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DHR Region Västra Götalands styrelse och kansli önskar
ALLA
en varm och skön
JUL & NYÅRSHELG
INTRESSEANMÄLAN
Styrelsen har beslutat att planera för 2 studieresor som DU redan nu kan anmäla ditt intresse till.
Vi behöver veta hur många medlemmar som är intresserade av att följa med på studieresorna. Resans
pris beror på antalet deltagare. Du anmäler ditt intresse genom att skicka ett mail till kansliet där
du skriver BRYSSEL och/eller STOCKHOLM. OBS! ej bindande
Resorna som planeras är:
 Bryssel september 2015 (anordnas av EU-gruppen) besöka EU-parlamentet (bidrag för 25 pers)
 Stockholm våren 2016, besöka Förbundskansliet samt besöka riksdagen.

Radio P4 Väst
Ing-Marie Lagher Kågerstig har blivit intervjuad av Radio P 4 väst om den nya lagen som träder i kraft
1 januari 2015 att bristande tillgänglighet är en del av diskrimineringslagstiftningen. Programmet
sänds på lokalradion under mellandagarna.
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Projekt Din Vardag - Vår Politik
DHR- Göteborgsavdelningen i samarbete med Arvsfonden: Projekt Din vardag – vår Politik är nu
avslutat. Projektet har under en treårsperiod samlat in uppgifter som synliggör invånare med nedsatt
rörelseförmåga och deras erfarenheter. Projektet byggde sedan vidare på att stärka känslan av
egenmakt hos projektdeltagarna. Projektet resulterade i 9 rapporter. Rapporterna kan användas av
avdelningarna som material till studiecirklar och kan rekvireras från DHR Göteborg eller hämtas på
hemsidan i pdf. format. http://dhr.se/goteborg/din-vardag-var-politik/

Ingen kursavgift för medlemmar under 45 år
Styrelsen för DHR Region Västra Götaland har beslutat om avgiftsfri kurs för medlemmar under 45 år.
Informationen kommer att stå på inbjudan. Kommande kurser:
 18 feb
Kurs: Hemsidan
 28 mars
EU-kurs, Hotell Bogesund i Ulricehamn
 11 april
Kurs: Tillgänglighet, Arena Hotell i Vänersborg

Namnbyte
DHR Västra Götalands Distrikt har hos Förbundet begärt namnbyte till DHR Region Västra Götaland.
Ärendet behandlades på Förbundsstyrelsen möte 25-26 nov och de fastställde ändringen av namnet.
Det nya namnet börjar användas officiellt från 1 januari 2015.

Ny mailadress
Nu har även DHR Region Västra Götaland en dhr.adress: vastragotaland@dhr.se. Den gamla adressen
fungerar ännu en tid.

Regionala råd
MR- Rådet, Ing-Marie Lagher Kågerstig 8 dec: Samrådets deltagare är speciellt intresserade av hur
detta arbete driver på arbetet med tillgänglighetsfrågor och hur TD kan påverka politiken och
verksamheten för att satsa på förbättrad tillgänglighet.
Deltagarna uttrycker också intresse för att delta i arbetet med att bredda tillgänglighetsdatabasen till att
omfatta fler perspektiv än funktionalitet. Speciellt pratar vi om möjligheter att lyfta
andaktsrum/andrum, språk, könsneutrala toaletter/omklädningsrum, barnrättsperspektiv, ekonomisk
tillgänglighet mm. Anteckningarna finns på kansliet.
Brukarråd Habiliteringen, Gunilla Wallengren 2 dec, Förändringar inom Habiliteringen och
ekonomi 2015. Anteckningarna finns på kansliet.
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DHR Falköping, Grötfest
Marita Johansson och Krister Englund. DHR Falköping har avslutat verksamhetsåret. Det skedde som
vanligt med grötfest. 55 personer åt risgrynsgröt och skinksmörgås, kaffe och pepparkaka och alla
lät sig väl smaka framför allt av den goda gröten.
För underhållningen svarade 5 "gubbar" som sjöng och spelade dragspel, gitarr, elbas och saxofon.
Vi fick lyssna till gamla godingar, lite nyare låtar och julsånger. Många kände igen sig och njöt i stora
mått. Gubbarnas framträdande avslutades med Stilla Natt på bl.a. saxofon. Hela kvällen avslutades
med lottdragning och en önskan om en God Jul.

DHR Ale, Friskvårdskväll 4 dec
Det blev en riktigt lyckad friskvårdskväll den 4 december. Ulla Krafft från Fotälvan i Älvängen var
först ut och informerade, visade bilder och talade om vikten att ta hand om sina fötter på bästa sätt.
Hon gav många goda råd för att hålla fötterna i trim. Efter fikat kom Jonas Lundgren och Stina
Lundblad från Träningsmagasinet i Kungälv och informerade om deras verksamhet. Deras mål är att
skapa träningssituationer som anpassas efter var och ens behov och möjligheter. Är det någon som inte
kan använda deras träningsmaskiner hjälper de gärna till och finner lösningar hur man kan göra istället.
De viktigaste är att man har lust att träna. Avslutningsvis fick alla testa på sitt-Zumba med Stina, vilket
var ett uppskattat inslag, med diskomusik, härliga rörelser och breda leenden. Ett härligt avslut på en
härlig kväll.
DHR Ales styrelse vill passa på att tacka alla för det gångna året och
Önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!

Laddstolpar, Jan-Erik Herranen
Rapport från ECOAST slutkonferens 12 dec. Dagen började med redovisning av dem målen som man
hade satt upp. Och man hade nått alla målen med råge. Idag så kan man ta sig mellan Göteborg och
norska gränsen med elbil. Så nu ska man ta upp kontakt med andra länder för att utöka kör sträckan.
Men tyvärr så uppfyller dem inte kravet på tillgängligheten för personer med Fysisk
funktionsnedsättning på någon av laddstationerna.
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Man kommer att ha ett samarbete med Norge, Sverige, Danmark, Holland och Tyskland. Och med det
samarbetet så är det meningen att ladd infrastrukturen ska bli gemensam genom dessa länder.
Vi fick även reda på att man redan nu bygger ut mellan Malmö och Varberg. Detta kommer att vara
färdigt under 2015.
Jag talade om även för dem att man måste tänka på oss med fysisk funktionsnedsättning när man
utformar laddstationerna. Och jag fick en bra respons från några av dem. Och man erkände att det hade
man inte tänkt på det. Och att det är självklart att det ska vara tillgängligt för alla.
I Kungälv så blev det inte tillgängligt. Dom gjorde felet att använda normal parkerings platser och att
betong plattan som laddarna står på är på samma höjd som gräsmattan. Inte nog med det så satte dom
skydds stolpar mellan parkerings rutan och laddstolpen. Men den ska bara stå tillfälligt för efter att
Mac Donald har flyttat till sin nya plats så flyttar dem även laddstationen dit. Så det får man följa så
det blir bättre med tillgängligheten där.
Munkedal har snart en till snabb laddare som man lovar ska uppfylla kraven på tillgängligheten. Det
finns en annan som någon har satt upp tillsammans med Mac Donald som inte är användbar för
personer med rörelsenedsättning.
Jag kommer att fortsätta att trycka på och kräva att det ska göras tillgängligt för alla.
Och jag har redan skickat en fråga till EU om det finns någon gemensam standard som man kan ha.

Har ni något att berätta för lokalavdelningarna? Något som har hänt/ något som skall hända etc.
Skriv gärna kortfattat! Om ni som avdelning eller enskild medlem vill sprida information som
kan berika övriga avdelningar på det rättighetspolitiska området hör av er till kansliet på telefon
0521-122 91 (kl 11-13) eller E-post dhrvgd@telia.com

Infobladet utges av
Styrelsen för DHR Region Västra Götaland
Edsvägen 3 B
462 35 Vänersborg
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