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Jag blickar ut genom fönstret och 
tänker med stigande oro på hur 
vårt samhälle utvecklas.  

Debatt om människors uppförande 
och levnadssätt i riksdagen och poli-
tiker som aktivt ser ner på olika kate-
gorier människor gör att vår organi-
sation behövs mer än någonsin. Min 
förhoppning är allt fler människor 
ska sluta sig samman i organisatio-
ner som DHR för att söka trygghet 
och gemenskap.  

Nu är vi inne i en intensiv period. 
Hösten knackar för fullt på dörren. 
Avdelningens mötesserier Digital 
Vardag och Framtidsgruppens mö-
tesserie, som du kan delta i digitalt 
eller på plats. Alla teman berör nå-
gon del av medlemmarnas vardag.  

Förberedelserna för kommande jubi-
leumsår upptar en allt större del av 
mina, styrelsens och kansliet tankar. 

Tillsammans blir vi starka, ensam 
är väldigt svag! Detta är nu mer 
sant än på länge.

Ordförandens ruta

» Nu är vi inne i en 
intensiv period. Hösten 

knackar för fullt på dörren.”

KAMRATER!

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 20 januari. 

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.

Eftersom detta är årets sista nummer av tidningen 
så vill jag tillsammans med styrelse och personal passa på att önska alla 

En God Jul 
& 

Gott Nytt År.

Öppettider över Jul och Nyår
Kansliet har stängt mellan 23 dec - 9 jan
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FRAMTIDSGRUPPEN
Framtidsgruppen som startades i höst beskrev vi i Mötes-
Punkt 5. När denna tidning gick till tryck hade vi hunnit ha 
tre möten som vi beskriver här och resterande ligger med 
två veckors mellanrum fram tills juluppehållet. 

Ett enkelt sätt att delta är att be kansliet om en länk för att 
sitta hemma och ändå vara med, men du kan också delta på 
plats i kansliets lokaler. 

Vi har intressanta ämnen att diskutera och vill gärna ha fler 
uppslag från dig som läser MötesPunkt. Här vill vi beskriva 
lite av de diskussioner som böljat under de första tre träffar-
na. Vi vänder oss både till medlemmar och icke medlemmar 
för allas erfarenheter är viktiga.

Föräldrar med rörelsehinder
Vi har med oss tre rullstolsburna föräldrar som främst be-
rättar om livet som småbarnsförälder. De två kvinnorna var 
ensamstående när barnet föddes. Barnen är nu mellan 14 och 
25 år.

Håkan inledde med att beskriva en bakgrund över vilka 
brukarstöd som erbjuds i Göteborg och det är Funktionsrätt 
och Lassekooperativet. Vi tror att problemen för föräldern 
är likartade när det gäller föräldrar med rörelsehinder eller 
barn med rörelsehinder.

Lejla tar upp ett skräckexempel som vi har kunnat följa i 
dagspressen, för ett tag sedan. Det gällde en funktionshin-
drad förälder som bad myndigheten om hjälp med barnet 
och blev hotad att barnet skulle omhändertas. Vi minns det 
inte i detalj och går inte in på det, men är överens om att det 
är ett skrämmande beteende av myndighetsutövning. 

Vi undrar - vågar en förälder be myndigheten om hjälp?

Vi är överens om att våra kunskaper ligger långt tillbaka i 
tiden men ändå är glasklara för oss som upplevt det.
Vi hoppas att få kontakt med föräldrar som fått barn på 
senare år, för att kunna få med deras erfarenheter och jäm-
föra om bemötandet har ändrats på något sätt.

Vidare diskuterades bemötandet redan under graviditeten. 
Hjälpmedel och annat. Vad erbjöds?
Höj och sänkbar säng till barnet: Det fanns två till utlåning 
i hela Göteborg!
Arbetsstol och Skötbord (100 kronor) med balja.
*
De åtta dagarna på KK, var inte så bra för mamman, för hon 
fick bara hjälp med barnet och kunde inte påräkna hjälp för 
sig själv. ingen assistent fick vara med. 
Ingen höj och sänkbar säng erbjöds och dusch fick göras 
utan stol. 

Hjälp i hemmet
Handläggaren som själv hade barn förstod problemet och 
beviljade hjälp mellan klockan 8.00 och 20.00 men natten var 
ensam. 

När barnet blev sjukt ville man ha fått besked om detta två 
veckor innan!

– Rent absurd regel /eller bara en sur handläggare?

Färdtjänst med bilbarnstol kom att bli ett långdraget pro-
blem, med många samtal och många frågor. Ringa dagen 
innan resan och beställa, med barnstol.
– Denna regel gör att småbarnslivet blir mer inrutat än det 
redan är!

När barnet fyllt ett år minskades timmarna med assistans.
Vi är överens om att larma på natten, inte funkade, då perso-
ner som kommer pratar högt och bullrigt och väcker barnet.

Diskuterades besparingar.
Vi är djupt oroliga över alla nedskärningar och personer 
som har assistans via FK (SOL) vågar inte be om ökade tim-
mar, med risk för neddragning i stället.
– Arbetsterapeut backade i beslut om bilbarnstol.

Vi har en fråga: Vilka hjälpmedel finns idag?
– Robert ber Linda kolla med Hjälpmedelscentralen.

Hur går det med assistans dygnet runt? 
Det blir en naturlig del i livet!
Barnet vet redan tidigt vem som är mamma och vänder sig 
till henne. Håll assistenten på håll. Det är föräldern som sä-
ger till barnet och uppfostrar det.

Barnet växer.
Kortedala: Lejla har bra erfarenhet av Förskolan som ord-
nade ramp utan diskussion och skolan som gav henne en 
nyckel. Försäkringskassan köpte (betalade) bilbarnstolar.

Ett problem för barnfamiljen är tvätten.
Den hämtas på torsdag och lämnas på tisdag. 
Barnen behöver ha många overaller under vintern!

Det är alldeles för svårt/krångligt att få fram hjälpmedel. 
Det övriga livet tar så mycket tid!

Lagstiftningen skall vara till stöd för föräldrar
Det som styr är 

1/ Ekonomi 
2/ Lagstiftning

Beslut skall bli så rätt som möjligt!

DEJTING PÅ NÄTET. HUR MED 

RÖRELSEHINDER?
Vi samlas för att prata om detta intressanta ämne. Hälften 
av gruppen har ingen erfarenhet av att hitta dejt via nätet. 
Dels för att det inte är aktuellt ännu på några år, eller att det 
känns så ovant att man kanske inte har hunnit känna på hur 
det är. 

– Förr dejtade jag med personer jag träffade ute, och de såg 
vem/hur jag var och jag fanns ju där för att kunna svara på 
frågor ganska omgående.

Jag har försökt dejta på olika plattformar. Erfarenheterna jag 
har av att träffa någon att tycka om och lära mig älska är då-
liga. Det verkar gå ut på att träffas snabbt och hamna i säng. 
Första svaret till mig var en man som hade bifogat foto. Jag 
visste vem han var och då vågade jag inte gå in och svara. 
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I slutet av september hade avdelningen ett digitalt
möte angående hur man upplever hemtjänsten
kontra hjälp av städbolag.  

Det skulle visa sig att många av oss har mindre bra erfaren-
heter av hemtjänst. Det är svårt att få sin vardag att fungera 
när man har hemtjänst. Detta beror främst på att hemtjäns-
ten inte har möjlighet att tala om när de kommer. De säger 
att vi kommer någon gång mellan 09 och 14. Detta gör det 
omöjligt att leva ett vanligt liv de dagar som man vet att man 
ska ha hjälp. Om man då har hjälp flera gånger/vecka så in-
ser man att det blir ganska många timmar som man får sitta 
hemma och bara vänta. 

Ett annat problem kan vara att brukaren och de som städar 
får helt olika uppgifter om när insatsen ska vara. Några del-
tagare berättade att de kunde få information om att hem-
tjänsten skulle komma klockan 13:30. När de sedan dök upp 
var klockan 14:15. När man då frågade varför de är 45 minu-
ter sena, så får man till svar ”Det står i våra papper att vi ska 
vara här nu.” Varför kan inte brukaren och hemtjänsten få 
samma uppgifter?

En annan stor frå-
ga som tyvärr var 
omöjlig att kom-
ma ifrån är frå-
gan om stölder i 
hemmet. Det är 
en känslig fråga, 
men väldigt vik-
tigt. Det är svårt att 
bevisa stölder i hemmet när man har hemtjänst.  
Men hur ska man undvika detta? Ett alternativ är naturligt-
vis att man ständigt får hålla koll på de som städar. Men det 
kan ju vara omöjligt att gå efter personalen hela tiden. Det 
blir heller inte någon som helst avkoppling att ha hemtjänst. 
Dessutom är det arbetsmiljöfråga för dem som städar. Det 
är inte roligt att vara övervakad hela tiden när man gör sitt 
arbete. Man får ju inte glömma av att de flesta som städar 
gör sitt arbete alldeles utmärkt och har inte en tanke på att 
begå brott. 

Ytterligare en fråga är ju detta med att det är så stor omsätt-
ning bland personalen som kommer och hjälper till. Detta 
är kanske inte något större problem om man bara har hjälp 
med städning. Men många av oss har ju även mera intim 
hjälp med till exempel dusch och toalettbesök. Då är det na-
turligtvis inte så roligt om det kommer olika personer hela 
tiden. Den stora personalomsättningen kan naturligtvis spä 
på känslan av osäkerhet. 

Jag kan tänka mig att detta är en ännu större fråga om man 
av religiösa skäl inte vill visa sig för en person av det mot-
satta könet. 

Andra svar handlar bara om att få ligga och jag fick skamliga 
förslag. Jag fick dåliga erfarenheter men efter långt uppehåll 
samlade jag ihop mig och försökte igen.

Kommentar vid ett avslag: Du som sitter i rullstol får väl ta 
vad du kan få.
– Men det är väl ändå allas rättighet att ha tycke och smak!

Nybörjare!
Personer som aldrig tidigare varit i närheten av någon med 
rörelsehinder. Det är inte så enkelt för dem. Det kan vara så 
att personen till sin egen frustration och förvåning säger en 
del plumpa saker.
Vi är så vana vid våra liv och hur vi och våra vänner har det. 
Men för en person som kommer in i vår vardag, med behov 
av hjälp med förflyttning och för intima behov, kan det kan-
ske behövas lite eftertanke innan?

Dejting med rullstol
När berättar man om rullstolen och det som följer med där?
Fotot jag la in på sidan visade att jag satt ner. Jag fick frågan 
om jag satt i rullstol. Efter mitt svar har jag inget mer hört. 
Varför frågade han över huvud taget?
– En kvinna berättade och fick bara svaret jaha och inga spe-
ciella tankar om det.

Du säger att du dröjer så länge med att berätta om rörelse-
hindret, är det dina rädslor eller vad är det? Det är svårt att 
svara på.

Dejting och assistans 
Det är inte så lätt för den nye dejten, som kommer in i ett 
hem, där brukaren har assistans. För en person som aldrig 
har varit i kontakt med assistans i sitt liv blir det ju plötsligt 
så att ”det sitter en tredje person ute i lägenheten och kan 
höra oss!” 
En kvinna uttrycker: Låt assistenten ta rast! Och det kanske 
är så enkelt?

”Förr i tiden!”
För oss som före nätets tillkomst försökt att hitta någon att 
träffa fanns det andra möjligheter. Då var det bra om man 
kunde formulera en text om sig själv och vilken person man 
sökte och skickade in texter till tidningarna. Detta var lång-
sammare, men också ett ärligt sätt, där man tog tid på sig och 
visade fram sina för och nackdelar i texten. Förhoppningsvis 
fick man svar från en person som blev nyfiken på just den 
personen som beskrevs.

En kvinna säger: Jag har inte dejtat efter att jag fått mitt han-
dikapp, men det borde vara lättare att dejta hemma på en 
sida, för man sitter ju ändå där. 

Här kommer det igen: När berättar man om sitt handikapp?

Förr träffades man ute på något fik och det var ett enkelt sätt 
till en första kontakt, man såg varandra med det samma och 
handlade efter det man såg. Nu är det nog en rädsla eller 
feghet som driver mig. 

Jag skulle behöva en dejtingsida, där man inte bara är yta!

Margreth Olsson
margreth.olsson@dhr.se

MÖTE OM HEMTJÄNST

» En annan stor fråga som 
tyvärr var omöjlig att komma 

ifrån är frågan om stölder i 
hemmet. Det är en känslig 
fråga, men väldigt viktigt”
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Nytt taxesystem för färdtjänsten föreslås från 2024.

Taxemodellen för färdtjänstavgifter har i prin-
cip varit oförändrad sedan tidigt 90-tal och är nu 
dåligt anpassad till dagens och framtidens be-

hov och utmaningar. Trafikkontoret initierade i decem-
ber 2018 frågan. Trafiknämnden beslutade i december 
2019 om fortsatt inriktning i arbetet. 

Genom föreliggande förslag införs högkostnadsskydd för 
färdtjänstavgifter i Göteborg. Avgifterna för de enskilda re-
sorna differentieras så att korta resor, under 5 km, blir billi-
gare än längre. Resor som utförs i högtrafiktid får en högre 
avgift än om de görs i lågtrafiktid. När resor görs över kom-
mungränsen tillkommer en avgift per kilometer, vilket er-
sätter modellen där avgiften dubbleras när kommungränsen 
passeras.

Avsikten med detta taxesystem är inte att förändra det totala 
avgiftsuttaget för färdtjänstresor. Intäktssidan väntas därför 
inte påverkas nämnvärt. Däremot kan det indirekt komma 
att påverka kostnaderna för utförda färdtjänstresor och an-
dra serviceresor, genom att en viss förskjutning av resandet 
väntas ske. Något färre färdtjänstresor under högtrafiktid 
och en något högre andel resor som är kortare än 5 km ger 
förbättrade förutsättningar för verksamheten att använda 
tillgängliga fordonsresurser på ett effektivare sätt. Förslaget 
i korthet:

NYTT TAXESYSTEM 2024

ROBERT KINDBERG

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

Resor inom Göteborg Vuxen Ungdom
 Lång resa Kort resa Lång resa Kort resa
Lågtrafik 64 kr 51 kr 48 kr 38 kr
Högtrafik 77 kr 64 kr 58 kr 48 kr

Basavgiften är här 64 kr för vuxen och 48 kr för barn och 
ungdom

Avgifter utifrån 2023 års pisindex:
• Två prisnivåer på färdtjänstresor införs, ett vid högtrafik 

och ett vid lågtrafik, se ovan

• Månadskortet försvinner och ersätts med ett Högkost-
nadsskydd, 1024 SEK, (utifrån 2023 år prisindex) OBS! 
Högkostnadsskyddet för resor utanför Göteborg kommun 
redovisas inte i artikeln.

• Högkostnadsskyddet gäller alla resor inom Göteborgs 
kommun samt arbetsresor och studieresor inom gällande 
färdtjänstområde

• Vid färdtjänstresa utanför Göteborgs kommun tillkom-
mer en kilometeravgift på 3,20, (utifrån 2023 år prisindex). 
Dessa 3,20 SEK ingår inte i högkostnadsskyddet.

• Gratis för alla färdtjänstresenärer mellan 20–64 år att åka 
med kollektivtrafiken inom Västtrafiks zon A.

• Gratis för alla färdtjänstresenärer att åka med flexlinjen

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till 
kansliet. goteborg@dhr.se

Några i gruppen hade testat att anlita en städfirma. Detta var 
en enorm skillnad. Just den städfirman hade möjlighet att 
städa när inte brukarna var hemma. Då slipper man pressen 
av att behöva sitta hemma och vänta utan man kan leva ett 
aktivt liv med jobb eller andra aktiviteter. Då får man natur-
ligtvis finna sig i att personer är inte ens hem och man har 
inte en chans att hålla koll på vad det gör, apropå frågan om 
stöld. Men det är ju ett val man gör när man bestämmer sig 
för att anlita dem. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att hemtjänst kan fungera 
jättebra. Har du bara hjälp med städning och inte är så noga 
med vem som hjälper dig så brukar det fungera bra.

Men en förutsättning är nästan att du spenderar stora delar 
av din tid i hemmet och kan ta emot hemtjänsten när de pas-
sar dem. Att kombinera hemtjänst med en aktiv vardag är 
inte alltid enkelt. 

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se
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Några dagar innan valet besökte Linda och jag Nord-
stan för att tala med politiker och lyssna på den 
debatt som anordnades av Göteborgs Posten.  

Vi var nyfikna på om politikerna hade kunskap om Göte-
borgs program för full delaktighet för personer med funk-
tionshinder. I programmet ingår bland annat områden som 
till exempel universiell utformning och rätten att leva ett liv 
som andra, där rätten till personlig service (personlig assis-
tans och hemtjänst) ingår. 

Kunskapen om programmet och problematiken för våra 
medlemmar är extremt låg och är i allmänhet inte känd för 
kreti och pleti. De representanter som stod vid respektive 
parti, är på sin höjd fritidspolitiker, som vill förbättra för-
utsättningarna för sig själva och grannarna på gatan. Funk-
tionshinderpolitiken idag är väldigt nischad. Kommunen 
slår sig för bröstet och diskuterar funkpol, men då utifrån 
helt andra grupperingar än vilka våra medlemmar kan iden-
tifiera sig med. Diskuterar vi bostäder? Javisst, det byggs nya 
LSS boenden både i norr och söder. Men återigen, är det en 
boendeform som inte är ett alternativ för våra medlemmar.

Om man idag vill byta bostad så har majoriteten har inte 
råd att flytta till anpassade lägenheter, då det inte finns till-
räckligt många och hyrorna är på tok för dyra. Våra med-
lemmar riskerar att bli fast ute i förorter, där de flesta anpas-
sade bostäder till rimliga hyror finns. Detta ökar det redan 
ansträngda läget, som finns i våra förorter idag, i form av 
socialt utanförskap och segregation. 

En annan fråga vi diskuterade var tillgången till tillgängliga 
och användbara laddstolpar. Och jag måste säga att jag blev 
väldigt besviken. Just utbyggnaden av infrastrukturen för 

laddstolpar är ju en mycket aktuell fråga idag eftersom det 
är så mycket diskussioner om att alla måste gå över till mer 
miljövänliga transportalternativ. 

Alla som jag talade med var, föga förvånande, överens om 
att elbilar kommer mer och mer i framtiden. Men det var 
tydligt att ingen av dem som jag talade med hade tänkt en 
tanke på att man måste göra laddstolparna tillgängliga och 
användbara för alla. Jag hade med en av bilderna på en av de 
värsta laddstolpar som jag har sett. Jag upplevde att detta var 
en ”aha-upplevelse” för de flesta av dem när de faktiskt fick 
se en bild på en stolpe som inte kommer att fungera. 

När det gäller frågan om att vi ska betala lika mycket för vår 
färdtjänst som när man åker med övrig kollektivtrafik, så 
upplevde jag att man slingrade sig väldigt i den frågan. Det 
typiska svaret var att ”vi har ingen här just nu som är insatt 
i den frågan”. 

Dessvärre tyckte jag att det var tydligt att man inte priorite-
rar frågorna som rör oss med fysiska funktionshinder. Att 
prata olika npf-diagnoser är betydligt populärare. 
Under själva debatten nämndes bara tillgängligheten för 
personer med fysiska funktionsnedsättningar en gång. Det 
var när man diskuterade att skapa flera bilfria zoner i Gö-
teborg. Där var alla rörande överens om att personer med 
funktionshinder måste undantas från reglerna om att inte 
använda bilen i dessa områden. 

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

POLITISK DEBATT 

I NORDSTAN 7 SEPTEMBER

Det var intressant att tala med politikerna, att höra vilka frågor de brinner för att driva. Dessvärre kan vi konstatera att in-
tresset för att driva den typ av frågor som vi driver som till exempel rätten till en likställd färdtjänst och kollektivtrafik, inte 
står högt upp på deras agenda. Vi kan därmed konstatera att vi inom funktionshinderrörelsen har en hel del arbete framför 

oss för att värna om våra frågor. Däremot upplevde jag, Jonas, att det var lite enklare när man talade om laddstolpar. Det 
beror säkert på att just utbyggnaden av den infrastrukturen är något som rör en större del av befolkningen.

»Kommunen slår sig 
för bröstet och disku-
terar funkpol, men då 

utifrån helt andra grup-
peringar än vilka våra 

medlemmar kan identi-
fiera sig med.”
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Den 20 september hade vi lunchträff på Pasta Haus. 
Trots att denna restaurang ligger belägen i ett
gammalt hus på Nordenskiöldsgatan är den rymlig

 och stor. 
 
Det går bra att komma in med rullstol genom entrén som 
bara en liten en smal/låg tröskel. Men det finns tyvärr ingen 
automatisk dörröppnare.  

Restaurangen har två runda större bord som det går bra att 
sitta vid om man använder rullstol, bordet är brett mellan be-
nen. Det är tyvärr ett ganska högt plank där man ska betala. 

Vad gäller restaurangens toalett så är den rymlig och bra till-
gänglig. 

Maten här är mycket god, luncherna kostar 120 kr inkl. bröd, 
kaffe/te och småkaka. Lunchmenyerna är inte mest pastar-
ätter utan består även av t ex torskfilé med pressad potatis. 
Servitörerna är trevliga och hjälpsamma. 

Lunchgruppsansvariga
Anna-Karin Johansson och Krister Frank

RESTAURANGKOLLEN 

Men under de senaste 20 åren så har Serviceresors 
nöjdhetsindex legat kring 92%?!  

Hur det kan komma sig att detta index är så högt, när våra 
respektive medlemmars upplevelser visar nästintill den 
motsatta bilden?  Två faktorer som sticker ut är: 

• Att våra medlemmar sällan tar kontakt med kundtjänst 
vid s.k OJ resor (resor som täcker in alla typer av klagomål 
förutom händelser med allvarlig personskada som följd s.k 
AJ resa) 

• Om du blir kontaktad för att delta i en kundundersökning, 
gäller frågorna 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 medlemmar lämnar in kla-
gomål på sin resa? De främsta skälen är att man inte orkar, 
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 kommer att 
uppmuntra att anmäla brister när vi åker färdtjänst, detta 
i form utav förberedda mallar som skall underlätta för dig 
som reser att lämna in dina klagomål.

Kontakta Linda Karlsson på kansliet, så mailar hon mallen 
till dig.

Om du själv vill göra en anmälan så ska du ringa eller maila 
in den till Serviceresor Kundtjänst 031-368 25 50 knappval 
4 (mån-fre 8–12) 
kundservice.serviceresor@trafkkontoret.goteborg.se   

Vad måste finnas med i en Anmälan?    
1. Resenärens 6-siffriga tillståndsnummer
2. Datum och tid för aktuell resa
3. Beskrivning av händelsen (beskriv så kortfattat som 
 möjligt)
4. Begär återkoppling från kundtjänst gällande ärendet
5. Kontaktuppgifter till resenären 
 

VÅGA KLAGA! 

(PÅ FÄRDTJÄNSTEN)
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Aktuell information från delaktighets-
rådet på Dalheimers hus
Dalheimers Hus skall genomgå stora renoveringar, främst 
i de två garagen. Arbetet är kraftigt försenat. Detta är på 
grund av pandemin, komplicerad byggnadsprocess och fler-
talet rundor mellan de olika förvaltningar som huset, ligger 
under. 

Tillfällig utflyttning (lokaler på Hotell Kusten) och byggstart 
beräknas till omkring årsskiftet 2023/2024. Vi på DHR Göte-
borg behöver inte flytta, dock så kommer vi inte att kunna 
nyttja huset förrän renoveringen är färdigställd, någonstans 
kring 2025/2026. 

Rättigheternas historia - om livsvill-
koren för personer med funktionsned-
sättning 17 november 13:30 – 20:00
De rättigheter som finns i FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning har inte alltid varit 
självklara och inte ens idag lyckas vi fullt ut leva upp till 
dem. Vi vill denna dag göra en tillbakablick för att se hur det 
var förr och vilka kamper och intressen som lett till att vi är 
där vi är idag.

Föreläsningar:
13.30 Dalheimers hus
 Föreningsinflytandet vid byggandet av Dalheimers 

hus 1974

14.30 Jörgen Lundälv -Funktionsrättsrörelsens
 intressepolitiska kamper, roll och inflytande

17.00 Elaine Johansson - Från institution till eget hem och 
stimulans på Eldorado

18.30 Dick Harrison - Fattigvård och funktionshinder-
 politik de senaste 400 åren

Värdar för dagen är Delaktighetsrådet på
Dalheimers hus, Eldorado Resurscenter och Dalheimers hus.

I anmälningsformuläret väljer du vilka föreläsningar du vill 
lyssna på. Fri entré, men du måste boka plats. Biljetter och 
information hittar du här
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/dalheimers-hus/
kalendarium

Vi bjuder in till filmkvällar på Välen, beställ eventuell 
färdtjänst till Klubbvägen 31.

Fredagen den 18 november klockan 17:30 – 20:00
Vi ser filmen ”En komikers uppväxt”
Handling: Tolvåriga Juha Lindström är klas-
sens clown. Att vara rolig är det enda sättet 
för honom att bli bekräftad på och han gör 
allt han kan för att passa in i den sociala hie-
rarkin som råder i skolan.

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 risken för lång väntan sent på kvällen.

Avdelningen bjuder på snacks och du tar själv med det som 
du vill dricka. 

Vi tillhandahåller sprit för utvärtes bruk

Anmäl dig till kansliet på telefonnummer 031-704 60 50 
eller skicka ett mail till goteborg@dhr.se senast onsdagen 
den 16 november

Fredagen den 9 december klockan 17:30 – 20:00
Vi ser filmen ”En jul med Bob”
Handling: James ser tillbaka på sin och katten 
Bobs senaste jul, där de bodde på gatan till-
sammans och Bob som hjälpte honom genom 
den svåraste tiden i livet genom att ge honom 
styrka, vänskap och inspiration.
 

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 risken för lång väntan sent på kvällen.
 

Anmäl dig till kansliet på telefonnummer 031-704 60 50 
eller skicka ett mail till goteborg@dhr.se senast onsdagen 
den 7 december

Vi hoppas på trevliga kvällar tillsammans. 
Varmt välkommen!

Filmkvällar på Välen
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MedlemsSociala Kommittén 
erbjuder lite trevligheter
Musikalen Annie på 
Lisebergsteatern
26 november klockan 13.00
ANNIE är en gripande sol-
skenshistoria där handlingen 
utspelar sig i 30-talets Ameri-
ka, och handlar om den föräldralösa flickan ANNIE som bor 
på ett barnhem på Hudson Street.

Vi har fyra rullstolsbiljetter som inkluderar en plats för med-
hjälpare vid varje plats. Biljetten kostar 600: - och vi sponsrar 
med hälften. 

Du anmäler till kansliet och betalar 300: - om det finns biljet-
ter kvar. Skriv Lisebergsteatern och ditt namn när du betalar.

För att alla skall ha samma möjlighet att komma med gäller 
att företräde ges för dem som inte tidigare har haft förmånen 
att gå på teater/opera till priser som avdelningen sponsrat. 

Går inte alla biljetter åt kan du köpa biljett åt en ickemedlem 
till fullt pris.

Värdar Helen Palmenäs och Margreth Olsson
OBS! Kort datum!

Filmen om Elvis
På Frölunda Bio
Onsdag 30 november klockan 15.00
Det är kort datum på denna. Vi har sex 
biljetter! Anmäl dig omgående till kans-
liet. Du betalar 50: - vid anmälan
Skriv Elvis och ditt namn när du betalar.
Värdar Margreth Olsson och Gunnel Gewert

Jul i Domkyrkan 10 december
Kyrkan är alltid fullsatt vid dessa tillfällen och köerna ring-
lar långa, så tänk på att komma i mycket god tid!

Till föreställningen klockan 16.00 
har vi sju rullstolsplatser. Till varje 
rullstolsplats inräknas en plats för 
ledsagare. Man kan stå inne i en-
trén och vänta på sin bil. Be chauf-
fören lämna och hämta i entrén. 
Kyrkan har anpassad toalett.

Medlem anmäler sig till Kansliet senast fredag 2 december 
och betalar därefter 100 kronor. 

Skriv Domkyrkan och ditt namn på inbetalningen. Biljetter-
na delas ut i turordning efter anmälan.

Kvällens värdar är Helen Palmenäs och Margareta Anders-
son

Fest med jultema
15 december klockan 17.00 inbjuder vi till gemensam jul-
macka, på Dalheimers hus. 
Vi äter jullandgång med diverse pålägg som smakar som det 
skall när julen närmar sig. Något att dricka till mackan och 
något smarrigt att äta till kaffet efteråt. 

Vi njuter av julinspirerad sång av Petra Haraldsson som är 
känd från olika scener i Göteborg.

Medlem anmäler sig till kansliet, betalar 100: - och noterar 
namn och julmacka på betalningen

För restaurangens planering behöver vi ha din anmälan så 
snart som möjligt, men senast 24 november 

Avboka din plats om du får förhinder annars tar vi ut full 
kostnad, 500 kr.

Kvällens värdar är hela MedlemsSociala kommittén 

Nu är det 2023 och vårt jubileumsår
Gå med oss till Göteborgsoperan och se 
Musikalen CABARET
Willkommen, bienvenue, wel-
com – Sången som startar så 
känner de flesta igen.

Vi har tre rull- och två vanliga 
biljetter lördag 14 januari klockan 15.00
Anmälan till Kansliet medlem betalar 300: - 

För att alla skall ha samma möjlighet att komma med gäller 
att företräde ges för dem som inte tidigare har haft förmånen 
att gå på teater/opera till priser som avdelningen sponsrat. 
Går inte alla biljetter åt kan du köpa biljett åt en ickemedlem 
till fullt pris.

Vintern är väl trevlig att tillbringa inom-
hus, på muséum.
Vi går 1 februari, klockan 13.00.
Anmälan till kansliet, senast 31 januari.
Vi besöker Sjöfartsmuseet som har genomgått stora repara-
tioner.
Där och då bestämmer vi vart vi går 
8 mars klockan 13.00
Anmälan till kansliet, senast 6 mars
Avdelningen bjuder på ett årskort.

MSK, MedlemsSociala Kommittén 
önskar 

God Jul & Gott Nytt År!
Helen Palmenäs, Gunnel Gewert, 

Margareta Andersson Martin Rådberg, 
Margreth Olsson

AKTIVITETER 2022-2023
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AKTIVITETER 2022-2023

DIGITAL VARDAG
TRÄFFAR VÅREN 2023
Vi träffas första onsdagen i varje månad från februari till 
maj/juni (1 feb, 1 mars, 5 april, 3 maj och 7 juni) 
I juni gör vi tillgänglighetskoll på en restaurang. 
Kl. 18.00-c:a 19.30.

Välkomna!

TURKISK RESTAURANG 
MASHAWI PÅ FRÖLUNDA TORG
Tisdag 17 januari klockan 13.30- ca 15.15. 

Gå in från torgets framsida. 

Beställ färdtjänst till Synsam på Frölunda torg. 
Sista anmälningsdag 16 januari 

COOP BÄCKEBOLS 
RESTAURANG 
Tisdag 28 februari klockan 13.30-ca 15.15. 

Transportgatan 19 ligger i Bäckebols köpcenter. 
Sista anmälningsdag 27 februari

Anmälan sker till goteborg@dhr.se 

Varmt välkomna 
önskar Anna-Karin och Krister INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE

Vid Framtidsgruppens möte som handlade om bostäder 
förstod vi att ett möte om villkoren för boende och bostads-
anpassning väcker många frågor. Därför beslutade vi att 
inbjuda någon från Fastighetskontoret som kan besvara 
vardagsfrågorna från våra medlemmar.

Vi inbjuder till möte 23 januari klockan 17.00 till 19.00

Anmälan görs till Kansliet senast 19 januari. Ange om du 
vill komma till mötet eller delta via länk.
Se grå rutan på sista uppslaget, hur du anmäler.

Välkommen!
Önskar

Kansliet och Framtidsgruppen

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

Julgröt
3 december klockan 16:00 -19:00

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
IFG

ÖT E BORG
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AKTIVITETER 2022-2023

Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” fortsätter att arbeta för 
fysisk tillgänglighet i Göteborgs & Partille kommun. Själv-
klart också för en tillgänglig och användbar färdtjänst/kol-
lektivtrafik för personer nedsatt rörelsehinder.  

Mötena är alltid Digitala på plattformen ZOOM”, mötena 
hålls även fysiskt, på DHRG:s Kansli, Slottsskogsgatan 18.

Vid anmälan skall du ange Fysisk eller Digital medverkan

Onsdagen 23 november 
17.00 – 19:00
Lokal, Älvsborg

Sista dag för anmälan är torsdagen 17 november. 
Får du förhinder behöver vi veta detta senast måndagen 
21 november.

Det kommer att beställas fika till er som deltar fysiskt. Där-
för är det VIKTIGT att du avanmäler dig/er om ni inte kan 
komma! Om det inte görs så debiterar vi er den faktiska 
kostnaden för din fika. Tala även om ev. specialkost.  

Välkommen!
Sista och ibland näst sista Onsdagen i varje månad
Dag och tid: onsdagar 17.00 – 19:00
23 november       
25 januari 2023                    
22 februari 2023                          

Mötena 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 OCH 2023, DHRG:S 
NÄTVERK, FÖR ETT 

”ÖPPET GÖTEBORG!”

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! 

HUR FÅR JAG SOM MEDLEM AKTUELL 
INFORMATION I VÄNTAN PÅ NÄSTA 
NUMMER AV MÖTESPUNKT
Antingen så går du in på vår hemsida 
www.dhr/goteborg.se 

Eller så följer du @DHRGoteborgsavdelningen på 
sociala medier. Där kan du dels läsa om vår verksam-
het, men också följa aktuella artiklar och händelser 
inom funktionshinderpolitiken i stort.



   

AKTIVITETSKALENDER 2022
NOVEMBER
 16 Hur fungerar din digitala vardag
 18 Filmkväll på Välen, sid 8
 21 Kaféträff
 22 Lunchträff på Chung Hwa i Angereds Centrum 23 NÖG, sid 11
 24 Stiftelsemöte
 24 Styrelsemöte
 26 Annie på Lisebergsteatern, sid 9
 30 Film: Elvis, sid 9
 
DECEMBER
 3 Julgröt Viljans IF, sid 10
 5 Kaféträff
 9 Filmkväll på Välen, sid 9
 10 Jul i domkyrkan, sid 9
 12 Kaféträff
 15 Styrelsemöte
 15 Jullandgång på Dalheimers Hus, sid 9 23 Kansliet stänger för julledighet

JANUARI
 9 Kansliet öppnar
 14 Cabaret på Operan, sid 9
 17 Lunchträff på restaurang Mashawi, sid 10 20 Manusstopp MötesPunkt
 25 NÖG, sid 11
 30 Framtidsgrupp

FEBRUARI
 1 Sjöfartsmuseet, sid 9
 13 Framtidsgrupp
 22 NÖG, sid 11
 23 Manusstopp MötesPunkt
 27 Framtidsgrupp 
 28 Lunchträff på restaurang Coop Bäckebol, sid 10

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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SPARA 
KALENDERN!


