slad-
den till laddstationerna vägde inte alls lika mycket som en 
bensinslang. Det var enkelt att ta loss den från stationen. 
Resten av proceduren skötte man via en app. Så man behöv-
de inte alls upp och krångla med att stoppa in sitt betalkort i 
en mycket otillgänglig kortautomat. 

Den ”otillgängliga” laddstationen som jag testade visade sig 
fungera. Jag kunde sträcka mig efter sladden trots att den 
stod på en sockel. När jag väl hade plockat ner sladden från 
dess fäste var det inga problem att trycka i den i bilen. 

Men man får naturligtvis inte glömma av att vi med funk-
tionshinder har olika förutsättningar när det gäller räckvidd 
och framför allt balans. Så hur enkelt det man upplever det, 
beror naturligtvis på ens egna förutsättningar. En annan as-
pekt är naturligtvis hur det kommer att fungera vintertid när 
det kan vara en del snö som måste forceras för att komma åt 
sladden. Jag tror att jag får göra om testet när snön har fallit. 
Jag har här i texten fokuserat mest på tillgängligheten kring 
själva laddstolparna. Men det finns naturligtvis andra 
aspekter som måste vägas in. Jag tänker då främst på miljö-
aspekten kring batterierna. Hur länge håller dessa? Blir man 
tvungen att byta dem, så blir det allt annat än billigt. 

Det blir många aspekter att väga in den dagen det är dags 
att byta. Jag har rätt att ansöka om nytt bilstöd under hösten. 
Men jag tror att jag kommer att köra min bil i minst ett år till, 
bland annat för att jag vill se vart detta med el och hybridbi-
lar ”tar vägen”.  

 
Text Jonas Andersson 

Bild Jonas Andersson och Mathias Axell

Denna laddstation, som är en av Teslas stationer skulle 
fungera alldeles utmärkt för min del att ladda vid. Faktum 
är att jag tror att det skulle vara enklare att ladda bilen vid 

en sådan än att tanka vid en vanlig bensinmack.

KOLL AV TILLGÄNGLIGHETEN 

KRING LADDSTATIONER
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SOMMARENS TRÄFFAR MED MSK
Under sommaren har vi haft nöjda deltagare vid ett antal 
föreställningar med Lotta på Liseberg. 

Efter en härlig båtresa till Hönö tog vi en skön promenad 
utefter kajen och lockades till ett restaurangbesök, med god 
mat och trevlig stämning.

I juli inbjöd vi till promenad på Norra älvstranden. Det blev 
en kort promenad på Norra Älvstranden i dåligt väder av-
slutades med skön fikastund på Café Kvarnpiren.

Resan till Vrångö i augusti
En härlig dag med fint väder och vacker sjöresa i soligt och 
vackert väder Väl framme på ön tog vi en  härlig promenad 
utefter kusten och åt gott på restaurang Popsicle. 

NYTT
STADSMUSEÉTS NYA UTSTÄLLNING OM MODE – 
AUGUSTA LUNDIN 
På begäran ser vi denna, tredje del av utställningen en gång 
till. Träff i entrén klockan 13.00 den 22 september. Vi står för 
entrékostnaden för dig som inte varit med tidigare och du 
betalar det efterföljande fikat

Du som har varit med tidigare i år, glöm inte ditt Museikort. 
Anmälan enligt Grå rutan.

FÖLJ MED TILL RESTAURANGSKOLAN ESTERS 
PÅ LINDHOLMEN 
6 oktober klockan 11.45. Anmälan enligt Grå rutan. 
Kostnad 145:- + ev. dryck
Anmälan senast 29 september

AKTIVITETER 2022

PASTA HAUS
Vi startar höstens lunchträffar med att äta 
på restaurang Pasta Haus med italienska 
smakupplevelser tisdagen den 20 september. 
Tid: 13.00-15.00
Adress: Pasta Haus, Nordenskiöldsgatan 25 i 
Göteborg.  
Sista anmälningsdag: torsdagen den 15 september.

IKEA Bäckebol 
Tisdagen den 18 oktober intar vi lunch på IKEA-
varuhuset i Bäckebol. Efter lunchen går vi som vill in 
i varuhuset och kollar på varor. 
Tid: 13.30-15.30. (Den tid som varje person önskar att 
beställa hemresa.) 
Sista anmälningsdag: torsdagen den 13 oktober.

Chung Hwa i Angereds Centrum  
Tisdagen den 22 november ger vi oss på kinesiska 
smakinfluenser i Angered. 
Tid: 13.15-15.00 
Adress: Angereds Lastgata 1 i Angereds centrum (Säg 
till färdtjänsten att restaurangen ligger i Angereds 
centrum.) 
Sista anmälningsdag: torsdagen den 17 november.

Anmälan görs till: goteborg@dhr.se
Vid frågor hör av er till Krister Frank 070-263 86 12 
eller Anna-Karin Johansson 070-497 89 33

Välkomna! 
Lunchgruppsansvariga: 

Anna-Karin Johansson och Krister Frank
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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
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!”

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

Anmälan till kurser görs enligt anvisningarna i grå rutan på 
sidan 15. Info om kurserna ges helgfria måndagar 
på telefon 031-45 20 00

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! 

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

TRÄFFAR MED UNGA RÖRELSE-
HINDRADE GÖTEBORGSKLUBBEN

Kom med på träffar inför valet och prata om demokrati och 
varför det är viktigt att rösta. 

Vi kör en digital träff och en träff på plats, på Dalheimers 
hus. Då visas Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens 
film: Gör ditt val! som gjorts i samarbete med Teater Kattma 
och vi samtalar utifrån den. 

Digital träff via Google meet. Alla är välkomna oavsett 
ålder och bostadsort.
Måndag den 5 september klockan 18.00 – ca 20.30
Anmäl dig senast klockan 14.00 samma dag på urg@telia.
com så får du en länk till träffen.

Träff på plats, på Dalheimers hus i Göteborg, 
lokal: Karl-Johan
Tisdag den 6 september klockan 18.00 – ca 21.00
Det bjussas på enklare fika. Anmäl dig senast den 1/9 på 
urg@telia.com



   

AKTIVITETSKALENDER 2022
SEPTEMBER
 12 Kaféträff, se sid 5
 20 Lunchträff på Pasta House
 21 Hur fungerar din Digitala vardag
 22 Museum
 26 Kaféträff, se sid 5
 28 NÖG
 29 Styrelsemöte
 
OKTOBER
 6 Lunch på Esters, Utvecklingsgatan 4 10 Kaféträff, se sid 5
 18 Hur fungerar din Digitala vardag
 18 Lunchträff på Ikea Bäckebol
 24 Kaféträff, se sid 5
 26 NÖG
 21 Manusstopp MötesPunkt
 27 Styrelsemöte

NOVEMBER
 7 Kaféträff, se sid 5 
 16 Hur fungerar din Digitala vardag
 22 Lunchträff på Chung Hwa i Angereds centrum 23 NÖG
 24 Stiftelsemöte
 24 Styrelsemöte

DECEMBER
 5 Kaféträff, se sid 5
 12 Kaféträff, se sid 5
 

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

VILJANS
IFG

ÖTEBORG
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