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Jan-Erik Herranen, Ordförande har ordet
Hoppas att ni har haft en trevlig sommar.
Nu när höstens tillgänglighetsarbeten har börjat så är det skönt att vi har kvar sommarväder.
Även DHR Region Västra Götalands arbeten har nu kommit igång. Vi kommer att redovisa vårt arbete
nu under hösten.
Dialogkursen som var 10-11 sep i Vara Folkhögskola var lyckad. Det ger oss i styrelsen råg i ryggen
att ta tag i höstens arbeten.
Förbundet anordnade nätverksdagarna i Stockholm 16-17 sep som Wenche Willumsen anordnade.
Wenche går i pension nu i höst så förbundet hade en avtackning samtidigt på Hotel Nordic C.
Nätverksgrupperna är Personalansvar (7), Anställda (4), Arbetsmarknad (11), Lokal påverkan (8),
Hjälpmedel (10) och Ekonomisk nytänkande (6) (antal deltagare).
Önskar er en trevlig höst.

Utbildning nya medlemsregistret
Torsdagen 13 oktober hålls utbildning i nya Medlemsregistret i datasalen på Ribbingsgården i Borås.
Det är 12 deltagare från olika DHR-avdelningar samt från DHR Region Västra Götaland. Erik
Wernström och Fredrik Canerstam från Förbundet håller i utbildningen mellan kl. 10 -16.

Edde Piper, ledamot
Nu har hösten kommit hit och olika vackra färger. Nu vill jag berätta om vad som händer i DHR
Region Västra Götaland, Vi har gjort olika möten för att bli mer medlemmar, det gick bra. Intressant
att höra på olika personer i olika föreningar.
Vi har en grupp som heter hemsidegruppen, vi har hittat olika hemsidor och ni får veta mer senare.
Jag ska åka till DHR i Kungälv och det ser jag fram emot! Jag önskar alla en trevlig höst!

ABF, Studieöverläggning
Tisdagen 30 augusti deltog Mohammed Jaber, Birgitta Norrman Nilsson och Marianne Enoksson på
ABF:s studieöverläggning/inspirationsdag på Vara folkhögskola.
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Tillsammans var vi 30 deltagare från olika regionala organisationer. Innehåll: Gränslöst möjligt
utifrån ett integrationsperspektiv samt Psykisk ohälsa 65 +.
Nya regler för antal lektioner för att få ABF-bidrag för kurser samt ansökan för kurser 2017.

Det här ”konstverket” gjorde vi från DHR Region
Västra Götaland tillsammans med Reumatikerna.
Grupparbetet gick ut på att illustrera ämnet:
INTEGRATION.

Foto: Birgitta Norrman Nilsson

KOMMANDE KURSER
PBL-kurs 29 oktober på Kulturhuset i Skövde, föreläsare är Karolina Celinska, ombudsman på
Förbundet. Innehåll: Tillgänglig och användbar fysiks miljö för personer med funktionsnedsättningar.
Sista anmälningsdag är 11 oktober
Skynda er att anmäla er! Anmälningsblankett finns på hemsidan. Klicka på länken!
http://dhr.se/vastragotaland/kursprogram/

Dialog och Kommunikationskursen 10-11sep
Kursen genomfördes på Vara folkhögskola med deltagare från 9 DHR-avdelningar.
Temat för kursen var Dialog, Kommunikation, Media och Retorik. Innehåll:
1. DHR Region Västra Götalands verksamhetsplan samt styrelsens arbete.
2. Representanterna informerar om arbetet i resp. avdelning.
3. Media och Retorik.
4. New York tillgänglighet i kollektivtrafiken
5. Kristina Grapenholm, ordförande i Kommittén för Rättighetsfrågor
6. Kursprogram 2017.

Ing-Marie Andersson och Birgitta Norrman Nilsson
leder diskussionen om Arbetet i lokalavdelningen
resp. Kontaktpersoner.

Foto: Tommy Lagher
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DHR Falköping, Marita Johansson
DHR Falköping har startat hösten med tipspromenad och grillning på Mösseberg.
Det blev en helt fantastisk kväll. Det var lugnt, varmt, sjön låg spegelblank och alla hade tagit med sitt
bästa humör.
Vi satt ute hela kvällen och bara njöt av vädret, korven, kaffet och den hembakta kakan.

Foto: Jan Walthersson

DHR Tidaholm, Lotta Carlson
DHR Tidaholm hade medlemsmöte 20 sep. Inbjuden gäst var Bengt-Åke Falck - numer pensionerad
kriminalare. Han berättade om det "Kända Mullsjö-mordet" från 1995. Bengt-Åke berättade mycket
intressant om sitt och sina kollegors arbete för att lösa fallet. Kompisar sedan tidiga barnaår och nu i
20-årsåldern där tre - olika inblandade - på ett mycket rått och bestialiskt sätt mördade sin kompis.
Man upplevde precis som att man var mitt uppe i en spännande deckare. Bengt-Åke tackades med
varma applåder och blommor. Runt 22 medlemmar var med på denna rysare, som faktiskt var helt
sann.

Foto: Ingmar Thurén

Medlemmar: närmast Tomas Andersson och Erik Carlson

Den 23 augusti gjorde DHR Tidaholm sin sommarresa. Denna gång gick resan till Lidköping. Till att
börja med åkte vi till Närebo utanför Lidköping där man har restaurang, gårdsbutik och
konferenshotell. Här spenderade vi ett par timmar, åt en ljuvligt god lunch och kunde efter detta
shoppa i butiken, njuta i trädgården, plocka och smaka på goda vindruvor och hallon.
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NÄREBO

Foto: Leon Jones

Därefter gick resan till Vänernmuseet, där vi fick en guidad rundvandring. Detta var mycket intressant
och givande. Innan det bar hemåt igen drack vi kaffe och kaka på ett café, som låg bredvid museet.
Resan till Lidköping gick över Skövde och Skara. Hemresan tog vi mot Falköping, in mot Gudhem,
Torbjörntorp och över till Uddagården, Åsle, Tiarp och så hem till Tidaholm. Det var verkligen en
sommarresa där vädret visade sig från sin bästa sida och man kan minnas den med glädje till vintern.

DHR Trollhättan
Marie-Louise Karlsson gick i pension 1 september. Hon var anställd som kontorist för DHR
Trollhättan och efter att ha arbetat på expeditionen i 37 år gick Marie-Louise i pension.
Marie-Louise avtackades onsdagen 30 augusti i lokalen på Hjortmossegatan 124.

Projekt Växelverkan
Rapport från projekt Växelverkan, minidialogträffar kommer i nästa INFO-Blad.

Har ni något att berätta för lokalavdelningarna? Något som har hänt/ något som skall hända etc.
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: vastragotaland@dhr.se

Infobladet utges av
Styrelsen för DHR Region Västra Götaland
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