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Valår med doft 
av förändring
I år är det val och luften doftar förändring. 
Många av er som läser den här tidningen 
går säkert och försöker identifiera vad det 
är för essenser som når er näsa. Doftar 
det sött, salt eller fränt? Antagligen är det 
ett hopkok av intryck som tillsammans 
bildar en förväntan på det nya.

Funktionshinderpolitiken påverkar en 
minoritet i samhället, men har stor effekt 
på varje individ som påverkas. Det är en 
fråga som i den bästa av världar kan öka 
delaktighet och inkludering, men som 
också kan leda till ohälsa, fattigdom och 
isolering.

Det är därför det är viktigt att dessa frågor 
bevakas. Både under och mellan valår.

Det är andra riksdagsvalet som jag 
bevakar med funktionshinderpolitiska 
glasögon. Vad har hänt under dessa 
år? En skrämmande tanke som slår mig 
är att de frågor jag oftast har belyst har 
handlat om att intervjupersoner kämpar 
för att livet inte ska bli sämre än vad det 
är. Det är inte isolerat till en fråga, utan 

har handlat om allt från färdtjänst till LSS, 
synverksamhet och handikappersättning. 
I ett mer konstruktivt klimat hade kampen 
i stället handlat om förbättringar.

Kommer nästa mandatperiod att 
definieras av framåtanda, där kraft kan 
satsas på att gemensamt ta oss framåt? 
För att det ska kunna ske krävs en 
trygghet i att de goda delarna av dagens 
livsförutsättningar får lov att vara kvar 
även i morgon.

Trots att kampen är hård så finns det 
starka individer som fortsätter även 
när det tar emot. Det handlar inte 
bara om eldsjälar inom politiken och 
funktionshinderrörelsen, utan också om 
enskilda medlemmar i organisationer, 
individer som skickar insändare till 
lokaltidningarna och personer som ringer 
till P1 och är arga, igen. 

Ingen är för liten eller ensam för att bidra 
till förändring. Välkommen till Ögonblicket 
nummer 3 med tema valet 2018. l

sida10

Caroline Gollungberg
Redaktör
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NYHETER

I februari skickades frågor ut 
till Göteborgs politiska partier. 
Detta resulterade i Funktionsrätt 
Göteborgs valundersökning. Trots 
partiernas positiva svar kring både 
tillgängligheten i valrörelsen och 
vallöftena är undersökningens 
ansvarige, Pia Emanuelsson, 
skeptisk till att löftena efterlevs.

– Alla försöker säga de rätta sakerna 
för att de vill framstå som välvilliga för 
personer med funktionsnedsättning. De 
säger att de ska göra alla rätt, men det är 
inte så i verkligheten, säger hon.
 
Sveriges myndigheter släpper 
ofta undersökningar som visar att 
levnadsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning är sämre än den 
övriga befolkningens. Detta gäller 
alla samhällsområden och verkar inte 
förändras över tid. Pia Emanuelsson har 
därför svårt att lita på att 2018 blir året 
då löftet om en tillgänglig valrörelse och 
förbättrande vallöften efterlevs. 
– Skillnaden i levnadsvillkor kvarstår fast 

man i decennier har sagt att man ska 
uppnå jämlikhet. Alla säger sig vilja göra 
jättebra, men det går långsamt och ibland 
till och med bakåt. Det blir tydligt att det 
blir ett glapp mellan retorik och den levda 
verkligheten, säger hon.
 
För att visa att man bevakar frågan 
vill Pia Emanuelsson följa upp 
undersökningen, både innan och efter 
valet. Ett av tillfällena att vara med och 
påverka blir den 22 augusti klockan 17 i 
Dalheimers hus. 
– Under en funktionspolitisk debatt 
kommer vi kunna fråga ut partierna om 
deras politik, vilket är viktigt, men vi 
behöver också följa upp de här frågorna 
efter valet och förankra frågorna i de nya 
politiska koalitionerna, säger hon.  l

Fem snabba med 
Heba Djärvenskiöld
Heba Djärvenskiöld är nyanställd 
medlemsombudsman på kansliet i 
SRF Göteborg. För Ögonblicket 
berättar hon om sin bakgrund, men 
också om sina ambitioner framåt.

Vad kommer du att jobba med?
Min främsta uppgift är att arbeta med 
individstöd, både individuellt och i 
grupp. Jag kommer bland annat att 
hålla i stöd- och temagrupper. En annan 
spännande uppgift som är något av 
en utmaning för mig är att nå ut till fler 
personer med synnedsättning och få 
ett ökat medlemsengagemang. Jag 
kommer även bland annat att hålla 
i ledsagarutbildningarna och ingå i 
arbetsgruppen om ledsagarservice. 
 
Vad har du för bakgrund?
Jag tog min socionomexamen i januari 
2017 och sedan dess har jag arbetat i 
ett (med en månads uppehåll i samband 
med flytten från Skåne till Göteborg). 
Jag har haft tillsvidareanställning som 
socialsekreterare med fokuset att utreda 
barn som far illa.
 
Varför vill du arbeta för SRF Göteborg?
De frågor som SRF Göteborg driver 
engagerar mig på ett personligt plan då 
jag har varit blind sedan barnsben. Jag 
tycker arbetet verkar vara spännande 
och jag vet av egen erfarenhet från bland 
annat studie och arbetslivet att ökad 
medvetenhet om vad det innebär att ha 
en synnedsättning behövs i samhället.
 

Vad hoppas du kunna åstadkomma 
med ditt arbete?
Min förhoppning och mitt mål är att arbeta 
förändringsorienterat med medlemmarna. 
Alla har styrkor och förmågor och jag vill 
arbeta med att plocka fram dessa med 
medlemmens hjälp. Det är medlemmen 
själv som gör förändringen i sitt liv, 
men jag kan vara med på vägen och 
vägleda dit. Att arbeta i linje med SRF:s 
mål ”självständighet ger styrka” är en 
bra början. Sedan är jag väl medveten 
om att begreppet självständighet kan 
definieras på olika sätt beroende på 
individens förutsättningar, personlighet 
och intressen.
 
Vad kan du hjälpa medlemmarna med?
Medlemmarna kan vända sig till mig 
för rådgivning och stödsamtal. Jag kan 
bland annat vägleda medlemmen i hur 
ansökningar fylls i och vara stöd vid 
myndighetskontakter. Jag kan också 
rådfrågas om vilken instans som är 
rätt att kontakta vid olika ärenden. Jag 
uppmuntrar alla medlemmar att vända sig 
till mig så fort de har en fråga, fundering, 
eller annat övrigt att diskutera. Jag finns 
för er medlemmar, ta tillfället i akt! l

Bilderna: Två porträttbilder på Heba 
Djärvenskiöld. Hon har långt, mörkt, 
lockigt hår och bär en mönstrad, ljus 
blus. Foto: Caroline Gollungberg.

Bild 1: Ett förstoringsglas som sätter 
fokus på en blomma.
Bild 2: Porträttbild på Pia 
Emanuelsson. Foto: Karin Green.
Text: Caroline Gollungberg.

Vill ha större granskning av 
valrörelsen och vallöftena
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Schablonen för blinda och 
gravt hörselskadade behålls
Den 13 juni beslutade riksdagen 
att behålla schablonen för blinda 
och gravt hörselskadade i den nya 
merkostnadsersättningen, som 
ersätter handikappersättningen. Sedan 
regeringsförslaget Reformerade stöd till 
personer med funktionsnedsättning kom 
i oktober har många medlemmar vänt 
sig till Synskadades Riksförbund med 
sina farhågor. Merkostnadsersättningen 
planeras träda i kraft 1 januari 2019. 
Läs mer på srf.nu. l

Sagt på Twitter
Tips till dig som rekryterar: 
Är de lokaler där intervjuer hålls 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning? Om inte riskerar 
du att diskriminera - och gå miste om 
kompetens. #funkpol #diskriminering l
                – Tweetat av @DO_Sverige

Månadens 
vardagstips: 
Resande
1. Du kan boka assistans vid 
flygresor. Det betyder att du får 
ledsagning från incheckningen, 
igenom säkerhetskontrollen och ut 
till planet och tvärt om. Hur du bokar 
assistansen varierar beroende på 
flygbolag.

2. Fäst en gummisnodd på 
hotellrummets handtag eller på stolens 
armstöd när du åker tåg och flyg, så 
att du hittar rätt.

3. Ihoprullade kläder är lätta att 
packa, de tar liten plats och blir inte 
skrynkliga. Kläder och textilier av siden 
tar också liten plats, är lätta att tvätta 
för hand och väger nästan ingenting.

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

Tony Bernedal är Ögonblickets 
stående tipsare om teknik som 
förenklar vardagen för personer med 
synnedsättning. I detta nummer tipsar 
han om nya Windows 10 och nyheter 
för Apple-användare.

Ny version av Windows 10 släppt
Microsoft har uppdaterat Windows 10. 
Om du får den nya uppdateringen och 
inte får igång dina hjälpmedelsprogram, 
kontakta teknikerna på synverksamheten 
som kan hjälpa dig. Dels kan programmen 
behöva uppdateras, och dels kommer 
det upp en ruta med olika sekretessval 
som inte läses av skärmläsaren eller 
förstoringsprogrammet. Uppdateringen 
installeras utan varning, vilket gör att man 
får den vare sig man vill det eller ej.

Nyheter för iPhoneanvändare
I början av juni höll Apple sin årliga 
utvecklarkonferens där de presenterade 
nyheter i de nya versionerna av 
programmen till iPhone/iPad och mac. 
Man lägger generellt mer fokus på 
stabilitet och förbättringar än nyheter. 
Bland funktionerna jag gillade fanns 
möjligheten att göra flöden med Siri. 
Säg exempelvis: ”på väg hem”. Då kan 
Siri starta Västtrafiks app och starta 
din favoritmusik på vägen. Vad som är 
nytt i tillgänglighetsfunktionerna får vi 
återkomma till då det inte visades på 
presentationen. 

Psst… Bemanningen på 
synverksamheterna kan vara lägre på 
datateknikersidan under sommaren. 
Därför kan det ta längre tid innan ni blir 
kontaktade när ni anmält en support. l

NOTISER

47%
Av de svarande i en ny Sifo-undersökning 

om synskadades levnadsvillkor uppger 
att de har ett arbete. Motsvarande siffra 

för övriga befolkningen är 82 procent. Läs 
hela undersökningen på srf.nu. l

För Sverige blev det ett VM utan medaljer. 
Herrlandslaget åkte ut i kvartsfinal mot 
vinnarna Brasilien. Damerna hamnade 
i en tuff grupp, med bland annat 
finalisterna Ryssland och Turkiet, och fick 
lämna turneringen redan där. I och med 
förlusten missade Sverige chansen att 
redan nu kvala in till Paralympics i Tokyo, 
dit medaljörerna i årets VM får en biljett. 
VM i Goalball hölls i Malmö 3-8 juni. l

Tonys tekniktips

Brasilien och Ryssland 
vinnare i årets Goalball-VM

Guldlänken 2018 tilldelas Göteborgs 
Stad för sitt arbete med appen Anmäl 
hinder. Appen är ett nytt sätt att utveckla 
tillgänglighetsarbetet i Göteborg och 
ge medborgarna en ökad delaktighet 
i uppdraget. Sedan 2001 har alla 
kommuner i Sverige i ansvar att se 
till att enklare hinder som försvårar 
tillgängligheten på allmänna platser blir 
åtgärdade. Offentliga rummet delar varje 
år ut Guldlänken för att premiera den 
mest innovativa förvaltningsutvecklingen 
inom det offentliga Sverige. l

Göteborgs Stad vinnare 
av Guldlänken 2018

Enligt en ny undersökning som Sifo gjort 
på uppdrag av Synskadades Riksförbund 
har personer med synnedsättning i 
lägre grad arbete och möjlighet att 
betala sina löpande utgifter än den 
övriga befolkningen. Arbetslösheten har 
dessutom ökat sedan de mätningar som 
gjordes 2015 och 2012, trots rådande 
högkonjunktur. Undersökningen visar 
också att endast varannan person med 
synnedsättning uppger att deras hälsa 
är god, resterande vittnar om både 
psykiska och fysiska hälsoproblem. 
Bakom dessa tal ligger orsaker som lägre 
sysselsättningsgrad och större oro för 
att förlora jobbet, ekonomisk otrygghet, 
diskriminering och bristande tillgänglighet 
som försämrar livskvaliteten. l

Utsattheten bland 
synskadade ökar

Foto: Riksbanken.
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– Dagens skola befinner sig i fritt fall. 
Elever har blivit sämre på att tänka 
själva och vill ha svaren levererade till 
sig direkt. Jag har inte gjort några studier 
och är ingen expert, men lite sunt förnuft 
vore bra. Om det är upp till föräldrarna 
eller lärarna att lösa vet jag inte, säger 
18-åriga Olof Rydberg.

Vi sitter på en parkbänk i nyutslagna 
Kungsparken, där Stora teatern skuggar 
oss. Olof Ryberg studerar andra året på 
LM Engström. Han kallar gymnasiet för 
en skola med högpresterande elever men 
ser, trots det, tendenser han önskar skulle 
förändras.
– Den allmänna känslan är att människor 

knappt läser böcker längre. Netflix och 
serier har tagit över. Jag tror att böcker är 
bättre för att stimulera hjärnan, säger han. 

Olof Ryberg bryr sig om politik, men är 
inte engagerad i något särskilt parti eller 
ungdomsförbund. Om han ser politiken ur 
ett internationellt perspektiv nämner han 
miljöfrågan som en viktig punkt.
– Vi måste hitta en kortsiktig lösning, så 
att vi kan börja jobba på en långsiktig, för 
som det ser ut i dag så kommer vi inte 
överleva på den här planeten, säger Olof 
Ryberg.

Christina Järås, 44, ser valåret ur en 
annan aspekt. Hon pratar om LSS, lagen 

Olof Ryberg 
Ålder: 18.
Bor: I Tynnered med 
mamma, pappa, katt och 
storebror, som är hemma 
varannan helg.
Mina hjärtefrågor: 
Utbildning och miljö.

Valet 2018 närmar sig. Funktionshinderpolitiken och utbildning 
står i centrum om Olof, Christina och Johanna får välja.

– Utbildning bygger demokrati och jag vill leva i ett demokratiskt 
samhälle, säger förstagångsväljaren Olof Ryberg.

Tre generationer om 
de viktigaste valfrågorna

TEMA: VALET

om särskilt stöd och service, och vikten 
av att inte dra in bidragen. För henne är 
stödet, i form av till exempel ledsagning, 
avgörande för att få vardagen att fungera.
– Det är mitt sätt att kunna göra saker på 
egen hand, allt från att gå till gymet till att 
gå och handla själv. Jag är rädd att det 
ska skäras ned på den beviljade insatsen. 
Jag är väldigt aktiv och utan hjälpen hade 
jag blivit isolerad, säger hon.

Hennes två barn är sju och elva år gamla 
och fullt seende. Livet och perspektiven 
har förändrats sedan hon fick barn, 
medger hon.
– Nu börjar barnen bli lite större och visst, 
de kan hjälpa mamma litegrann, men jag 

är väldigt noga med att de inte ska vara 
några assistenter åt mig. 
– Saker som rör familjepolitiken, till 
exempel barnbidrag och föräldrapenning, 
ser jag på ett annat sätt efter att jag fött 
barn. I många länder får du ju inte ens 
vara föräldraledig med föräldrapeng. Vi 
har det ganska bra här i Sverige, säger 
Christina Järås.

Att värna om de ungas rättigheter är 
bland det viktigaste inför valet 2018, 
anser 80-åriga Johanna Berntsson. 
Precis som Christina, nämner hon 
handikappersättningen som en av de 
viktigaste frågorna. Att få komma ut och 
göra någonting, för att fylla sitt liv med 
innehåll, är någonting alla ska ha rätt till.
– Staten har massor av pengar, som de 
kan använda på ett annat sätt än vad de 
gör nu. Vi hade ett mycket bra Sverige, 
som föräldrarna till barnen har varit med 
och byggt upp. Att sedan barnet får en 
sjukdom, och i sin tur ingen hjälp, är inte 
riktigt. Det är min inställning.

Hon har inga egna barn men håller de 
fina ungdomarna, som Johanna kallar 
dem, om ryggen.
– Jag vet ju hur det har sett ut den 
senaste tiden. Inte direkt strålande. 
Jag ser alla ungdomar som vill göra 
någonting och inte får någon hjälp, med 
ledsagning på jobbet till exempel. Som 
normal medborgare ska du ha den rätten. 
Jag kämpar för dem, säger Johanna 
Berntsson. l

Christina Järås
Ålder: 44.
Bor: Lundby med sina två 
barn.
Min hjärtefråga: 
Funktionshinderpolitiken.

Johanna Berntsson
Ålder: 80.
Bor: Hisingen.
Min hjärtefråga: 
Handikappolitiken.

Bild 1: Olof Ryberg omgiven av 
blommande träd. Han står på en 
gräsmatta.

Bild 2: Olof åter igen omgiven av 
grönska. Han har ansiktet diagonat riktat 
mot kameran och ler så stort att ögonen 
kisar.
Text och bild: Sofia Andersson.
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Hjälper synskadade 
för en förändring
Arbetsförmedlingen rustar synskadade 
i och inför arbetslivet. Genom samtal 
och kartläggningar skapar de trygghet 
och frihet på en tuff arbetsmarknad.
– Att ändra attityderna hos 
arbetsgivare är ett långsiktigt arbete, 
säger synspecialisten Åse Holmström.

På Majornas kanske längsta gata, Karl 
Johansgatan, ligger Arbetsförmedlingen 
Syn Döv Hörsel Väst. Långt upp i 
byggnaden, med utsikt över älven, jobbar 
ett 20-tal personer för att hjälpa de 
arbetssökande i Västra Götalands län och 
Halland.

Enheten Syn kan stötta alla med 
synnedsättning som är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen, har anställning 
med lönestöd och även anställda utan 
lönestöd under det första arbetsåret.
Danna Singborn är SIUS-konsulent 
(särskild stödperson för introduktion- 
och uppföljningsstöd) och jobbar för att 
hitta arbetsplatser som tar emot hennes 
arbetssökande. Hon pratar om hjälpen i 
form av tre steg: att finna, få och behålla 
en anställning. Arbetsförmedlingen 
kan erbjuda bidrag till hjälpmedel på 
arbetsplatsen, bidrag för personligt 
biträde och olika former av lönestöd. 
Ofta stöttar Arbetsförmedlingen genom 
en kombination av alla dessa stöd.
– Vi vill rusta personen så bra som 
möjligt, så att den känner sig trygg i sin 
anställning. De mjuka värdena är minst 
lika viktiga. Att få känna frihet till exempel, 
säger Danna Singborn.

Kartläggning och utredningar
Det första som händer när den, i 
de flesta fall, arbetssökande söker 
hjälp, är en kartläggning i form 
av en synfunktionsutredning. Här 
utkristalliseras hur synnedsättningen 
påverkar arbetsförutsättningarna, vilka 
synstrategier personen har och behovet 
av hjälpmedel.
– Det kan också handla om 
en anpassning i miljön, säger 
synspecialisten Åse Holmström. Till 
exempel trappmarkering, belysning 
eller uppmärkning av knappar (på 
bland annat kaffemaskin eller kopiator) 
eller orienteringsträning för att hitta på 
arbetsplatsen.

För att rätt person ska matchas till rätt 
arbete behöver man i vissa fall titta på 
andra förutsättningar än synnedsättningen. 
Det kan handla om psykologiska 
förutsättningar som exempelvis 
stresstålighet och minne. För en fördjupad 
vägledning i dessa frågor kopplas 
arbetspsykologen Johan Alnesten in. Han 
tillsammans med sitt team skapar genom 
samtal med individen de lösningar som 
krävs för en lyckad matchning till arbete.
– Det kan finnas en uttröttbarhet, 
eftersom man får anstränga sig väldigt 
mycket mer som synskadad, säger Johan 
Alnesten.

Felaktig uppfattning hos arbetsgivare
Danna Singborn letar dagligen 
arbetsplatser som motsvarar 
arbetssökandes krav på miljö. Hon 
pratar om ”100 knack, 10 snack och 
1 affär” och menar att arbetsklimatet 
blivit tuffare överlag. Det råder också en 
felaktig uppfattning hos arbetsgivarna 
om arbetskapaciteten hos personer med 
synnedsättning, menar specialisterna. 
– Visst finns det begränsningar, men 
ofta är det en själv som är begränsad i 
tankarna. Arbetsgivare lyssnar först när 
andra arbetsgivare pratar om lyckade 
resultat. Där finns det en öppning, säger 
Åse Holmström.

“Vi har glömt den vanliga människan”
46-årige Joakim Ericson har 
ögonsjukdomen RP, som drabbar 
näthinnan och gör att hans syn försämras 
med åren. Han har varit i kontakt med AF 

Rehab både gällande arbetsmöjligheter 
och tillgång till hjälpmedel. Joakim kallar 
den svenska arbetsmarknaden för tuff 
och pratar om ett hårt klimat, där du 
måste stå på dig.
– Det gäller att vara hårdhudad. Visst, 
många ser dåligt men det finns sätt 
att lösa saker på, om de bara ger oss 
chansen. Det gäller att hitta arbetsgivare 
som ställer upp på det, men tyvärr är min 
upplevelse att de är få.
– I dagens samhälle ska allt gå i 
110 km/h. Det är anpassat efter 
supermänniskan och vi har glömt av den 
vanliga människan, säger Joakim.

Joakim tog 2014 examen på 
lantbruksuniversitetet i Alnarp och jobbar 
i dag som lantmästare på länsstyrelsen 
i Uddevalla. Han vittnar om en tydlig 
uppförsbacke för den som jobbar och 
har en synnedsättning. Utmaningen kan 
handla om allt från att behöva lära sig 
vägen till arbetsplatsen till att sätta sig in i 
uppgifter och lära känna kollegor.
– Första veckan var jag helt färdig. Jag 
önskar att fler arbetsgivare var öppna, 
nyfikna och hade en positiv attityd. 

Han har också ett tips till de arbetsgivare 
som i framtiden kommer att anställa en 
person med synnedsättning.
– Fastna inte i problemen utan se till det 
som fungerar. Vissa hade kunnat komma 
så mycket längre, om ingen satte upp 
staket för en, säger Joakim Ericson. l

Inskrivna på Syn Döv Hörsel Väst
Totalt 615 personer, varav 37 procent är 
kvinnor och 63 procent är män. 

Öppet arbetslösa: 72. I program med 
aktivitetsstöd: 124. I arbete utan 
stöd: 75. I arbete med stöd: 304. I 
nystartsjobb: 8. Övriga inskrivna, till 
exempel sjukskrivna med mera: 32.

ALLMÄNT

Har du rätt till hjälpmedel? 
En funktionsnedsättning kan 
kompenseras genom hjälpmedel, 
ekonomiskt bidrag eller personligt stöd. 
Vill du veta mer om villkor och dina 
rättigheter? Se Arbetsförmedlingens 
hemsida.

Text och foto: Sofia Andersson.

Bild 1: Utsikt över 
sjömanshustrun 
från ett av 
kontorets fönster.
Bild 2: Johan 
Alnesten och 
Åse Holmström. 
Bild 3: Anställda 
på enheten Syn 
Döv Hörsel tar en 
paus. 
Bild 4: Danna 
Singborn, SIUS-
konsulent. 
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Nicolina beskriver sig själv: ”Jag är 163 cm 
lång, har brunt axellångt hår och blågröna ögon. 
Jag är ganska vältränad eftersom jag håller på 
med idrott. Jag har ofta på mig träningskläder 
men om jag inte tränar så passar jag gärna på 
att ha på mig någonting annat.”

Kuta och kör firar 35 år på Gunnebo 
Slottsteater. I sommar visas den 
moderna klassikern, som innehåller 
både absurditeter och 80-talsnostalgi.

I Kuta och kör spelar Allan Svensson, 
känd från bland annat Svensson 
Svensson, taxichauffören Percy Persson. 
Karaktären lever ett dubbelliv med två 
fruar, helt ovetandes om varandra. När 
ett rån med påföljande sjukhusbesök 
leder till att polisen besöker hans hem, 
är hemligheter på väg att avslöjas. En 
lögn leder till en annan och de absurda 
situationer som uppstår ska få publiken 
att huka sig av skratt.
– Man kan förvänta sig en fantastiskt 
roligt föreställning. Jag kommer att 
minnas repetitionerna som ett enda 

långt skratt. Pjäsen rankas som en 
modern klassiker bland komedier, säger 
regissören Anders Aldgård. 

Den musikaliska komedin firar nu 
35 år. I årets uppsättning av teatern 
syns skådespelarna Sofie Lindberg, 
Lotta Thorell, Ola Forssmed, Lars-Åke 
Wilhelmsson, Hans Josefsson och 
Christian Åkesson.
– Vi är väldigt glada över att kunna 
erbjuda en sådan färgsprakande 
ensemble i denna jubilerande pjäs. 
Vår uppsättning kommer bli en härligt 
80-talsnostalgisk upplevelse, säger 
Gunnebos VD Lena Vikström. l

Kuta och kör spelas 4 juli till 12 augusti. 
Syntolkade föreställningar 15 juli och 5 
augusti klockan 14. 

Text: Sofia Andersson.
Foto: Tommy Holl

Det betyder mycket att 
Synskadades Riksförbund tar 

upp frågor, som är viktiga för oss 
som inte ser. Jag tänker främst på 
handikappersättningen, färdtjänst- 

och ledsagarfrågan. Det är bra
att det finns en större organisation 

som har saker att säga till om. SRF 
Göteborg har också hjälpt mig rent 

ekonomiskt, vilket jag är väldigt 
tacksam för. Det är fantastiskt bra 

att de finns.

- Nicolina Pernheim
SRF:are nummer 3 2018 l

SRF:aren

Modern klassiker 
på Gunnebo Slott

Bilden: (från vänster) 
Ola Forssmed, 
Lotta Thorell, Allan 
Svensson, Sofie 
Lindberg och Ewa 
Roos (som nu har 
hoppat av och ersatts 
av Hans Josefsson). 
Skådespelarna står 
uppradade bredvid 
varandra i en 
pampig sal med en 
kristallkrona ovanför 
sina huvuden.

KULTURTIPSET:
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KALENDARIUM
JULI – OKTOBER 2018
Synskadades Riksförbund Göteborg

JULI

Måndag 9 juli – fredag 13 juli
Familjevecka på Almåsa i Stockholm med 
barn i åldern 7-15 år. Anmälan är stängd. 
Rikskansliet arrangerar lägret. 

Torsdag 12 juli, kl 14.15 – 16 
Sommarlunch på Evas, Tjolmenvägen 27, 
Hälsö. Anmälan senast 5 juli till Camilla 
eller Lennart.

Lördag 14 juli, kl 10.45
Guidning på rosenutställningen i 
Trädgårdsföreningen i Göteborg, 
Slussgatan 1. Samling vid 
Trädgårdsföreningens entré mot 
Drottningtorget. Gratis för medlemmar i 
SRF. Anmälan är stängd.

Söndag 15 juli kl 14 – 16
Kuta och kör syntolkas på Gunnebo 
Slottsteater. Samling kl.13.00. Pris 250 
kr för medlemmar i SRF, 495 kr för icke-
medlem. Anmälan är stängd.

Måndag 16 juli – fredag 20 juli
Bussresa till Almåsa, Stockholm. 
Anmälan är stängd.

Tisdag 24 juli – måndag 30 juli
Fjällvandra i Klimpfjäll med 
Friluftsfrämjandet. Anmälan är stängd.

AUGUSTI

Onsdag 8 augusti – lördag 11 augusti 
Bussresa till Visby, Gotland. Anmälan är 
stängd.

Fredag 24 augusti kl 17.30 – 20.30
Middagsträff på Tyrolen, Liseberg. 
Ersätter augusti månads lunchträff. 
Samling vid gästservice utanför Liseberg. 
Anmälan senast 15 augusti.

Torsdag den 28 augusti kl 14
Fråga valstugan och ät en glass.
Samling på Kungsportsavenyn 
Koppamärra. Anmälan senast 20 augusti. 
Ingen kostnad för våra medlemmar.

Fredag 31 augusti kl 15 – 17
Torgmöte i Bältesspännarparken för 
att uppmärksamma personer med 
synnedsättnings livsvillkor. Gör SRF:s 
röst hörd på ett roligt och pedagogiskt 
sätt. Vi anordnar ett torgmöte för 
allmänheten med utmanande aktiviteter 
så som hinderbana, mörkerfika och 
punktskrift. Vi bjuder även på tal och 
musik. Alla medlemmar behövs på plats.

SEPTEMBER

Måndag 3 september kl 12 – 14
Caféträff  i Mölndal. Kontakta kansliet för 
mer information.

Onsdag 5 september kl 16 – 18
Nordostträff, Café Bueno, Angered Torg.

Torsdag 6 september kl 11 – 13
Torsdagsklubben startar för terminen. 
Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Söndag 9 september kl 19
Valvaka på Scandic Europa. Följ 
valresultatet med gott sällskap och massa 

SRF GÖTEBORG TIPSAR
Missa inte föreställningen Kuta och kör på Gunnebo Slott. 
Föreställningen syntolkas den 15 juli. I artikeln ”Modern 
klassiker på Gunnebo Slott” på sida 13 har Ögonblicket 
intervjuat regissören Anders Aldgård.!

spänning. Anmälan senast 3 september. 
Ingen kostnad för våra medlemmar.

Måndag 10 september kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Onsdag 12 september kl 12 – 14
Österträff på Verket (Mariagården), Lilla 
Stampgatan 1C.

Måndag 17 september kl 12 – 14
Caféträff  i Mölndal. Kontakta kansliet för 
mer information.

Onsdag 26 september
Öppet styrelsemöte.
Inbjudan skickas ut i augusti.

Torsdag 27 september kl 12
Lunchträff Restaurang Trappan, Folkets 
Hus, Järntorget 2.

OKTOBER

Måndag 8 oktober kl 17 – 18.30 
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Onsdag 10 oktober kl 12 – 14
Österträff på Verket (Mariagården), Lilla 
Stampgatan 1C.

Fredag 12 oktober kl 18 – 23
Kräftskiva i stuga nummer 7, Skatås. 
Anmälan senast 21 september.

Måndag 15 oktober kl 12 – 14
Caféträff  i Mölndal. Kontakta kansliet för 
mer information.

 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

JustNu_annons_ögonblicket_180x60mm.indd   1 2018-04-12   13:41

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.
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SRF:s förbundsstyrelse sammanträder för 
sista gången före kongressen 2017 och 
förbundsordförande Håkan Thomsson 
rapporterar från ett möte hos regeringen. 
Man vill förändra Handikappersättningen 
och det snabbt. SRF har inte bjudits in och 
ingen möjlighet finns heller att tycka något. 
Frågan är färdigberedd och förslaget läggs 
om dryga veckan.

En febril aktivitet bryter ut. Sociala 
medier, pressmeddelande och snabbt 
framtagande av slogan. Vi ska agera 
och det brådskar. Till Malmö anländer 
ombuden, SRF samlas till kongress. 
När Håkan informerar kongressen viner 
stormen ute och inne i salen uppstår en 
kampstämning av sällan skådad art. Från 
alla bänkar hörs samma budskap - nu är 
det nog! SRF befinner sig plötsligt i full 
strid.

På sociala medier rasar alla SRF-are mot 
förslaget och frågan får stor spridning. 
Regeringens inbjudna representant 
möts av kampviljan. Kongressen antar 
enhälligt ett väldigt skarpt uttalande och 
skickar det med henne till Rosenbad. Med 
tilltro till vår samlade förmåga avslutas 
kongressen med slagorden ”Säkra 
Handikappersättningen”.

Enskilda brev, namninsamlingar, otaliga 
träffar med politiker, insatser i radio och TV 
samt hårt arbete krävs i hela nio månader. 
Under tiden backar regeringen marginellt, 
men det räcker inte. SRF-organisationen, 
rörelsens ungdomsförbund US och alla 

enskilda medlemmar gör sitt yttersta och 
striden fortsätter. I Göteborg tar vi en 
aktiv roll och träffar ledamöter från 6 av 
riksdagens partier. Och när det är dags 
för manifestation i februarikylan är vi det 
största medverkande distriktet på plats 
utanför riksdagen. När en riksdagsledamot 
vi träffat i Göteborg äntrar scenen och 
berättar att hans parti ska avvisa förslaget 
stiger jublet i snöyran. Vi hade gjort intryck 
på honom och han hade förstått.

Våren kommer och fler partier ansluter sig 
till vår linje, vår särställning i ersättningen 
ska inte röras. Regeringen utmanas 
och snart visar det sig att det finns en 
majoritet för vår linje. I sista stund ändrar 
sig också regeringspartierna och vi i 
SRF får enhälligt stöd för våra krav. I 
den avslutande debatten är det en fröjd 
att höra partierna använda samma 
ord som vi själva använt hela tiden. 
Slutligen, den 13 juni föll klubban och 
Handikappersättningen var säkrad.
Enade, med tilltro på vår egen förmåga 
och systematiskt arbete lyckades vi segra. 
Och denna seger är allas i vår rörelse, 
tack för just din viktiga insats! l

Alireza G. Alipour
Ordförande SRF Göteborg

FÖRENINGEN

GUIDE:
SRF Göteborg betygsätter
stadens bästa luncher

I samarbete med:

1. Kvinnan på bänken
av: Anna Jansson

2. Omgiven av idioter
av: Thomas Erikson

3. En andra chans
av: Jojo Moyes

4. Omgiven av psykopater
av: Thomas Erikson

5. Ondskans ansikte
av: Mats Ahlstedt

TOPPLISTAN
TALBÖCKER:

Medlemmarna har ordet
Tycker du att det är roligt att sjunga? 
Många upplever att det skulle vara 
skönt att få chansen att sjunga av 
sig. Därför har vi nu satt ihop en kurs 
för detta ändamål. Det kommer bli 
en sångkurs i en kravlös allsångsstil. 
Jag själv är kursledare, men har 
ingen speciell musikutbildning. 
Tillsammans kommer vi i gruppen 
att sjunga kända visor och låtar 
tillsammans. Fika ska man alltid göra, 
så det blir ett avbrott mitt i, eller så 
tar vi det mot slutet. Vi söker särskilt 
dig som spelar ett instrument och vill 
spela under kurstillfällerna. Kursen 
kommer att hållas i SRF:s lokaler 
på Slottskogsgatan 10, onsdagar 
varannan vecka klockan 17-18:30. 
Anmäl dig till kansliet på telefon:
031 - 727 22 38. Första kurstillfället 
är den 12 september.

/Kristina Askebark

Vi vann!
– mot alla odds

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

Park Avenue
Tillgänglighet: Bra, men för hög musik.
Maten: Mycket bra.
Pris: Kött eller fisk 125 kr, vegetariskt 115 kr.
Service: Bra.

Golden Days
Tillgänglighet: Bra, men några trappsteg.
Maten: Bra mat, buffé.
Pris: 100 kr för buffé.
Service: Bra, går att få hjälp.

Ritz
Tillgänglighet: Bra.
Maten: Mycket bra. 
Pris: 130 kr för varmrätt, salladsbuffé, kaffe 
och kaka. Bordsservering av varmrätten.
Service: Bra.

Café du Nord, Köttbullecaféet
Tillgänglighet: Tillgängligt, men trångt.
Maten: Bra buffé och köttbullar.
Pris: Runt hundralappen.
Service: Extra service erbjuds.
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Catarina Ahlquist
Ombudsman SRF Göteborg

INTRESSEPOLITIK

Med fingerad optik och vit käpp har 
de fått gå en kortare promenad för att 
uppleva hur det kan vara att ta sig fram i 
stadsmiljön med en synnedsättning. Innan 
de gav sig ut fick de motivera behovet 
av ledsagning. De flesta argumenten 
som framfördes var sådana vi själva 
använder dagligen, till exempel ökad 
trygghet, minskad isolering och att det 
är svårt att se hinder i miljön. Argument 
som många gånger inte räcker till för att 
vår målgrupp ska beviljas ledsagning. För 
politikerna var detta en nyttig upplevelse. 
Det var intressant att observera hur olika 
människor reagerade på att inte se. En 
del såg det som en utmaning medan 
andra blev ledsna och arga. Precis så är 
det i verkligheten, vi hanterar situationer 
olika.

Efter den lilla promenaden blev det tårta 
som de själva fick förse sig med.

Störst framgångar nådde vi i 
kranskommunerna. På Öckerö lovade 
politikerna att framställa information 
på tillgängligt media. Redan nu ska 
man kunna beställa en skiva med 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
Kommunen har även lovat att se över 
färdtjänsttaxan.

Både i Mölndal, Partille och på Öckerö 
har man lovat att se över hur man kan 
tillgodose behovet av syninstruktörer. Det 
finns både idéer om att utbilda någon 
anställd inom kommunen alternativt 
köpa tjänsten från Göteborg. En politiker 
för Liberalerna har motionerat till 
kommunfullmäktige om att syninstruktörer 
bör införas i Mölndal.

I Göteborg hänvisade flera till redan 
gott samarbete genom samverkansråd. 
Vägvalet kom med förslag på 
lösningar kring färdtjänstens nattrafik. 
Vänsterpartiet var nyfikna på förslaget om 
två nivåer av färdtjänst medan Liberalerna 
efterfrågade en insiktsutbildning för 
partiet. Vi kommer att kontakta de nya 
partigrupperna efter valet för att erbjuda 
insiktsutbildningar och följa upp löften.

Media var en flitig bevakare. Våra 
mörkerträffar har uppmärksammats i GP, 
Partille tidning och Mölndals Posten. l

Famlande politiker i mörker
Valåret är här och för SRF Göteborg är det viktigt att göra 
sin röst hörd och sätta synperspektiven på den politiska 
agendan. Därför har vi försatt över 30 politiker i mörker, 

så väl i Göteborg som i våra kranskommuner.

FÖRENINGEN

SRF Göteborg

Slottsskogsgatan 12

414 53 Göteborg

VYKORTET

Vi stödjer arbetet för personer med synnedsättning i Göteborgsområdet!
ekmangroup.com, Ekman & Co AB, Lilla Bommen 1, 401 23 Göteborg

Skicka ett vykort:  
Vill du också berätta om 

en SRF-aktivitet? Maila till: 
ogonblicket@srfgoteborg.se, 

så kan ditt vykort 
hamna här.

Hej!
Det var en riktigt trevlig midsommarfest vi 
hade den 19 juni. Den här gången var det 
ingen traditionell midsommartallrik, men 
massor med enorma jordgubbar. Alla fick 
påfyllning flera gånger! Jag uppskattade 
verkligen State Lyckes quiz och musik. 
Hans röst hörs så bra. Lennart Berntsson 
tog fram sitt dragspel och det var så härligt 
att kunna sjunga med. Det var en positiv 
stämning och riktigt mysigt med allt surr, 
trots att det var svårt att höra vad andra 
sa då alla bubblade. Men det är ett tecken 
på att alla mådde bra och trivdes. Jag vill 
tacka State, Lennart och alla ledsagare som 
stöttar och hjälper oss. Glad sommar till alla 
medlemmar.

/ Britt-Marie Jakobsson
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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.

Har du ledsagning via kommunen?
Vi är intresserade av att höra dina 
synpunkter, erfarenheter och åsikter 
om hur det fungerar och vad som är 
bra eller dåligt. Oavsett om du har 
ledsagning genom LSS eller SoL så 
kan dina erfarenheter göra skillnad i hur 
vi på SRF Göteborg ska ta oss an vårt 
påverkansarbete i frågan. Kontakta gärna 
vår Arbetsgrupp för Ledsagarservice på 
ledsagarservice@srfgoteborg.se

Är du intresserad av att delta i någon 
av våra arbetsgrupper?
SRF Göteborg bedriver sitt 
påverkansarbete genom arbetsgrupper. 
2018 arbetar vi extra hårt inom 
områdena Färdtjänst, Ledsagning, Hab-/
Rehabilitering, Skola/Arbetsmarknad, 
Tillgänglighet samt Val 2018. Vill du 
delta? Läs mer på www.srf.nu/goteborg 
eller kontakta ombudsman Catarina 
(kontaktinformation finns på sida 26).

Kulturintresserad?
Är du intresserad av att få ett mail med de 
mest aktuella kulturaktiviteterna? Genom 
att anmäla dig till vår lista får du alltid den 
senaste informationen om syntolkade 
föreställningar, filmvisningar, aktiviteter 
eller andra kulturevenemang inom och 
utanför SRF. Anmäl dig genom att maila 
till anmalan@srfgoteborg.se

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

Restips
Ska du ut och resa? Du vet väl att du 
smidigt och enkelt kan boka ledsagning 
till och från tåget, bussen och båten på 
stationen? Du måste först boka din resa. 
Därefter kontaktar du företaget du reser 
med. 
SJ: 0771-75 75 75, tonval 5. 
Västtrafik: 0771-91 90 90, tonval 2.
MTR-Express bokar du via webbplats:
www.mtrexpress.se/sv/boka-ledsagning 
Trevlig resa!

SRF GÖTEBORG INFORMERAR

Betala med autogiro
Du vet väl om att du numera kan betala 
din medlemsavgift via autogiro? Det är 
ett enkelt och bekvämt sätt att säkra sitt 
årliga medlemskap i SRF. 
Kontakta medlemsregistret på telefon: 
08-39 91 20 eller via e-post: 
registret@srf.nu, så berättar vi mer.

Når vi dig på rätt sätt?
För att vi ska kunna nå dig snabbt och 
effektivt med aktuell information gäller 
det att vi har rätt kontaktuppgifter. Är du 
osäker på om vi har rätt e-postadress, 
telefon- och mobilnummer? Hör av dig till 
kansliet på telefon 031-727 22 38 eller via 
mail till asa.alverstedt@srfgoteborg.se.

ANSLAGSTAVLAN

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Färdtjänst Göteborg, 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.

Synverksamheten
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.

TRIVSEL

Caféträffar i Mölndal
Hjärtligt välkomna till Mölndals caféträffar. 
Vi träffas varannan måndag jämna veckor 
klockan 12.00-14.00. Höstterminen börjar 
3 september och det blir cirka 8 gånger 
per termin. Vi fikar, umgås och det är 
kostnadsfritt. Vi håller till på träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, vid Krokslätts fabriker. 
Har du några frågor så vänder du dig till 
Åsa Alverstedt.
Telefon: 0723-32 01 02
Mail: asa.alverstedt@srfgoteborg.se

Torsdagsklubben
Vill du ta en fika och prata bort en stund? 
Träffa andra medlemmar och skapa nya 
kontakter? Känna gemenskap och dela 
glädje med andra? Vi träffas i våra lokaler 
på Slottsskogsgatan 10. Fika ingår. Ingen 
kursavgift. Vi möts varje torsdag klockan 
11.00-13.00 med början den 6 september. 
Ingen anmälan krävs för att vara med.

Tema och trivselkvällar
Under året kommer vi på medlemsinitiativ 
att arrangera ett antal Tema/trivselkvällar, 
med inriktning på att undersöka intresse 
och testa olika teman för eventuella 
studiecirklar. Är det något just du brinner 
för och vill göra? Kontakta då Helene 
på kansliet för hjälp med planering och 
bokning av lämpligt datum. 
Telefon: 0723-32 01 05
Mail: helene.bergstrand@srfgoteborg.se

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.

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
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Medlemsfaktura via e-post
Vill du få din medlemsfaktura via e-post 
och på ett sätt som fungerar för din 
skärmläsare? Nu kan vi erbjuda dig att 
få dina medlemsavgiftsuppgifter direkt till 
din inkorg. Smart, effektivt och inte minst 
miljövänligt. Kontakta medlemsregistret 
på telefon 08-39 91 20 eller via e-post 
registret@srf.nu så berättar vi mer.

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!

Funktionshinderpolitisk debatt och 
utfrågning
Onsdag 22 augusti kl 17-19  
Dalheimerssalen, Dalheimers Hus, 
Slottsskogsgatan 12. Välkommen 
till funktionshinderpolitisk debatt 
med stadens partier inför valet! 
Under kvällen hoppas vi få veta vad 
medverkande partier kommer att göra 
för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i Göteborg under 
kommande mandatperiod. Anmäl dig 
senast 15 augusti genom att fylla i 
formuläret via denna länk:
https://tinyurl.com/funkpoldebatt22aug
Frågor besvaras av Pia Emanuelsson, 
ombudsman: pia.emanuelsson@
funktionsrattgbg.se. Tel: 031-24 03 31.

STIFTELSER OCH FONDER

Student?
Som synskadad student mellan 12 
och 31 år har du möjligheten att söka 
studiebidrag eller stipendium ur Greta 
och Åke Kärrmans Minnesfond. Fonden 
är till för att stötta dig i dina studier 
eller förkovran. Din ansökan måste ha 
inkommit senast 31 januari eller 31 
augusti. Ansökningsblankett och mer 
information hittar du under ”Stiftelser och 
fonder” på: srf.nu/goteborg

Bostäder åt blinda
Ny stiftelse som SRF Göteborg förvaltar. 
Stiftelsen beviljar hyresbidrag och bidrag 
till bostadsanpassning åt synskadade 
enligt ändamål och är inkomstprövande. 
Ansökan kan skickas under hela året, 
dock beviljas bidrag då stiftelsens styrelse 
sammanträder. Ansökningsblankett och 
mer information hittar du under ”Stiftelser 
och fonder” på: srf.nu/goteborg

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. Din taxerade årsinkomst bör 
inte överstiga 181 990 kronor för år 2018. 
Ansökningsblankett och mer information 
hittar du under ”Stiftelser och fonder” på: 
srf.nu/goteborg

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 synverksamheten. Normalt 
beviljas inte bidrag till insatser och 
åtgärder som samhället har att svara 
för. Krav för erhållande av Stiftelsernas 
bidrag till behövande synskadade är 
behovsprövade, vilket innebär att en 
ensamstående anses behövande om 
den taxerade årsinkomsten understiger 
fyra prisbasbelopp, det vill säga 181 990 
kronor för år 2018, enligt Skatteverket.

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

Brukarstödscentrum
Kostnadsfri rådgivning i frågor som 
rör funktionshinder för dig som bor i 
Göteborgs kommun. Telefonnummer: 
031-24 03 18. Webbplats:
www.brukarstodcentrum.se

MER INFORMATION

För mer information är du alltid 
välkommen att kontakta våra 

ombudsmän Catarina och Erik, se 
kontaktlista på sida 26.

ANSLAGSTAVLAN
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Möt den nya styrelsen
Syntolkade visningar på

Visningen ingår i entréavgiften. 
Årsbiljett (40 kr) gäller som inträde. 
Kostnadsfritt för ledsagare. I visningarna 
ges en presentation av utställningens 
innehåll och gestaltning, med tyngdpunkt i 
fördjupade beskrivningar av några utvalda 
konstverk. Behöver du ledsagning så 
kontakta SRF:s kansli på 031-727 22 38 
eller anmalan@srfgoteborg.se

Program:

17 aug kl 14.00
Se mer – se queer! 
Vi synliggör det queera i konsten! 
HBTQ-personer har alltid funnits, men 
osynliggjorts i historieskrivningen.

3 sep kl 13.00
Det universella språket
Under 1900-talet växte idén om konsten 
som ett universellt språk fram. Genom 
konsten skulle broar raseras och kulturer 
mötas, men blev det verkligen så?

1 okt kl 13.00
Sjö och hav i konsten
Vi undersöker vattnets skönhet och 
lockelse i konsten, symboliken i olika 
havsdjur och hur konstnärer har sökt sig 
till havet i sitt privatliv och konstnärskap.

GÖTEBORGS KONSTMUSEUM 
GÖTAPLATSEN, 412 56 GÖTEBORG
tel. 031-368 35 00 
info.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Maria Vilhelmsson, suppleant
Sysselsättning: Administrativt stöd och chefsstöd i Göteborgs stad 
centrum. Bakgrund: Styrelseledamot i fackförbundet Vision. Varför är 
du med i styrelsen? ”För att lära mig mer om SRF och för att kunna 
vara med och påverka.” Vilken fråga ligger dig extra varmt om hjärtat? 

”Arbetsmarknad och färdtjänst.”

Mona Nilsson, vice ordförande
Sysselsättning: Pensionär och ideellt arbetande. Bakgrund: Har 
bland annat varit ordförande i MIS (Motions- och idrottsföreningen för 
synskadade) och arbetat inom synverksamheten. Varför är du med i 
styrelsen? ”Jag har alltid varit engagerad i frågorna eftersom att jag själv 
är blind. SRF har alltid funnits med.” Vilken fråga ligger dig extra varmt 
om hjärtat? ”Habilitering, rehabilitering och ledsagning.”

Thomas Krantz, ledamot
Sysselsättning: Pensionär. Bakgrund: Har jobbat inom ett par 
idrottsföreningar och ett politiskt parti. Varför är du med i styrelsen? 
”För att jag har en långvarig bakgrund inom SRF och US. Jag har en vilja 
att påverka i gruppens intressen.” Vilken fråga ligger dig extra varmt om 
hjärtat? ”Habilitering och rehabilitering.”

Krister Genelid, suppleant 
Sysselsättning: Hantverkande pensionär. Bakgrund: Har suttit i 
funktionshinderrådet i Lundby och nu Norra Hisingen, ordförande för 
funktionshinderdagen i Flunsåsparken. Varför är du med i styrelsen? 
”Det är viktigt att bevaka de synskadades frågor och att medlemmarna får 
sin röst hörd.” Vilken fråga ligger dig extra varmt om hjärtat? ”Tillgänglighet.”

Madeleine Linder, ledamot 
Sysselsättning: Lärare på kvinnofolkhögskolan i Göteborg. 
Bakgrund: Har jobbat inom SRF och US. Har även arbetat politiskt med 
nämndarbete. Varför är du med i styrelsen? ”Jag tror att vi tillsammans 
kan påverka, förändra och tillsammans utmana strukturer.” 

Vilken fråga ligger dig extra varmt om hjärtat? ”Utbildning.”

Elin Forsgren, ledamot 
Sysselsättning: Lärare 
i samhällskunskap och 
svenska. Bakgrund: 
Var med i SRF:s styrelse 

2008-2010 och är idag 
ordförande i idrottsföreningen 

SUGI och ledamot i Föreningen Forum 
Kvinnor och Funktionshinder. Varför är 
du med i styrelsen? ”SRFs politiska 
roll i samhället är viktig för mig, frågor 
som rör exempelvis synskadeanpassad 
kollektivtrafik drivs inte av någon annan 
aktör i dagens samhälle.” Vilken fråga 
ligger dig extra varmt om hjärtat? 
”Fysisk tillgänglighet, arbetsmiljö och 
fackliga rättigheter för yrkesverksamma.”

Vispen Sjöblom, ledamot 
Sysselsättning: Jobbar 
som telefonintervjuare på 
SIFO. Bakgrund: Medlem 

och aktiv inom US sedan 
tolvårsåldern. Varför är du med 

i styrelsen? ”För att kunna påverka och 
få igenom frågor jag brinner för. Det är 
viktigt att någon under 30 finns med.” 
Vilken fråga ligger dig extra varmt om 
hjärtat? ”Just inför valet brinner jag för 
arbetsmarknaden. Det är sjukt att över 50 
procent bland synskadade är arbetslösa.”

State Lycke, ledamot 
Sysselsättning: Dels 
pedagog, dels författare 
och trubadur i ett eget 

företag. Bakgrund: Har alltid 
haft ett politiskt engagemang, 

bland annat som fackombud. Varför är 
du med i styrelsen? ”Jag vill påverka 
och bland annat jobba för att skapa 
fler arbetstillfällen för människor med 
synnedsättning.” Vilken fråga ligger 
dig extra varmt om hjärtat? ”Skola och 
arbete.”

Alireza G Alipour, ordförande
Sysselsättning: Egenföretagare inom två branscher: 
organisationsutveckling och tvätteri. Bakgrund: Har lång erfarenhet 
av SRF och US. Har därutöver varit fullmäktigeledamot i åtta år 
samt deltagit i nämnder. Varför är du med i styrelsen? ”Det känns 
viktigt att bidra till den organisation jag nästan är uppvuxen i. Det 

är mitt sätt att ge tillbaka.” Vilken fråga ligger dig extra varmt om 
hjärtat? ”Jag är ingen en-fråge-människa. Livet hänger ju ihop.”

Foto: Emira Kesedzic och Therese Selén.
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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

Heba Djärvenskiöld
Medlemsombudsman
heba@srfgoteborg.se
0763 - 185494
 
Ledsagartelefonen: 0723 - 320455
Utvärderingstelefonen: 0723 - 320467
Växeltelefonen: 031 - 7272238

BESÖKSTIDER 
PÅ KANSLIET

NÄSTA 
ÖGONBLICKET

Nästa nummer av Ögonblicket 
kommer i slutet av september 2018.

Manusstopp är 11 september.

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.

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

Välkomna till Synlådan - 
Butiken i Göteborg med synhjälpmedel och 

annat.

Här hittar du bl.a. talande personvåg, 
förstoringsglas, filterglasögon, solglasögon,  
läsglasögon (även högre styrkor), 
fitover, läslampor, kontrastrikt porslin, 
förstoringsspeglar, almanackor, luppar, 
uppmärknings-material och mycket mer. 
Vi håller hög kvalité och ger kvalificerad 
rådgivning och god service. 
Ring gärna om det är något du undrar över!
Adress:
Cederbourgsgatan 6, 412 55 Göteborg
Tel: 0709-885501 info@synladan.com  
www.synladan.com Vi finns på Facebook.

Glasmonter finns i 
SRF:s medlemsrum 
på Slottsskogsgatan 
10 för visning av delar 
av vårt sortiment.

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.

Måndag till torsdag 9.00 – 16.00
OBS: Vecka 28, 29 och 30 

har vi semesterstängt.

ANNONSERA I
ÖGONBLICKET

Vill du exponeras för Synskadades 
Riksförbund Göteborgs 1000 

medlemmar, vårdcentraler, bibliotek 
och synverksamheten?

Kontakta: Erik Lönnroth
erik.lonnroth@srfgoteborg.se

0723 - 320104



Den 17 juni tog 8 medlemmar och 
guide en härlig halvdagstur i havskajak. 
Turen gav både bra träning och en fin 
naturupplevelse. Mellan paddeltagen 
stannade vi för en picknickpaus och en 
härlig halvdag avslutades med rengöring 
av kajakerna och dagens första åskknall. 
Snacka om att ha tur med vädret! l

Berättat av Åsa Alverstedt.

Bild 1: Två deltagare i kajaker långt från 
land. Bild 2: Två deltagare sitter och 
vilar på grönt gräs. De är friluftsklädda. 
Bild 3: En kajaknos i förgrund och två 
deltagare i kajaker lite längre bort. Bild 
4: En deltagare poserar bredvid en kajak 
på land. Bild 5: Människor som drar sina 
kajaker ner i vattnet. Foto: Åsa Alverstedt.

Väderlycka i havskajak


