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Joachim Kåhlman och jag tillhör ungefär 
samma generation. Vi är som alla andra 
produkter av våra respektive föräldrars 
DNA. Men tack vare forskning har vi haft 
förmånen att vaccinera bort oron över 
polioutbrott, slippa kvicksilver i tänderna 
eller leva i en miljö där en cancerdiagnos 
inte behöver betyda något definitivt.

Vår hälsa har mångt och mycket kunnat 
vila lite lugnare på de gigantiska axlarna 
av tidigare medicinska framsteg.

Samma arv. Annan miljö.

På grund av ett medfött synfel, ärvt 
av sin mamma, lever i dag Joachim 
Kåhlman med ett blint öga och en syn 
på fyra procent det andra. När han 2013 
välkomnade dottern Elin till världen hade 
även hon fötts med samma synskada. 
Men till skillnad från sin far kunde Elin 
ta del av en hel generations medicinska 
framsteg där det genetiska lotteritet 
spelade en mindre roll. I stället för fyra 
procents syn på ena ögat ser Elin 70 
procent på båda.

Samma arv. Annan miljö.

I det här numret av Ögonblicket tar 
min kollega Sofia en djupdykning i 
hur det senaste seklets forskning har 
förändrat förusättningarna för personer 
med synskador och även banat väg 
för framtida generationer. Läs om 
hur ögonforskning gått från osäkra 
näthinneoperationer till hur laserteknikens 
förutsättningar föbättras radikalt. Läs 
också om vilka synskador vi kan ha hittat 
en lösning på inom 20 år.

I det här numret har även det tidigare 
Kulturtipset ingått en transformering när 
vår numera nya del - Aktivitetstipset - har 
premiär. På sidan 13 hittar du information 
om ett maktgalet fyllo som snart intar 
Tjolöholms slott.

sida9Peter Elvemo
Reporter och redigerare

När arvet konkurreras ut av miljön
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NYHETER

Sagt på Twitter
”Ofta dubbelt så hög utsatthet 

drabbar kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning. Något särskilt 
fokus på det? Kompetenshöjning? 

Tillgänglighet? Teckenspråk? 
#funkpol”

– Tweetat av @peter_andersson

Månadens 
vardagstips: 
Motionera
1. De flesta badhus är bemannade 
med personal som kan underlätta 
med allt från hänvisning till 
omklädningsrummen lämpliga banor.
Välj gärna banor med linor längs båda 
sidor för att slippa slå i badstegar och 
andra utskjutande föremål.

2. För utomhussimning är ett bra 
tips att använda sig av en ledfyr som 
orienteringspunkt vid badstegen på 
bryggan eller till exempel vid
din badhandduk vid strandkanten.

3. Under en löprunda kan du och 
ledsagaren med fördel använda er 
av ett gummiband för att lätt anpassa 
avståndet mellan er.

För fler tips - beställ Synskadades 
Riksförbunds bok Vardagstips. Du 
ser mer om hur boken beställs i 
anslagstavlan på sidan 20.

Västtrafik to go är nu 
tillgänglig för synskadade 
Iphone-användare
I början av april släppte Västtrafik en 
uppdaterad version av sin app för att 
köpa biljetter, Västtrafik to go. Appen 
fungerar nu med voice over på Iphone 
och det betyder att vi nu kan köpa biljetter, 
periodkort och dygnsbiljetter i appen. 
Reseplaneraren är fortfarande inte helt 
användbar med voice over. För android 
är apparna fortfarande sämre vad gäller 
tillgängligheten.

Röstbugg i Iphone
Ni som kör Iphone med senare versioner 
av mjukvaran har säkert märkt att vissa 
tecken i olika kombinationer ersätts med 
romerska siffror, t ex Väder blir ”den 
femteäder”. Denna bugg är rapporterad 
till Apple och vi alla hoppas på en rättning 
här. Vill ni påverka så skriv på engelska till 
accessibility@apple.com och rapportera 
problem ni hittar med Iphone, Ipad, Mac 
och Apple watch.

NOTISER

35
Så många år skiljer det sig på Joachim 

och dottern Elin. Läs mer på sidan 9 vad 
tre decienner av forskning kan betyda för 

personer med synskador. l

6 maj 13.00               
Modern konst på etagen
Under våren har etagen hängts om och 
fram kommer skatter ur samlingarna. En 
fråga som återkommer är ”vad är vi i för 
tid idag?” – kanske kan konsten hjälpa 
oss att förstå vår samtid bättre.

3 juni 13.00             
Konsten att känna
Konst och känsla går ofta hand i hand. 
Konstverk kan provocera, väcka minnen 
eller få oss att känna absolut ingenting. 
Under den här visningen rör vi oss genom 
känslomässiga spektrum och pratar om 
vilken känsla konstnären velat förmedla 
och vilka medel som använts. 

14 juni 13:00
Se mer – se queer! 
Queers har alltid funnits, men 
osynliggjorts i historieskrivningen. Det kan 
därför vara svårt att hitta queer historia 
och representation, ibland går det till 
och med så långt att vi tänker att den 
aldrig har funnits. Mycket av den konst 
som skapats genom tiderna bär spår 
av konstnärernas privatliv och känslor. 
Erotiska motiv, hemliga begär och vanor 
som var tabubelagda kommer nu fram i 
ljuset. Välkommen på en visning där vi 
ser mer – och queer – i konsten! 

Tonys tekniktips

Sommarens syntolkade 
aktiviteter på Göteborgs 
konstmuseum

Tillgängligheten inom digitailseringen ska 
förbättras. Det meddelade regeringen 
tidigare i vår. I pressmeddelande säger 
energi- och digitaliseringsministern Anders 
Ygeman (S) att regeringen väljer att tilldela 
1,65 miljoner kronor till Digidelnätverket 
som samordnas av föreningen Sambruk 
i Sverige och samlar aktörer från hela 
samhällslivet som till exempel bibliotek, 
folkhögskolor, ideella föreningar och, 
funktionshinderorganisationer. l

Nya satsningen:
1,65 miljoner extra

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio
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Genom att skaffa sig ökade kunskaper om 
de vanligaste ögonsjukdomarna, kan de 
förebyggas och behandlas. Det visar inte 
minst dåtidens forskning (se tidslinje). Men 
vart är forskningen på väg? Vilka resultat 
kan vi väntas se inom tio, tjugo och trettio 
år? Det finns förstås inga tydliga svar på 
den frågan, men några teorier. 

Tänk dig en bilfabrik. I den tillverkas bi-
lar som lämpar sig för terräng och is, men 
bilen uppfinns aldrig på nytt. Denna jäm-
förelse kommer på tal när Fatima Pedro-
sa Domellöf, professor och ögonläkare, 
siar om framtidens forskningsresultat. 
– När vi väl har hittat ett bra sätt att få in 
gener till de celler som drabbas av sjuk-
dom i form av arvsmassafel, kommer vi 
att kunna tillämpa det på så många andra 
sjukdomar. Vi måste inte uppfinna hjulet 
på nytt, säger hon. 

Fatima Pedrosa Domellöf driver även 
podcasten Ögonvrån. Till den bjuder hon 
in gäster för att i varje avsnitt prata utifrån 
ett särskilt perspektiv på temat ögonsjuk-
domar. Hon ser optimistiskt på dagens 
forskning och nämner de stora framsteg 
vi redan har gjort vad gäller förståelsen.
– Ett exempel är gula fläcken. Förr i tiden 
konstaterade man bara att det fanns ål-
dersförändringar i gula fläcken, men i dag 
har vi en behandling som gör att vi kan 
backa bandet och till och med återfå det 
man har förlorat. Det finns inget boteme-
del men en behandling som gör att pro-
cessen stannar av. Det är en revolution, 
säger hon. 

Dock finns det mycket kvar att göra, 
betonar hon. Det krävs resurser i form av 
pengar och tid. Även om Sverige ligger i 
framkant när det kommer till forskning på 

detta område, finns stora kunskapsluckor. 
– Om vi tar en vanlig ögonsjukdom som 
glaukom som exempel, så är det pinsamt 
att vi fortfarande inte vet vad som orsakar 
sjukdomen. Vi har inte knäckt koden.
Inom loppet av tjugo år, tror Fatima Pe-
drosa Domellöf att vi kommer kunna kor-
rigera ärftliga fel på nät- och hornhinna, 
och tidigt kunna se vem som bär på en 
mutation. En av de sjukdomar som det 
forskas mycket kring, och som hon tror 
att vi kommer kunna stoppa, är RP, retinis 
pigmentosa. 

Också ögonsjukdomen ROP, retino-
pathy of prematurity, har varit i fokus de 
senare åren. Mikael Norman, professor 
och barnläkare på Karolinska institutet i 
Stockholm, har just publicerat en nationell 
studie där han tillsammans barnögonlä-
kare tittade på kopplingen mellan denna 

sjukdom och senare allvarlig synskada 
hos för tidigt födda barn. Vad de upptäck-
te, var att blindhet orsakad av ROP hade 
kunnat gå att förhindra i flera av fallen. 

Mellan år 2004 och 2015 föddes 17 588 
barn mycket för tidigt (<32 graviditets-
veckor) varav 17 blev blinda av ROP. I 
elva av fallen bedömde de att följsamhe-
ten till riktlinjerna brustit. Bristerna ka-
rakteriseras av utebliven eller bristande 
screening, missad diagnos, för sen och 
otillräcklig behandling. 
– Ingen läkare eller sköterska orsakar 
avsiktligt skada förstås, men att det här 
händer talar för säkerhetsbrister och 
kanske kunskapsluckor, som tycks vara 
särskilt farliga de gånger då barnen har 
flyttats mellan sjukhus och kliniker, säger 
Mikael Norman som önskar se att digitali-
seringen utnyttjas i större mån:

Med sikte på revolution
Forskning på ögonsjukdomar banar vägen för friskare liv. Vad kan 
vi förvänta oss för resultat inom de närmsta åren? Och hur håller du 
dig uppdaterad om de senaste upptäckterna? Mikael Norman och 
Fatima Pedrosa Domellöf, båda professorer och överläkare, ger insyn 
i nutidens forskningsrön.

> >

ALLMÄNT Bild: Mikael Norman, 
klädd i blå skjorta och 
kavaj tittandes rakt in i 
kameran.
Text och foto:
Sofia Andersson.
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Hos läkarna efterlyses, förutom kun-
skap om och följsamhet till våra nationella 
riktlinjer, bland annat en förbättrad doku-
mentation och ökad användning av ögon-
bottenfotografering. 
– Många vårdgivare skulle säkert säga 
att de har bra rutiner, och det kanske de 
också har, men vår studie pekar på att 
de behöver ses över. Allt måste klaffa för 
att förhindra en katastrof: att ett barn blir 
blint, säger han. l

Hur håller du dig uppdaterad på det 
senaste inom ögonforskningen?
Professor Fatima Pedrosa
Domellöfs tre tips:

1. Lyssna på radio, till exempel
vetenskapsnyheterna på P1. 

2. Titta på Vetenskapens värld på SVT 
på tisdagskvällar. Det är ett kvalitets-
program som bland annat innehåller 
medicinsk forskning.

3. Läs på universitets webbplatser, där 
senaste forskningen presenteras på 
institutionernas hemsidor.

– Kanske behöver vi införa smartare 
digitala journaler eller automatiska var-
ningssystem för att ingen ska falla mellan 
stolarna när det kommer till regelbundna 
undersökningar. 

Han kallar utmaningen för komplex. 
Mycket ska stämma. För att hindra nät-
hinneavlossning så får det till exempel ta 
max 72 timmar från att beslutet tas om 
operation av svår ROP till den faktiska 
behandlingen sätts in. 
– Då behövs narkosläkare, kirurg och 
det ska ske inom tidsgränsen även om 
det bestäms på en fredag, och julafton 
stundar på måndagen, säger han. 

Nu jobbar Mikael Norman och övriga i 
forskargruppen för att sprida forsknings-
resultaten bland läkare och förbättra 
vården. De önskar också göra drabbade 
föräldrar uppmärksammade på att alla 
patienter i svensk sjukvård är försäkra-
de, och att om en nyfödd drabbas av en 
misstänkt vårdskada kan denne ha rätt 
till ersättning. Bara tre av elva undvikbara 
fall i den svenska studien hade anmälts 
till Patientförsäkringen. 

Hans ögon opererades och en av linserna 
togs bort, men utan att ersättas. En 
läkarmiss gjorde sedan att han miste 
synen på ett av ögonen, ett år gammal. I 
dag ser han ingenting på sitt vänstra öga 
och omkring 0,04 på sitt högra.

35 år senare, år 2013, föddes dottern 
Elin Kåhlman. Hon opererades för första 
gången när hon var tre veckor gammal. 
De tog, precis som på Joachim, ut linsen 
ur ett av ögonen men med skillnaden 
att de ersatte den med en konstgjord 
lins. I dag har hon en syn på ungefär 0,7 

Bild: Närbild på 
glasögonbärande 
Professor Fatima 
Pedrosa Domellöfs.

Det skiljer 35 år och en hel vetenskap mellan Joachim Kåhlman och 
dottern Elin. De föddes båda med grå starr, katarakt. Forskningens 
framsteg gör hennes liv till ett annat.

Joachim Kåhlman fick underkänt betyg i 
geografi. Det har ingenting med bristande 
kunskaper i geografi att göra, konstigt 
nog, utan är snarare resultatet av en 
otillgänglig undervisning. 
– Slutprovet var ett grafiskt kartprov där 
man skulle pricka in olika huvudstäder i 
Europa, men jag kunde inte genomföra 
det eftersom provet inte var anpassat. 
Förutsättningarna var inte ultimata om 
man säger så, säger han, och minns sin 
skoltid med frustration. 
Joachim föddes med grå starr, katarakt, 
år 1977. Den ärvde han av sin mamma. 

När forskning gör skillnad

> >Bild: Elin och Joachim 
Kåhlman.
Text: Sofia Andersson.
Foto: Privat.
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Forskningens framsteg

Tekniken förfinas till behandlingar av grå 
starr och den första plastlinsen utformas. 
Innan denna tidpunkt var det möjligt att ta 
bort ögats lins om den var grumlig, men 
inte att ersätta den. I dag är operationer av 
grå starr den vanligaste ögonoperationen i 
Sverige med cirka 125 000 fall varje år.

Näthinnekirurgin förbättras avsevärt genom bland 
annat teknisk utveckling. Instrumenten blir mindre och 
smidigare, vilket gör det möjligt att täppa till bristande 
blodkärl vid diabetes till exempel. Den moderna 
operationstekniken blev standard först på 70-talet.

Hornhinnekirurgin förbättras efter att ha stått still i 
över 50 år. Innan denna tidpunkt har man kunnat 
byta ut hela hornhinnan men nu möjliggör kirurgin 
nya ingrepp; att byta ut mindre skikt, den främre 
eller bakre hornhinnan och ersätta dem.

Laserbehandlingar utvecklas i 
snabb takt. Praktiskt tillgänglig 
laserbehandling kom redan på 
70-talet, men då tog apparaterna 
upp ett helt rum och tog 20 minuter 
att starta upp. Nu är instrumenten 
en decimeter i storlek och ger snabb 
effekt vid behandling.

Gula fläcken har länge behandlats med 
injektioner av läkemedel. Förr injicerades 
enstaka patienter men nu blir operatio-
nen allt vanligare, på grund av tillförsel av 
effektiva läkemedel och minskade kom-
plikationsrisker. I dag görs mer än 20 000 
behandlingar varje år bara i Stockholm. 

De tog, precis som på Joachim, ut 
linsen ur ett av ögonen men med 
skillnaden att de ersatte den med en 
konstgjord lins. I dag har hon en syn 
på ungefär 0,7 på båda ögonen och 
kommer inte att behöva en anpassad 
undervisning. Hon är sex år gammal 
och har knappast börjat övningsköra, 
men den dagen kommer. Joachim ser 
att Elin har helt andra valmöjligheter än 
honom.
– Hon är fri att välja vilket yrke hon vill, 
till exempel. Kanske inte pilot, där det 
ställs krav på att vara fullt seende, men 
hon har inte alls samma begränsningar 
som jag har haft genom livet.

Vad kan vi förvänta oss i framtiden?
Stefan Seregard, professor/överläkare 
på Karolinska Institutet och ordförande i 
Ögonfonden:

- Utveckling inom genterapin. Vi har 
bara gläntat på dörren till vad vi kom-
mer att se. Om du vet vad som är fel 
och cellerna fortfarande fungerar, så är 
det möjligt att ersätta dna:t.

- Artificiella intelligensens framfart. I dag 
har vi mycket data, som datorer kommer 
att kunna analysera själva i framtiden. 
De kommer i princip att kunna räkna ut 
själva hur saker kan förbättras. Detta 
kommer ske inom fem till tio år.

Sedan 40 år tillbaka har utvecklingen 
av avbildningstekniker skjutit i höjden. 
Redan 1850 kunde man se bakom 
linsen och i början på förra seklet 
lärde man sig att göra ritningar och 
fotografera (efter att kamerorna kom 
på 30-talet). I dag används apparater 
som kan se genom cell-lagren och 
skikten i näthinnan och blodkärlen. 

l l l l l l

på båda ögonen och kommer inte att 
behöva en anpassad undervisning. Hon 
är sex år gammal och har knappast börjat 
övningsköra, men den dagen kommer. 
Joachim ser att Elin har helt andra 
valmöjligheter än honom.
– Hon är fri att välja vilket yrke hon vill, till 
exempel. Kanske inte pilot, där det ställs 
krav på att vara fullt seende, men hon har 
inte alls samma begränsningar som jag 
har haft genom livet.

Vad drömmer hon om?

– Det växlar från vecka till vecka. Hon 
har gått igenom alla faser. Velat bli 
brandman, polis, veterinär. Vi har haft 
två ledarhundar och två katter i familjen, 

så hon har växt upp med djur, säger 
Joachim.

Antalet kataraktoperationer i 
västvärlden har ökat kraftig sedan 
1980-talet. Men det är inte förrän de 
senaste tjugo åren det faktiskt hänt saker 
på riktigt. 
– Min mamma och jag har i stort sett 
fått samma behandlingar, även om 
det skiljer mer än tjugo år mellan oss. 
Ny operationsteknik har gjort ingrepp 
möjliga. Att gå in i ögat på en tre veckor 
gammal bebis är avancerat. Kirurgin har 
utvecklats.

Joachim träffar en ögonläkare vartannat 
år. Under träffarna försäkrar de sig om 

att synen inte blir sämre. Om de märker 
att rester av starr flyttar runt i ögat och 
riskerar att lägga sig i vägen för den lilla 
syn som finns, erbjuder de att skjuta 
bort starren med laser. Varje sådant 
ingrepp innebär en risk. De har erbjudit 
Joachim att ta bort hans vänstra öga för 
att ersätta det med en protes, men det 
finns då en liten risk för att den påverkar 
synnerven. 
– Den vill jag inte ta. Jag vill inte 
äventyra den lilla syn jag har. Sitter 
ögat kvar, så finns det en chans att det 
händer någonting mirakulöst i framtiden, 
som kan förbättra synen. Det kanske 
inte är realistiskt men hoppet är det sista 
som lämnar människan, säger Joachim 
Kåhlman. l

ALLMÄNT
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Lennart beskriver sig själv: ”När jag var i militären var jag 
kanske 183 centimeter lång och vägde 100 kilo. Men man 
växer ju neråt. Så nu är jag väl runt 181 centimeter och 108 
kilo. Jag har både skägg och mustasch och ljusa ögon. Jag 
har en ljusgrå skjorta och ljusgråa byxor.”

Lennart Frid
SRF:are nummer 2 2019.

FÖRENINGEN
Bild: En upprörd Nille, gestaltad 
av Marianne Mörck, håller om en 
misstänkt berusad Jeppe, spelad 
av Claes Malmberg, om halsen.

Jeppe på berget spelas på Tjolöholms 
slott från 11 juli till 11 augusti.
Föreställningen syntolkas 13 juli i 
samarbete med Syntolkning.nu.
Foto: Magnus Cimmerbeck.
Text: Peter Elvemo

En pjäs med musikaliska akter,
humoristiska inslag och aktuella
teman. I sommar tar Jeppe på berget 
över Tjolöholms slott.
– Vi hoppas på en bra utflykt, säger
Berit Sandsjö, ansvarig medlem i SRF 
Göteborg.

Även den här dagen hade Jeppe varit ute 
på äventyr, supit sig redlös och slocknat i 
en hög av gödsel. Men just det här dygnet 
skulle förändra Jeppes liv för alltid när 
en grupp övre medelklass människor 
bestämmer sig att spela den medvetslösa 
Jeppe ett spratt.

Där slutar en av de inledande scenerna 
av Jeppe på berget. Och nu har Ludvig 
Holbergs klassiker från 1722 tagit sig 
ända till Tjolöholms slott och 2019 års 
sommarteater. I Hans-P. Thøgersen och 
Svein Gundersens fria musikalkomiska 
tolkning gestaltar Claes Malmberg en 
nyrik och maktgalen Jeppe som försöker 
lista ut var han har hamnat.

Komedin spelas hela sommaren 2019 där 
eftermiddagsföreställningen 13 juli även 
är del av en satsning gjord av Syntolk-
ning.nu för att göra kultur mer tillgänglig 
för synskadade. Intresset för den syntol-
kade föreställningen har varit stort och på 
SRF Göteborg har föreningens bussresa 
redan fyllts till sista säte.
– Det här är jätteintressant för våra 
medlemmar. Det är kända artister och 
god mat. Det kommer att bli jättekul,
säger Berit Sandsjö.

Även om just SRF Göteborgs resa sålde 
ut på några få ögonblick finns fortfarande 
möjlighet att få föreställningen tolkad för de 
som införskaffat biljett på egen hand. l

AKTIVITETSTIPSET:

Musikalkomedi på anrik mark

SRF:aren
Min relation med SRF började för 
kanske tio år sedan. På grund 
av min diabetes hade jag börjat 
se sämre och behövde hjälp 
av Syncentralen. Där träffade 
jag en kvinna vid namn Camilla 
Börjesson. Och när hon 2015 bjöd 
med mig på en SRF-tillställning 
blev jag ”lurad” att gå med. Sedan 
dess har jag varit en del av 
Öckerögruppen. Min roll har varit 
att sammankalla medlemmarna till 
olika möten och evenemang där 
vi sitter och ”tjötar” och diskuterar 
viktiga frågor för synskadade.
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KALENDARIUM
APRIL - AUGUSTI 2019
Synskadades Riksförbund Göteborg

APRIL

Fredag 26 april kl 18
Little Shop of Horrors, Stora Scenen, 
Stadsteatern. Pris 260 kr. Anmälan 
stängd.

Söndag 28 april kl 12.30 – ca 14
Visning av Röhsska museet, Vasagatan 
39. Muséumkortet kostar 100 kr.

MAJ

Fredag 3 maj – söndag 5 maj
Medlemsforum, Stockholm Waterfront 
Congress Centra. Pris 500 kr för medlem-
mar. Anmälan är stängd.

Fredag 3 maj kl 18
Ship of fools, Studion, Stadsteatern. Pris 
240 kr. Anmälan stängd.

Måndag 6 maj kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Torsdag 9 maj kl 13 - 15
Österträff, Verket (Mariagården). OBS! 
Nytt datum.

Fredag 10 maj kl 17 - 20
Smink med babbel och bubbel, Body 
Shop, Nordstan. Pris 100 kr för medlem-
mar. Riktad aktivitet för arbetsför ålder.

Onsdag 15 maj kl 16 - 18
Nordostträff, Café Bueno, Angereds cen-
trum.

Onsdag 22 maj kl 17.30-20.30
Medlemsmöte, Skatås MIS stuga 7. Sista 
anmälan 5 maj.

Torsdag 23 maj kl 13 - 15
Lunchträff på Ritz, Bastionsplatsen 2. Pris 
130 kr.

Måndag 27 maj kl 17 - 19
Föreläsning: Vad händer i glaukomvärl-
den?, Dalheimersalen, Dalheimers hus.

Onsdag 29 maj kl 13.30 – 15.30
Hisingsträff, La Cuisine,
Wieselgrensplatsen 2 B.

JUNI

Lördag 8 juni kl 11 – 17
Högtidsträff och sommaraktivitet, Skatås 
MIS stuga 7. Pris 50 kr för medlemmar. 
Anmälan till ikavilina@gmail.com senast 
31 maj.

Måndag 17 juni kl 17-19
Temakväll: Internationella frågor, Kansliet, 
Slottsskogsgatan 10

Tisdag 18 juni kl 17- 20.30 
Midsommarfest, Skatås MIS stuga 7. Pris 
100 kr för medlemmar. Sista anmälan 24 
maj.

Torsdag 27 juni kl 12 - 14
Lunchträff på Jungman Jansson, Önne-
reds brygga 3. Pris 130 kr.

Söndag 30 juni 
Upp och hoppa – Nu turistar vi i Göte-
borg! Kungsparken 1. Pris100 kr för med-
lemmar. Sista anmälan 18 juni.

JULI

Lördag 13 juli kl 13
Sommarutflykt med teater, Tjolöholm. Pris 
590 kr för medlemmar. Anmälan stängd.

Måndag 15 juli – torsdag 18 juli 
Römö med Sylt - Bussresa till Danmark 
och Tyskland. Pris 3075 kr per medlem i 
dubbelrum. Sista anmälan 30 juli.

SRF GÖTEBORG TIPSAR

Missa inte Jeppe på berget som spelas på Tjolöhlms Slott mellan 
11 juli och 11 augusti, där föreställningen 13 juli syntolkas i 
samarbete med Syntolkning.nu. Läs mer om musikalen på sida 13.!

Så här anmäler du dig:

Anmäl dig senast fem vardagar före 
aktiviteten, om inget annat anges. 

Via telefon: 031-727 22 38  
Via mail: anmalan@srfgoteborg.se 

Våra aktiviteter har begränsat antal 
platser, så anmäl dig i god tid. Kom 

ihåg att meddela om du behöver 
ledsagning.

Söndag 28 juli kl 14
”Den Osalige”, Gunnebo Sommarteater, 
Mölndal. Pris 495 kr. Anmälan stängd

Tisdag 30 juli – måndag 5 augusti 
Fjällvandra med oss i Hemavan/Tärnaby. 
Pris 7450 kr. Sista anmälan 30 april till 
regionnorr@friluftsframjandet.se.

Onsdag 31 juli kl 11 - 15 
Göteborgs Spårvagnsmuseum, J Sigfrid 
Edströms Gata 2. Pris 100 kr för medlem-
mar. Sista anmälan 28 juni.

AUGUSTI

Lördag 17 augusti – söndag 18 augusti 
Danmarksresa med bad. Riktad aktivitet 
för arbetsför ålder. Pris 600 kr för med-
lemmar i dubbelrum. Sista anmälan 5 juli.

13 juli:
Jeppe på berget
Foto: Magnus Cimmerbeck
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LEDARE

GUIDE:
SRF Göteborg betygsätter
stadens bästa luncher

I samarbete med:

1. Bränn mina brev
av: Alex Schulman

2. Oförsiktig kärlek
av: Peter Robinson

3. Min historia
av: Michelle Obama

4. Hjärnstark
av: Anders Hansen

5. Lazarus
av: Lars Kepler

TOPPLISTAN
TALBÖCKER:

Medlemmarna har ordet
I hela mitt liv har jag varit en bokmal. 
Trots min blindhet har jag fortfarande 
glädje av att läsa. Många av våra 
stadsdelsbibliotek har bokcirklar 
ledda av duktiga bibliotekarier som 
servar oss med tips och de läsmedel 
vi behöver. Därför skulle jag vilja 
rekommendera att vara med i en 
bokcirkel. Vi läser en bok som vi 
sedan diskuterar. Det blir en fin 
dialog. Inte sällan kommer vi även in 
på sidospår som ofta är livliga där vi 
lär av varandra. För dig som ännu inte 
har provat på bokcirkel - gör detta!

/Inger Sundström

Vad vill du säga?
Ögonblicket söker efter din röst. Vad 
du vill säga är helt upp till dig. Kanske 
letar du efter umgänge, har en åsikt 
eller vill bidra till tidningens innehåll.
Mejla: ogonblicket@srfgoteborg.se

Golden Days
Tillgänglighet: Bra. Några trappor i entrén.
Maten: Buffé, vilket är jättebra.
Pris: 99 kronor för lunchbuffé.
Service: Jättebra och trevlig personal.

Mykonos
Tillgänglighet: Bra, servering nära entré.
Maten: God mat.
Pris: ca 120 kr för maträtt och sallad.
Service: Vänlig personal och bra service. 

Café du Nord
Tillgänglighet: Lite trångt.
Maten: Mycket bra och gott.
Pris: 90 kr. Det går även att köpa stora 
köttbullar styckvis.
Service: Bra service.

Tyrolen, Liseberg
Tillgänglighet: Tillgängligt, men högljutt och 
lite obekvämt.
Maten: Schnitzeln rekommenderas.
Pris: Standardpriser på À la carte.
Service: God service med bordsservering.

GöteborgsOperans restaurang
Tillgänglighet: Tillgängligt inne, men mycket 
vägarbeten utanför.
Maten: Bra.
Pris: Dagens 119 kr, fisksoppa 139 kr.
Service: God service med bordsservering.

Årsmötet har varit och nya funktionärer 
är på plats. Undertecknad har för 
ytterligare ett år fått medlemmarnas 
förtroende att leda vårt fantastiska SRF 
Göteborg och tillsammans med de 
nyvalda/omvalda ledamöterna i styrelsen 
ska vi göra vårt yttersta för att fortsätta 
utvecklas och bygga organisationen ännu 
starkare. Den dagliga verksamheten löper 
på och mycket finns att se framemot. 
Ett stort gäng av oss åker snart till 
Stockholm för att delta på Medlemsforum 
som kommer att bli den största SRF-
aktiviteten på minst 25 år. Samtidigt 
planeras sommarens resor och andra 
spännande aktiviteter, allt för att vi ska 
ha en bred verksamhet där var och en 
kan hitta något som känns intressant. 
Våra arbetsgrupper som jobbar med att 
göra samhället bättre fortsätter envist att 
arbeta och även här ska var och en som 
känner att man vill bidra kunna vara med.
 
SRF-organisationen bygger på tre 
grundstenar som vi aldrig får glömma. 
Vi ska ha roligt, vi har viljan och styrkan 
att förändra och förbättra, samt insikten 
om att ingen annan gör det åt oss. Vi 
ska således själva skapa det roliga och 
parallellt driva på för förändring. För 
båda dessa saker behövs ditt och mitt 
engagemang. Vi behöver både ge och 
få för att det ska fungera. När vi deltar 

på någon aktivitet eller en resa, om vi 
söker bidrag ur våra stiftelser, eller om 
vi kommer på ett möte för att delta i vår 
gemensamma föreningsdemokrati, bör 
vi ställa oss frågan vad det är som har 
möjliggjort detta. Hade det varit möjligt 
utan andra SRF-vänners engagemang? 
Svaret är såklart nej. Det är oftast ditt 
engagemang som gör att jag kan komma 
och ha roligt. Med den insikten bör jag 
självklart ställa mig frågan vad jag kan 
göra för att du ska ha roligt eller få den 
hjälp du behöver nästa gång.

Jag tror att vi mår bra av att ställa oss 
själva de här frågorna lite oftare och 
påminnas om att vi alla har ett ansvar 
för varandras trivsel. Det ideella arbetet 
i SRF bygger på vårt gemensamma 
engagemang och vår gemensamma 
tro på förändring. Det är precis detta 
som kombinationen av rättigheter och 
skyldigheter innebär. Det är min rätt att 
som medlem förvänta mig en bra och 
utvecklande verksamhet, men det är 
också min skyldighet att bidra med det 
jag kan för att det ska bli verklighet. Nu 
kavlar vi upp ärmarna och hugger i! l

Alireza G. Alipour
Ordförande SRF Göteborg

Rättigheter och skyldigheter – 
kombinationen som gör oss starka
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INTRESSEPOLITIK

Våren är på ingång med grönskande 
omgivningar, fågelkvitter och ljusare 
kvällar. Vi är nog många som längtar 
efter en promenad i solen och en 
kopp kaffe på en uteservering. Med en 
flexibel ledsagarservice med fritt antal 
timmar skulle detta vara möjligt för 
betydligt fler.

Verkligheten ser dock mörkare ut. 
Vi har kännedom om att personer 
med synnedsättning beviljas allt färre 
ledsagartimmar. Detta innebär tyvärr att 
det egna intresset tvingas stå tillbaka för 
alla saker som måste prioriteras. SRF 
Göteborg har mycket att arbeta för när det 
gäller ledsagarservice. Det handlar både 
om en ledsagarservice med fritt antal 
timmar, rätten att få välja sin ledsagare 
samt när och hur ledsagningen ska 
utföras. Dessutom är utbildningsbehovet 
stort då många som utför ledsagning inte 
har en aning om vad det innebär att se 
dåligt.

Vi har ambitionen att utbilda fler inom 
hemtjänsten, vilka ofta är de som utför 
ledsagningen. Vi behöver även nå ut 
till ansvariga politiker och tjänstemän 
för att utbilda och påverka framtidens 
ledsagarservice.

En positiv utveckling är att Göteborgs 
stad har fattat ett beslut i rätt riktning, 

nämligen att alla anställda i staden ska ha 
utbildning i syntolkning och ledsagning. 
För att åstadkomma detta har staden 
i samarbete med SRF tagit fram flera 
utbildningsfilmer. Manuset bygger på vår 
ledsagarbroschyr ”Att ledsaga personer 
med synnedsättning”, vilken används 
inom våra interna ledsagarutbildningar. 
För att klara ”utbildningen” ska man svara 
rätt på frågor kopplade till filmerna.

Till sist vill jag förmedla en ny idé om en 
annan form av ledsagning som väcktes 
under vår Visionsdag i mars. Det var 
flera medlemmar som spekulerade kring 
begreppet mobil ledsagning. De skulle 
helt enkelt vilja få ledsagning direkt i 
mobilen via ”FaceTime”. Detta skulle vara 
smidigt om man är ute ensam och letar 
efter en viss plats eller behöver hjälp med 
att passera ett vägarbete.

Mobilledsagaren skulle kunna guida en 
utifrån den omgivningen som visas upp 
under samtalet.

Det uppkom även tankar om en 
ledsagarpool ditt man skulle kunna ringa 
spontant och boka en ledsagare vid 
behov. Vi får se vart framtiden tar oss.

Ledsagning – våra ögon i vardagen

Catarina Ahlquist
Ombudsman SRF Göteborg

FÖRENINGEN

SRF Göteborg

Slottsskogsgatan 12

414 53 Göteborg

VYKORTET

Skicka ett vykort:  
Vill du också berätta 
om en SRF-aktivitet? 

Mejla till: ogonblicket@
srfgoteborg.se, så kan 

ditt vykort 
hamna här.

Hej!
Lördagen den 23:e Mars hade SRF 
Göteborg pang-premiär för Visionsdagen. Ett 
initiativ av Madelene Linder från styrelsen, 
som enligt mig blev en fullträff. I grupper fick 
vi bland annat dela tankar och idéer som 
rörde SRF:s verksamhet. Till exempel vad 
SRF kan göra för oss samt om på vilka sätt 
samhället kan förbättras. Det kändes så 
bra att få vara delaktig i en diskussion om 
något som vi alla medlemmar faktiskt har 
kännedom om, brottas med och kan förstå. 
Känslan i rummet i slutet av dagen var som 
att trassla sig ur ett ormbo eller flytta på 
en gigantisk sten. Oavsett vilket tog vi ett 
megastort steg fram. Ser fram emot nästa 
visionsdag. Vi ses då!

 /Sandra

FÖRENINGEN

27 april, Lola (Vara Konserthus)
4 maj, Return to the forbidden.. (Gbg Operan)
24 maj, Referensgruppen för Herr Kattzon..
25 maj, Alla är välkomna på dagsresan till
             Danmark med fokus på syntolkningar.

SYNTOLKADE EVENEMANG FÖR DIG, DINA VÄNNER OCH FAMILJ
15 juni, Hönor & svärmeri (Teaterladan Vara)
13 juli, Jeppe på berget (Tjolöholm)
28 juli, Den osalige (Gunnebo slott)
4 aug Stulen kärlek ) Vallarna i Falkenberg)

BOKA BILJETTER!
Telefon: 031-360 8445 
boka@syntolkning.nu
www.syntolkning.nu
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VIKTIGA TELEFONNUMMER

Serviceresor Göteborg, 
Färdtjänst i Härryda och Mölndal
För bokning, ring 031-41 95 00, vänta 
för att bli kopplad. Om bilen är sen, ring 
031-41 95 00, tonval 2. För att lämna 
synpunkter, ring 031-41 95 52 eller maila 
kundservice.serviceresor@trafikkontoret.
goteborg.se.

Sjukresor och Färdtjänst 
i Partille och Öckerö
Oavsett ärende ringer du 020-91 90 90 
och anger aktuellt tonval. För bokning 
av sjukresa tryck 1. För färdtjänst tryck 
2. Om bilen är sen tryck 3. För att lämna 
synpunkter tryck 4.

Syncentral Göteborg
Telefonnummer: 031-759 22 60. 
Telefontid vardagar kl. 08.30-10.00. 
Hjälpmedelservice torsdagar kl. 8.00-
12.00 samt 13.00-16.30. Adress: 
Ekelundsgatan 8, vån 5.

TIPS OCH TRIX

Subventionerade resor för våra 
medlemmar i kranskommunerna 
Visste du att vi har subventionerade 
resor för medlemmar i Partille, Mölndal, 
Härryda och på Öckerö när det gäller 
studiecirklar och medlemsmöten som 
sker på Dalheimers hus? Kontakta 
kansliet om du har frågor: 031-727 22 38.

GRATIS nummerupplysning
För dig med synnedsättning. Du anmäler 
dig till tjänsten genom att ringa: 
020 – 36 46 56. 

Vardagstips
Beställ Synskadades Riksförbunds bok 
Vardagstips. Den kostar 75 kronor + frakt 
och beställs från kontorsservice@srf.nu 
eller via telefon 08-39 92 20. Den finns 
i tryckt text, på Daisy och i punktskrift, 
samt går att ladda ner från srf.nu.

SRF GÖTEBORG INFORMERAR

Betala aktiviteten med ett Swish
Nu kan du betala aktiviteterna och 
kurserna med swish på 123 116 87 07. 
Märk betalningen med ditt namn och vilken 
aktivitet eller kurs betalningen avser.

Vill du bidra i föreningens arbete?
SRF Göteborg bedriver det mesta av 
sitt arbete genom arbetsgrupper. Är 
du intresserad av att påverka inom 
områdena Färdtjänst, Ledsagning, 
Hab-/ Rehabilitering, Skola 
Arbetsmarknad eller Tillgänglighet? 
Eller är du mer intresserad av att vara 
en idéspruta för fester, kultur, kurser 
eller andra fritidsaktiviteter exempelvis? 
Kontakta vår verksamhetsledare Erik 
Lönnroth vid frågor eller om du vill veta 
mer (kontaktinformation finns på sida 26).

Hjälp oss att bli bättre!
Utvärdera våra aktiviteter och kurser via 
mail: utvardera@srfgoteborg.se, eller 
telefon: 0723-32 04 67 (telefonsvar). Alla 
synpunkter är välkomna och kan förbättra 
oss inför framtiden!

STIFTELSER OCH FONDER

Bostäder åt blinda
Stiftelsen beviljar hyresbidrag och bidrag 
till bostadsanpassning åt synskadade 
enligt ändamål och är inkomstprövande. 

ANSLAGSTAVLAN

STÖD

Syninstruktörerna i Göteborg 
Syninstruktörerna erbjuder kostnadsfri 
service till personer med synnedsättning 
över 18 år, som är bosatta i Göteborg. Du 
behöver inte ansöka om att få stöd. Målet 
är att ge hjälp till självhjälp. 
Telefon: 031- 367 95 84. Mail: 
syninstruktorer@socialresurs.goteborg.se

LaSSe Brukarstödcenter
Behöver du stöd? LaSSe 
Brukarstödcenter vänder sig till dig som 
har en funktionsnedsättning och dina 
närstående. Kämpegatan 3, 411 04, 
Göteborg. Tel. 031-84 18 50, 
mail: brev@lassekoop.se

Funktionsrätt Göteborg
Kostnadsfri rådgivning i frågor som 
rör funktionshinder för dig som bor i 
Göteborgs kommun. 
Telefonnummer: 031-24 03 18. 
Webbplats: www.funktionsrattgbg.se/
individstod

Sök bidrag från SRF Göteborgs 
understödsstiftelse 
Synskadade som behöver ekonomiskt 
stöd på grund av låg inkomst kan 
söka bidrag för kursverksamhet, 
fritidsaktiviteter, rekreation, tandvård, med 
mera.

Sök bidrag ur De Blindas Förenings 
Understödsstiftelse Göteborg
Bidrag kan omfatta en rad olika insatser 
och åtgärder som utifrån stiftelsernas 
ändamål syftar till att förbättra situationen 
för behövande synskadade, dock
i första hand för inköp av datorer, 
mobiltelefoner eller hjälpmedel som 
synskadade inte får via syncentralen. 
Normalt beviljas inte bidrag till insatser 
och åtgärder som samhället har att svara 
för. 

Ansökan
30 april är sista ansökningsdag för alla tre 
stiftelser. Ansökningsblanketter och mer 
information hittar du under ”Stiftelser och 
fonder” på: srf.nu/goteborg. Ofullständiga 
ansökningar kommer inte att behandlas

Vi stödjer arbetet för personer med synnedsättning i Göteborgsområdet!
ekmangroup.com, Ekman & Co AB, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg
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Nytt år

Två nya namn. Efter att alla röster lagts kunde
SRF Göteborg presentera sin nya styrelse.
– Jag vill engagera mig mer, säger den nya 
styrelsemedlemmen Peter Jagers.

ny styrelse

– Den enda som jag hittills har engagerat 
mig i är ögondroppsfrågorna. Jag tycker 
att det är en skam och skandal att vi 
inte har någon som är ansvarig för 
läkemedelsförsörjningen här i landet. 
Jag har skrivit brev till läkemedelsverkets 
styrelse, har försökt agera så att man ska 
återinföra det ansvar som fanns på det 
statliga apotekets tid. Läkemedelsverket 
har inte ansvar att se till att det 
finns mediciner. De bara registrerar, 
”restnoterar” som det heter, när det inte 
finns medicin. Men det är inte deras 
skyldighet att tillse att de finns. Det är den 
fråga jag har engagerat mig i. l

Sysselsättning: 

Därför är jag med i styrelsen:

Peter Jagers
Ny ersättare i SRF Göteborg 2019

– Professor i matematisk statistik. 
Jag arbetar fortfarande men är 
formell pensionär. På Chalmers 
och Göteborgs universitet, på den 
matematiska institutionen. Sysslar med 
sannolikhetsberäkningar av olika slag.

– De ringde och frågade och några hade 
nominerat mig. Jag blev överraskad 
eftersom jag var på väg till Australien för 
jobb just då, men jag tyckte att det lät 
intressant. Jag har varit med i SRF några 
år och inte varit särskilt aktiv, men känner 
att jag vill engagera mig mer. 

Viktigaste frågan:

Två nya medlemmar:
Förutom Peter Jagers röstades även 
Emma Blomgren in som ersättare 
i styrelsen. I samband med de nya 
medlemmarna kliver Elvira Sjöblom och 
Krister Genelid ut ur styrelsen.

Bild: Gruppbild på styrelsen för 
SRF Göteborg.
Text och foto: Sofia Andersson.

– Jag har skrivit brev till läkemedelsverket
Nya styrelsemedlemmen:

FÖRENINGEN
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Bilder:
Sidan 24, uppe till vänster: Middagsgäster äter. Stor bild i mitten av 
uppslaget: Gruppbild på Mathias Palm, Vispen Sjöblom och Morteza Ghodsi. 
Sidan 25, uppe till höger: Andreas Rinman och Maria Wilhelmsson. Sidan 24, 
nere till vänster: Sigun Johansson och Leif-Göran Josefsson. Bild bredvid, 
till höger: Gruppbild på fem personer. Från vänster: AnnBritt Svensson, Malin 
Saaranen, Åsa Alverstedt, Andreas Alverstedt och Timo Saaranen. Rund bild 
sidan 25, längst ner: Middagsgäster äter.

Full uppslutning på
SRF Göteborgs vårfest
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KANSLIET

Anna Stiig
Administratör
anna.stiig@srfgoteborg.se
0735 - 230332
 
Åsa Alverstedt
Aktivitetsansvarig och informatör
asa.alverstedt@srfgoteborg.se
0723 - 320102
 
Emira Kesedzic
Ekonomihandläggare
emira.k@srfgoteborg.se
0723 - 320103
 
Erik Lönnroth
Verksamhetsledare och ombudsman
erik.lonnroth@srfgoteborg.se
0723 - 320104
 
Helene Bergstrand
Studieorganisatör
helene.bergstrand@srfgoteborg.se
0723 - 320105
 
Catarina Ahlquist
Ombudsman
catarina.ahlquist@srfgoteborg.se
0723 - 320109
 

Ledsagartelefonen: 0723 - 320455
Utvärderingstelefonen: 0723 - 320467
Växeltelefonen: 031 - 7272238

BESÖKSTIDER 
PÅ KANSLIET

NÄSTA 
ÖGONBLICKET

Nästa nummer av Ögonblicket 
kommer i slutet av juni 2019.
Manusstopp är den 13 juni.

Vill du vara med och skriva i 
Ögonblicket? Alla medlemmar är 
välkomna att skicka in material, 

bilder och notiser till Ögonblicket. 
Redaktionen förbehåller sig 

rätten att redigera insänt material. 
Skicka artiklar och bilder med e-post 

till: ogonblicket@srfgoteborg.se.

Vill du inte längre prenumerera på 
tidningen Ögonblicket så meddelar 
du det på kansli@srfgoteborg.se 

eller ring 031-7272238.

Måndag till torsdag 9.00 – 16.00

ANNONSERA I
ÖGONBLICKET

Vill du exponeras för Synskadades 
Riksförbund Göteborgs 1000 

medlemmar, vårdcentraler, bibliotek 
och syncentral?

Kontakta: Erik Lönnroth
erik.lonnroth@srfgoteborg.se

0723 - 320104

 V Ä L K O M M E N  T I L L  T R Y C K E R I E T  J U S T N U
Vi är Sveriges ledande tryckerikedja med 17 tryckerier runt om i Sverige. För dig som 
älskar snabb personlig service erbjuder vi grafiska helhetslösningar. Nära dig. 

Vi hjälper dig med allt från visitkort, kontorstrycksaker, broschyrer och foldrar till 
storformat, såsom affischer, vepor och roll-ups. 

Du hittar ditt lokala tryckeri på www.justnu.se
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Synlådan har flyttat! 
J Sigfrid Edströms Gata 4, 416 48 Göteborg 
 

Synlådan är en butik med försäljning av synhjälpmedel. Vi säljer bla förstoringsglas, 
läsglasögon (även högre styrkor), belysning, speglar, solglasögon, filterglasögon, 
talande hjälpmedel och mycket mer! 
 

Öpppet: ons, tors, fre kl 10-15 (annan tid efter överenskommelse)  
Tel: 0709-885501.  info@synladan.com 
www.synladan.com  Synlådan finns på Facebook 
 

Varmt välkomna! 

Sök bidrag från föreningen blindas väl! Föreningen Blindas Väl har till ändamål att inom 
Sverige genom bidrag och anslag på olika sätt främja hjälpverksamhet av behövande 
synskadade, vård och fostran av synskadade barn och ungdomar eller utbildning av 

synskadade. Verksamheten ska främst inriktas på åtgärder som stärker den enskildes 
förmåga till självförsörjning. Ansökan skickar du till ordförande Karl-Gunnar Roth, gärna 

som e-post, till ordf@blindasval.se eller med brev till C/O Roth, Tranebergsvägen 62, 
167 44 Bromma. I ansökan berättar du om dig själv, vad du söker bidrag till och vilket 

belopp du söker. På vår hemsida www.blindasval.se finner du mer information.

Karl Johansgatan 42B
414 59 Göteborg  

031-704 30 99 
info@icap.nu

Peka och få texten 
uppläst med 

OrCam MyEye 
Hur kan Orcam 
förbättra din vardag? 
Boka tid med oss!

Kapsys 
Androidtelefon 
med appar för 
synskadade.
Vi hjälper dig 
komma igång!

www.icap.nu
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Minns du kampanjen Gata för alla? Den senaste 
tiden har det funnits anledning att damma av och 
återanvända det gamla kommunikationsmaterialet. 
Problemet handlar om sparkcyklar. Erik Lönnroth är 
verksamhetsledare på SRF Göteborg.
– De ställs tyvärr lite överallt. Allt fler medlemmar 
hör av sig om att de har gått in i dem. Det har 
kommit mängder av fordon på väldigt kort tid utan 
att man har löst momentet med parkeringskrav. Det 
blir ett farligt hinder att ta sig runt eller förbi om man 
går med käpp och inte uppfattar dem.

Bild 1: 
Sparkcykel vid Kompassen. Bild 
till höger: Närbild på sparkcykel.
Bild nere till vänster: Sparkcykel 
på trottoar. Bild nere i mitten: 
Sparkcykel parkerad vid Stenpiren. 
Bild nere till höger: Sparkcykel på 
gångbana. 
Foto: Peter Elvemo.

Sparkcyklar orsakar problem

Hej! Var du ställer dina 

saker är kanske inte 

en så stor sak för dig. 

Men för synskadade 

är oväntade hinder en 

olycksfallsrisk. 

Var tredje person med 

synnedsättning låter 

tyvärr bli att gå ut på 

egen hand. Tänk på oss 

synskadade nästa gång. 

Ställ gärna den här på 

ett säkrare ställe. Varma 

hälsningar, Synskadades 

Riksförbund.


