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Min morgonpromenad mellan 
Masthugget och frilanskontoret är skonat 
från vägarbeten. Jag njuter dagligen av 
denna nedförsbacke utan gropar och 
avspärrningar, för på något vis verkar 
resten av staden grävas upp. 

Ett stenkast från kontoret kapas uråldriga 
träd till förmån för Västlänken. Ett 
minst sagt debatterat bygge. Träden 
manifesterar konflikten. De är nämligen 
en bit av historien om Göteborg och 
har bokstavligt talat rotat sig in i 
stadens grund. Nedsågningarna väcker 
nostalgikern i många och därmed 
debatten kring om detta bygge är rätt eller 
fel. Folk skriker på internet, precis som 
de gjorde när nedmontering av kranarna 
var på tal. Ska de verkligen radera våra 
äldsta invånare? Detta är väl ändå helt 
oacceptabelt?

Utan att fördjupa mig i initiativet 
Västlänken ser jag det hjärtlösa i 
dessa nedsågningar. Kanske är det ett 
ålderstecken. Efter att ha levt större 
delen av mitt vuxna liv i Göteborg finns 
minnen i varje gathörn. Ju äldre, desto 
fler minnen och fler splittrade känslor när 
minnesmonument i form av trädkronor 

eller fasader faller. Förändring vrider om i 
ens lilla människokropp.

Allén leder till Järntorget. Ett än så länge 
orört nav, som binder ihop området. Nu 
talar jag arkitektspråk utan att ha riktiga 
mandat för det. Någon som däremot 
vet vad hon talar om är Trafikkontorets 
landskapsarkitekt Gunilla Gombrii 
Sourander, som just har arbetat fram en 
gestaltningsplan för nya Selma Lagerlöfs 
torg. Hur tänker de i framtagandet av 
en tillgänglig stad och hur tillgodoser 
Trafikkontoret behoven hos personer 
med synnedsättning? Läs mer om dessa 
komplexa frågeställningar på sidan 6. 

Förändring är läskigt men en förutsättning 
för utveckling. Och visst är utvecklingen 
makalös, precis som eldsjälen Gun-Britt 
Lorentzson uttrycker det på sidan 17, 
även om hon pratar om någonting helt 
annat än stadens ombyggnationer. 

Uppåt, framåt och trevlig läsning. l

sida7Sofia Andersson
Redaktör

Blir vi trädkramare med tiden? 
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NYHETER

Sagt på Twitter
”Ditt liv skulle slås sönder 

Stefan Löfven, med din egen 
assistanspolitik #funkpol #svpol”
– Tweetat av @beckmansasikter

Månadens 
vardagstips: 
Anteckna
1. Regletten är ett hjälpmedel för dig 
som använder punktskrift. En reglett 
är en hålmatris man fäster över ett 
papper och som används som stöd för 
att skriva punktskrift med hjälp av ett 
stift som följer med.

2. En handdator med punktskriftsläsrad 
och punktskriftstangentbord finns både 
med och utan talsyntes (en röst som 
läser upp vad som står på skärmen) 
och går även bra att ansluta till mobil 
eller surfplatta.

3. Ett snabbt och smidigt sätt att 
anteckna är att använda sig av ett så 
kallat fickminne, en liten digital apparat 
som ryms i handflatan.

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

Tony Bernedal är Ögonblickets 
stående tipsare om teknik som 
förenklar vardagen för personer med 
synnedsättning. I detta nummer tipsar 
han om att Vårdguiden nu finns som 
app.

1177.se har funnits länge som webbplats. 
Nu har man släppt tjänsten som app. I 
skrivande stund finns den bara för iphone 
och kan hämtas där appar finns. Vad kan 
man då göra i appen?

Utan att vara inloggad kan du:
- Visa 1177.se, där du kan läsa om 
sjukdomar, behandlingar, regler och 
rättigheter samt jämföra vårdmottagningar.
- Ringa 1177 dygnet runt för 
sjukvårdsrådgivning.

Exempel på vad du kan göra när du är 
inloggad med mobilt bank-id:
- Läsa din journal
- Visa dina recept 
- Boka, avboka och omboka tid. Stöds 
ännu inte av så många vårdgivare.
- Förnya recept
- Se ditt högkostnadsskydd.

Många vårdgivare har inte så många 
tjänster i 1177 ännu, men appen byggs ut 
undan för undan. 

Tillgängligheten på 1177 är under översyn. 
På webbplatsen har det bland annat varit 
svårt att läsa sin journal med skärmläsare. 
Hur det går att läsa journalen i appen 
istället har jag inte hunnit prova än. l

NOTISER

90 kr
Så mycket kostar en lunch på 

Café du nord. Läs om fler testade 
lunchrestauranger i vår lunchguide 

på sidan 17. l

4 feb                   
Stenastipendiaterna: Stora svartvita 
målningar och enorma färgrika 
gobelänger. Göteborgs konstmuseum 
visar en kontrastrik utställning där två 
starka kvinnliga konstnärskap står i 
centrum, nämligen Annika Ekdahl och 
Gunnel Wåhlstrand. Följ med på en 
visning av två samtida konstnärskap som 
utforskar både det personliga och det 
existentiella.
4 mars               
Dödssynder i konsten: Moralkoder 
har alltid funnits. Kristendomens sju 
dödssynder har motsvarigheter i andra 
traditioner, men hur står det till med 
synderna och dygderna idag? 
1 april                
Tori Wrånes: Hennes konst tar en 
rad olika skepnader. Hon arbetar med 
performance, installation, video och 
skulptur. Ofta verkar hon vara intresserad 
av det som är sårbart, obekvämt eller 
dolt. Följ med på en visning som bjuder 
in till samtal om fulhet och skönhet, äckel 
och förtjusning. 
6 maj                  
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                 
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. l

Tonys tekniktips

Vårens syntolkade aktiviteter 
på Göteborgs konstmuseum

Musikhjälpens tema 2018 var ”Alla 
har rätt att funka olika”. De insamlade 
pengarna ska gå till operativ verksamhet 
som gör skillnad för människor med 
funktionsnedsättning i fattiga länder. Den 
slutliga summan var dock betydligt lägre 
än året innan, då Musikhjälpen drog in 
74 miljoner. Under veckan då projektet 
pågick syntes många personer med 
synnedsättning bland de medverkande. 
Bland annat Rakel Eriksson från Unga 
med Synnedsättning och Hannes Juhlin 
Lagrelius från SRF. l

Musikhjälpens resultat: 
50 550 204 kronor

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio
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En uppgörelse med snobberi, 
högmod, hyckleri och fåfänga i de 
fina salongerna. Så beskrivs pjäsen 
Lärda kvinnor, som nu ska spelas på 
Göteborgs stadsteater.

Den franska dramatikern Moliére gjorde 
sig känd för sina komedier. Lärda 
fruntimmer från mitten av 1600-talet är en 
av dem. Pjäsen har beskrivits som fräck 
med samhällsdebatterande undertexter. 
Den ironiserar kring våra fördomar om 
det motsatta könet och könsroller men 
handlar också om hur lätt vi förförs av det 
som verkar ”fint”, modernt och trendigt. 

Regissören Hilda Hellwig ligger bakom 
uppsättningen på Göteborgs stadsteater. 
Lärda kvinnor är hennes fjärde 
Moliérekomedi. 
– Moliére är alltid aktuell eftersom han 
genomgående har hyckleriet som tema 
i sina pjäser. Han skriver om det sociala 
spelet i ett samhälle som är sekulariserat. 
– Han pekar också ut det pinsamma i 
att bli offer för smicker. Det är tyvärr lika 
aktuellt idag som det var på Moliéres tid, 
säger hon.

Handlingen kretsar kring mamma 
Philaminte som styr familjen 
och sin litterära klubb med 
järnhand. Kulturmännen servar de 
bildningshungriga damerna med poesi 
och lärda samtal i utbyte mot smicker och 
mer handfast uppmärksamhet.

Hellwigs uppsättning har undertiteln 
”sex, lögner och akademier”, vilket är en 
blinkning mot fjolårets många turer inom 
Svenska Akademien.
– Poeterna tävlar med varandra i att först 
smickra och sedan baktala eller direkt 
angripa varandra. Vi verkar dessvärre inte 
ha blivit klokare än vad vi var för drygt 
300 år sedan, säger Hilda Hellwig.

Varför borde man se Lärda kvinnor?
– Varför?! För att skratta och gråta över 
våra tillkortakommanden. l

Lärda kvinnor har premiär den 15 
februari på Göteborgs stadsteater. 
Syntolkad föreställning spelas fredagen 
den 8 mars. Text: Sofia Andersson. 
Foto: Aorta.

Nygammal pjäs med blinkning mot 
Svenska Akademien

Bilden: Tre svartklädda 
kvinnor är placerade 
framför en bokhylla full 
av böcker. De ser rakt 
in i kameran och två av 
dem håller i varsin bok. 
Bredvid dem på marken 
står böcker staplade på 
varandra i högar.

KULTURTIPSET:

Hon jobbar för att döda
överraskningsmomenten 

> >

ALLMÄNT

Staden växer. För att säkra framkomligheten för 
personer med synnedsättning krävs noggrann 

planering. Vad är viktigt att tänka på i skapandet av en 
tillgänglig stad? Och hur jobbar Trafikkontoret för att 

skaffa sig insikt? Konsulten Agneta Lapidus Muregård 
utbildar i tillgänglighetsanpassning. Ledorden är 

tydlighet och kontraster. 
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Under december månad var Agneta 
Lapidus Muregård huvudansvarig för 
Insiktsutbildningen på Insiktsarenan. 
Under 20 tillfällen fick över 100 anställda 
på Trafikkontoret testa på att navigera 
sig i utomhusmiljön med synnedsättning 
och rörelsehinder. Till deras hjälp hade de 
bland annat glasögon som simulerade grå 
starr, gula fläcken och tunnelseende.
– Många reagerade på hur tröttande det 
var att inte se och hur mycket energi 
som går åt när du måste koncentrera 
dig på det sätt som en person med 
synnedsättning måste göra. De fick känna 
på hur alla andra sinnen förstärks. Det 
bästa sättet att höja insiktsnivån är att 
låta de som projekterar själva få uppleva 
hur det är att leva med nedsatt eller ingen 
syn alls, om än bara för en timme, säger 
Agneta Lapidus Muregård.

Hon jobbar dagligen med ärenden 
rörande utformningar av ”den nya staden” 
och handlägger bland annat ärenden 
åt Trafikkontoret. En av uppgifterna är 
att granska ritningar för att komma fram 

till om den som projekterar har tänkt 
rätt och sedan rådgöra i anpassningar 
som förenklar livet för synsvaga. Det 
är ett komplicerat arbete då behov 
och förutsättningar skiljer sig markant 
inom gruppen med någon form av 
funktionsnedsättning, medger hon.

När det kommer till utformningen 
av allmänna platser finns Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om 
tillgänglighet att luta sig mot (se 
faktaruta). De belyser bland annat vikten 
av markeringar. Viktiga målpunkter, 
gångytor, trappor och ramper ska 
vara lätta att upptäcka. Trappor ska 
förses med kontrastmarkeringar så 
att synsvaga och personer med andra 
orienteringssvårigheter kan uppfatta 
nivåskillnaden. 
– Det är viktigt att tänka tydlighet 
och kontraster. Vi behöver undvika 
överraskningsmoment genom att skapa 
säkra passager där inte ett ledstråk helt 
plötsligt tar slut, till exempel. Att tänka 
i kontraster rent färgmässigt är också 

viktigt. Vi följer en särskild NCS-skala 
(National color system reds anm) där 
ljushetskontrasten bör ligga på minst 
0,40. Det kan vara komplext utomhus där 
färgerna ändrar sig beroende på väder. 
En grå betongyta kan ha en annan färg 
när den är torr jämfört med när den är 
blöt, säger hon.

Det är en större utmaning att forma en 
tillgänglig utomhus- än inomhusmiljö, 
enligt henne. Förutom väderförhållanden, 
kan vår tids tysta elbussar och 
elbilar ställa till det för personer med 
synnedsättning, som ofta tar hjälp av 
motorljuden. Att hitta lösningar för att 
känna sig trygg i trafiken är en komplex 
uppgift. Agneta Lapidus Muregård 
förespråkar Västtrafiks kostnadsfria 
assistanshjälp under ombyggnationerna.
– Dit kan man ringa och fråga om hjälp. 
Samtidigt vill man såklart klara sig själv. 
I framtiden kanske vi får se en utveckling 
av appar, som kan hjälpa de med 
synnedsättning. Men där känner sig ofta 
de äldre utanför, som kanske har sämre 

känsel i fingrarna till exempel. Det är svårt 
att hitta en lösning som är ultimat för alla.

SRF utbildar i tillgänglighetsperspektivet 
och är måna om att göra sin röst hörd 
vid ombyggnationer. Utbildningarna 
anpassas ofta efter kunden (se faktaruta). 
Erik Lönnroth, verksamhetsledare och 
ombudsman på SRF Göteborg, ser att 
kunskapen ofta brister i praktiken.
– Göteborgs stad är förhållandevis 
väl medveten för hur man jobbar 
med tillgänglighet för personer med 
synnedsättning, framförallt i ett teoretiskt 
stadie, men så fort det kommer till 
byggnationerna visar sig ofta bristande 
insikter, säger han. 

Det största problemet under de 
kommande byggåren, tror han är 

ALLMÄNT
Fakta: Allmänna råd och riktlinjer

Busshållplatser, hissdörrar, övergångsställen och andra viktiga målpunkter 
samt gångytor, trappor och ramper bör vara utformade så att de tydligt framträder 
mot omgivningen.

Kontraster kan exempelvis åstadkommas genom att material med avvikande 
struktur och ljushet fälls in i markbeläggningen, till exempel tydligt kännbara 
plattor i asfaltsytor.

Gräskanter, murar, staket, kanter och fasader är naturliga avgränsningar som 
kan underlätta orienteringen.

Källa för att ta del av hela listan: Boverkets författningssamling.

> >
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anpassningarna som ska göras under 
tiden som bygget pågår. Fungerande 
varningsinformation, skyltning, staket och 
gångvägar bör vara noga planerat.
– Jag såg ett bra exempel i London 
nyligen, där de bygger en ny skyskrapa. 
De hade upprättat en slags gång längs 
med den tidigare trottoaren. Även om 
det blev en extra svängom när du följde 
den, så kom du ut på samma ställe som 
du gjort om du hade gått din vanliga väg, 
säger Erik Lönnroth.

Inför en ombyggnation upprättar 
Trafikkontoret en tillgänglighetsplan. I den 
redovisas målpunkter i form av hållplatser, 
lekplatser, offentliga inrättningar med 
mera och vilka stråk som är tillgängliga 
för fotgängare med funktionsnedsättning. 
Det gäller dels personer med nedsatt 
rörelseförmåga och dels personer med 
synnedsättning.

Enligt Gunilla Gombrii Sourander, 
landskapsarkitekt på Trafikkontoret, ligger 
den största utmaningen i att just tänka in 
alla gruppers behov och förutsättningar, 
för att sedan göra en avvägning och 
landa i en lösning som tillfredsställer alla.

– Vi vill att så många som möjligt ska 
befolka och trivas med staden. Barn, 
gamla och andra utsatta grupper. Torg 
och öppna platser kan vara utmanande. 
Vi vill undvika att man hamnar i en 
loop, så som på Drottningtorget. I 
tillgänglighetsplanen ligger fokus därför 
på hur du ska kunna orientera dig. Det 
bästa är om man kan jobba med naturliga 
ledstråk som vävs samman med platsens 
helhetsutformning, säger hon. 

Detta syftar till element som murar, 
stolpar, bänkar, staket, häckar och kanter 
till planteringar, som sedan kompletteras 
med taktila ledstråk. Gunilla har just nu 
flera projekt på sitt bord; är i full gång 
med Per Dubbsgatan, som går genom 
Sahlgrenska, och har senast varit med 
i gestaltningen av nya Selma Lagerlöfs 
torg på Hisingen. 
– Där har vi skapat en sekvens av rum. 
Runt torget finns bostäder, affärslokaler 
och olika gränder. Ledstråket, som är 
utformat som en svagt skålad bård av 
svart smågatsten, ramar in det mittersta 
golvet på torget och runt kanterna finns 
sittplatser, uteserveringar, cykelställ, 
belysningsstolpar med mera. 

Inför arbetet med Masthuggskajen, 
som än så länge är i ett tidigt skede, 
finns möjlighet att tänka i nya banor. 
Trafikkontoret arbetar med specialister 
inom metoden mobility management, 
där information och kommunikation 
används för att påverka människors 
kunskaper, attityder och beteende när 
det gäller transport och resvanor. En 
idé är att jobba med referenspersoner 
som kan ge feedback på tankar kring 
just tillgänglighetsperspektivet under 
byggtid. Just nu utbildas trafikkontorets 
medarbetare i metoden och nästa steg 
är att utbilda entreprenörer och andra 
kommunala förvaltningar i hur de ska ta 
hänsyn till fotgängarna under byggskedet. 

Gunilla Gombrii Sourander tror att 
framtidens teknikutveckling kommer att 
bana vägen för en utökad tillgänglighet.
– Digitala ledstråk i mobilen är inte 
omöjligt. Det finns olika tekniklösningar 
men de har inte provats i större skala 
i Sverige ännu. Jag önskar att någon 
kunde forska på detta och utveckla ett 
system som leder till större rörelsefrihet i 
framtiden, säger hon. l

Fakta: 
SRF:s insiktsutbildningar
SRF Göteborg erbjuder olika typer 
av insiktsutbildningar för kommunen 
och privata aktörer med fokus 
på tillgänglighetsanpassning. 
Utbildningarna innehåller både teori 
och praktik. De har hållits för allt från 
grundskoleelever till arkitekter.

Utbudet består av en längre och 
en kortare utbildningsvariant. Den 
korta innehåller två timmars teori 
med övergripande information 
kring synskador och hur de skiljer 
sig åt med fokus på tillgänglighet. I 
den inkluderas en kortare praktisk 
övning. Den längre innehåller mer 
fördjupning kring vilka lagar och 
regler som gäller inför exempelvis 
en ombyggnad och behandlar 
synskadeperspektivet utifrån den 
kontexten. SRF informerar bredare 
kring tillgänglighetsanpassning utifrån 
olika typ av funktionshinder. Det 
varvas med praktiska moment så 
som mörkerlunch för anställda med 
mera. Utbildningarna kan anpassas 
till beställarens önskemål. Kontakta 
Erik Lönnroth för mer information.

Bilder sidan 7-9: Agneta Lapidus 
Muregård sitter i en neutral miljö 
och tittar ut ur bild. Hon har ljusrött 
hår och en röd tröja. Bilder sidan 
10-11: Lilla Bommen i Göteborg. 
Här samsas stängsel och bygg 
med kollektivtrafik. Gunilla Gombrii 
Sourander har kort, brunt hår och en 
randig t-shirt med svart övertröja.
Text: Sofia Andersson. Foto: Sofia 
Andersson och Caroline Gollungberg.
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Klockan är strax över 
fem och fredagsrushen 

är ett faktum. 
Veckopendlare 
hemvänder och 
helgfirare beger sig 
mot sina slutmål 
med stress i blicken. 

Ett virrvarr av 
människor som vissa 

grupper av resenärer 
behöver navigera sig runt 

och igenom för att komma 
på sina tåg. Inte minst personer med 
synnedsättning. Vita käppar, appar 
och målmedvetenhet gör mycket, men 
många behöver lite extra hjälp genom 
ledsagarservice.
– Det är så roligt att komma hit och göra 
en insats och hjälpa folk, säger Gunnel 
Hagström.

Hon har jobbat på Centralstationen i 
åtta år och har inga planer på att sluta. 
Vid varje ledsagning ser hon hur hon 
gör skillnad i människors vardag. Ett 
av tillfällena då hon känner att hon har 
en betydande roll är när det kommer 
en resenär som använder rullator. Med 
vilken hand ska man bära väskan när 

de enda man har är upptagna för att få 
ens hjälpmedel att fungera? Jo, man 
låter Gunnel ta hand om den. Men enligt 
Gunnel själv så slutar inte arbetet där. 
Förutom att vara i tid för att möta upp den 
hon ska ledsaga när tågdörrarna öppnas 
strax efter ankomst är det viktigt att finnas 
där hela vägen från punkt a till punkt b. 
Hon drar ett exempel.
– Uppdraget är inte utfört förrän tanten 
är i färdtjänstbilen eller upphämtad av 
sin son. De ska känna sig trygga, det är 
viktigt.

Gunnel kan Centralstationen utan och 
innan. Var ligger loungen, och hur 
mycket rabatt har en pensionär på en 
Pressbyrån-kaffe? Det är bara några av 
svaren hon sitter på och tycker om att 
dela med sig av.
– Jag vill ge dem lite extra. Det ska vara 
lite lyxigt på något sätt. Ibland tror de 
att det inte går att köpa en kaffe, men 
jo, säger jag. Då tar jag muggen och så 
lägger vi ner bullen i väskan. Då ser jag 
att de känner att det blev bra.

Det låter som att du är en pushande 
kraft?
– Ja, det är jag serru.

Ledsagaren som
vill ge mervärde

Hon har tidigare jobbat som reseledare, 
lärare och taltidningsinläsare på GP. 
Där väcktes intresset för att arbeta med 
personer med synnedsättning. Den som 
ber om ledsagning kan vara precis vem 
som helst, men oftast är det äldre.
– De resenärerna tycker att det är roligt 
att jag också är gammal, men man kan 
alltid få en gemensam beröringspunkt.
– Många blir lyckliga när vi har lite kul. Vi 
skrattar gott får jag säga och vi har ofta 
mycket roligt att prata om.

Vad är viktigt när man ledsagar på 
Centralstationen?
– Jag vill göra det på deras nivå och 
märker jag att någon är stressad så 
försöker jag att sitta bredvid och ta det 
lugnt. Tåget står där det står. 

Nu är det dags att bege sig mot 
perrongen. Gunnel har flera gånger 
under intervjun sneglat mot klockan på 
telefonen för att försäkra sig om att vi 
är i tid att möta upp två unga tjejer som 
ska vara framme vid stationen snart. De 
ska efter detta vidare med anslutande 
tåg. En av dem är Jennifer Jungelin. Hon 
valde att byta tåg i Göteborg i stället för 
Herrjunga av anledningen att hon vet att 

ledsagningen fungerar bra här.
– En bra ledsagning är att någon kommer 
till dörren när man ska av tåget, som är 
flexibel om man behöver handla något 
eller gå på toaletten, och som hittar själv 
och är lugn, säger hon.

Vad betyder en bra ledsagning för dig?
– Att man vågar ut och resa. Ibland kan 
man känna att man inte vet om man 
vågar och kan byta tåg själv.

Innan nästa tåg går talar Gunnel med 
tågvärden för att försäkra sig om att 
tjejerna får fortsatt hjälp och att de 
kommer av ordentligt. Detta är något 
hon alltid gör, som en del av hennes 
helhetstänk. l

ALLMÄNT

Den som har behov av ledsagning och ofta reser med tåg till 
Centralstationen i Göteborg kommer med stor sannolikhet 

stöta på Gunnel Hagström. Genom höga ambitioner och 
välvilja förenklar och förbättrar hon resan för hundratals 

resenärer varje år. Ögonblicket hängde med henne i arbetet.

Bild 1: En närbild på Gunnels rygg. 
På hennes gula väst står ”ledsagare” 
med stora bokstäver. Bild 2: Gunnel 
ledsagar två unga tjejer. En på vadera 
sida om henne. Bild 3 och 4: Gunnel 
ledsagar tjejerna in på tåget och till 
sina sittplatser. Bild 5: En av 
Göteborgs stations alla avgångstavlor. 
Text och foto: Caroline Gollungberg.
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KALENDARIUM
FEBRUARI – MAJ 2019
Synskadades Riksförbund Göteborg

FEBRUARI

Lördag 2 februari kl 14
Mynten i välfärden, Göteborgsvägen 19, 
Mölndal. Pris 310 kr. Anmälan stängd.

Måndag 4 februari kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Onsdag 6 februari kl 13 – 15
Österträff, Verket (Mariagården).

Söndag 10 februari kl 13
Värdefullt, Göteborgs Stadsmuseum. 
Årskort krävs (100 kr mellan 25-65 år). 
Anmälan stängd.

Onsdag 13 februari kl 17
Workshop Siri (nybörjare), Kansliet, 
Slottsskogsgatan 10.

Fredag 22 februari kl 18
Förbjuden ingång, Studion, Stadsteatern. 
Pris 240 kr. Anmälan stängd.

Onsdag 27 februari kl 17.15-20.30
Medlemsmöte, Skatås stuga 7. Sista 
anmälan 6 februari.

Torsdag 28 februari kl 13
Lunchträff, Golden Days, Södra 
Hamngatan 31. Pris cirka 110 kr.

MARS

Måndag 4 mars kl 17 – 18.30 
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

SRF GÖTEBORG TIPSAR
Missa inte föreställningen Lärda kvinnor som har premiär den 
15 februari och syntolkas den 8 mars. I artikeln ”Nygammal 
pjäs med blinkning mot Svenska Akademien” på sida 6 har 
Ögonblicket intervjuat regissören Hilda Hellwig.!

Onsdag 6 mars kl 13 - 15
Österträff, Verket (Mariagården).

Fredag 8 mars kl 18
Lärda kvinnor, Stora Scenen, 
Stadsteatern. Pris 260 kr. Sista anmälan 
8 februari.

Onsdag 13 mars kl 17
Workshop Siri, Kansliet, Slottsskogsgatan 
10.

Fredag 15 mars kl 17
Shirins vargar, Lilla scenen Stadsteatern. 
Pris 190 kr. Sista anmälan 15 februari.

Lördag 23 mars kl 10 - 14
Visionernas dag, Kansliet, 
Slottsskogsgatan 10. 

Torsdag 28 mars kl 12.30 – 14.30
Lunchträff på Restaurang Koks, 
Vasagatan 9. Pris 125 -135 kr

Fredag 30 mars – lördag 31 mars
Kulturhelg i Västra Götaland är FLYTTAD 
till 7-9 juni, Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv. Pris 200 kr för medlemmar. Sista 
anmälan 25 april.

APRIL

Måndag 1 april kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Onsdag 3 april kl 13 - 15
Österträff, Verket (Mariagården).

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.

Vad vi pratar om när vi pratar om ekonomi  
Backa Teater 31 januari, 2 februari
Förbjuden ingång Studion 22 februari
Lärda kvinnor Stora Scen 8 mars
Hierarchy Of Needs Backa Teater 12 mars
Shirins vargar Lilla Scen 15 mars
Little shop of horrors Stora Scen 26 april
Flickan med svavelstickorna Backa Teater 26, 27 april
Ship of fools Studion 3 maj

Biljetter 031-708 71 00 (Kom gärna en halvtimma innan föreställning)
www.stadsteatern.goteborg.se

Syntolkas 
på Göteborgs Stadsteater hösten 2018

Lördag 6 april
Årsmöte, kallelse kommer i slutet av 
februari.

Lör 6 april – sön 7 april
Konferens för synskadade föräldrar, 
Almåsa. SRF Riks är arrangör. Pris 
400 kr. Sista anmälan 8 mars. Frågor 
besvaras av Christine Héli 08-39 92 46.

Onsdag 10 april kl 17
Workshop Google assistent, Kansliet, 
Slottsskogsgatan 10.

Torsdag 11 april
Öppet hus, Kansliet, Slottsskogsgatan 10. 
Mer information kommer.

Fredag 26 april kl 18
Little Shop of Horrors, Stora Scenen, 
Stadsteatern. Pris 260 kr. Sista anmälan 
26 mars.

MAJ

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

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

Onsdag 8 maj kl 13 - 15
Österträff, Verket (Mariagården).
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Vintern har tagit oss med storm, år 
2019 är igång och alla är vi tillbaka i 
sadlarna för att ta oss an utmaningarna. 
Sverige har äntligen fått en regering 
och i våra kommuner har partierna 
enats om formerna för styre.Inom 
SRF förbereder vi för stora aktiviteter 
kring LSS-ledsagningen och liksom 
jag befarade i förra ledaren har LSS-
utredningen utelämnat oss. Men 
precis som vi lyckades med att säkra 
handikappersättningen, kommer vi att 
säkra ledsagningen.

Den regering som tillträder är en 
minoritetsregering med partier i behov 
av profilering. Om vi ”spelar” våra kort 
rätt, kan vi genom att påverka dem sätta 
LSS-ledsagning, åtgärder på skolans 
och arbetsmarknadens områden samt 
förutsättningar för bättre rehabilitering 
på dagordningen. Att vi är partipolitiskt 
obundna men inte politiskt neutrala ger 
oss en väldigt stor påverkansmöjlighet. 
Med rätt sorts strategi kan vi kort sagt 
”mata” partierna och göra SRF-viljan till 
praktisk politik. Det är ett guldläge med 
andra ord. 

Nu har han väl ändå fått hybris efter 
julmaten tänker kanske en och annan… 
Och visst, jag är i grunden en optimist när 
det gäller vår styrka, men verkligheten 
talar faktiskt också för oss just nu. Låt mig 
ta ett väldigt konkret exempel: 
I Göteborgs stad stod färdtjänsten i 
höstas inför stora besparingar med 
oerhörda inskränkningar som följd. Men 
tack vare vårt agerande med största 
möjliga tryck på politikerna i stadshuset 

mitt i deras förhandlingar om makten, fick 
vi fram extra resurser så att 90 procent 
av besparingsförslagen kunde slängas 
i papperskorgen. Inget parti hade velat 
komma till makten med besparingar på 
färdtjänsten som första profilering. Här 
hjälpte vi dem att förstå det. Om inte 
SRF, Unga med Synnedsättning, DHR 
och Unga Rörelsehindrade hade agerat 
samlat så hade vi suttit med en ännu 
sämre färdtjänst än idag. 

Nyårsdagen tog landet med storm och 
Alfrida dundrade på. Det kan gestalta 
hur det här SRF-året kommer att bli. 
LSS-utredningen, barnens skola, en 
arbetslöshet på 53 procent, en usel 
färdtjänst, bristande rehabilitering och 
sämre hälsa har vi i ena vågskålen. 
Den andra fyller vi på med engagerade 
medlemmar, en stark organisation, 
hög kompetens, vilsna partier som 
behöver vår hjälp och inte minst gott 
självförtroende. Med allt detta i den andra 
vågskålen är det svårt att vara annat 
än optimist. Allt förutsätter ditt och mitt 
engagemang, så kavla upp ärmarna och 
hugg i.

Med det sagt hoppas jag du är anmäld 
till årets Medlemsforum, kommer på vårt 
medlemsmöte i februari och funderar 
över vad du kan hjälpa till med i vårt 
fantastiska SRF. l

Alireza G. Alipour
Ordförande SRF Göteborg

FÖRENINGEN

Våra möjligheter är goda!

Gun-Britt beskriver sig själv: ”Jag var 1,61 från början 
men är nog 1,58 i dag. Man krymper ju. Jag väger inte 
mycket utan är tunn, har rätt så mörkt hår och är lite rund 
i ansiktet. När det kommer till kläder, så har jag på mig 
ett par blåjeans och en plommonfärgad tröja med en 
zebramönstrad skjorta under. Jag är en glad och positiv 
människa, så den utstrålningen har jag nog.”

Jag blev blind på grund av diabetes år 
1978, då jag var 29 år. På den tiden 

åkte man iväg till utbildningsinstitut för 
att lära sig att skriva på maskin med 

mera. Jag hade sedan turen att få jobb 
på Syncentralen och några år senare 
fick jag en halvtidstjänst på SRF, som 

hade och har en så fin verksamhet med 
gemenskap och aktiviteter. Det har 

betytt mycket att träffa människor som 
är i samma situation som jag.

I dag är jag snart 70 och har under 
hela mitt vuxna liv jobbat med 

synskadefrågor. Jag är inte längre aktiv 
inom SRF men utnyttjar aktiviteterna. 

Det är fantastiskt med syntolkade 
föreställningar på biografer, teatrar och 

museum. Utvecklingen är makalös.

- Gun-Britt Lorentzson
SRF:are nummer 1 2019 l

SRF:aren
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Catarina Ahlquist
Ombudsman SRF Göteborg

INTRESSEPOLITIK

För många av oss med synnedsättning 
är färdtjänsten det främsta fungerande 
transportmedlet. En trygg, säker och 
flexibel färdtjänst är därför avgörande 
för att få vardagspusslet att gå ihop. 
Personligen upplever jag att det ofta 
fungerar bra men när bilen är sen, 
det saknas lastnät för ledarhund, 
chauffören kör vilse, man får åka 
genom hela staden eller bilbarnstolen 
välter då är det inte så roligt längre. 

Dessvärre finns en stor oförståelse bland 
de som inte använder färdtjänst. Många, 
tyvärr både politiker, myndigheter och 
människor i största allmänhet tycks leva 
i en tro om att färdtjänst är någon slags 
privattaxi som kör en dit man vill, när man 
vill. Vi vet ju att verkligheten är en helt 
annan. Vi är säkert flera som har mötts av 
attityden att vi borde vara nöjda. Men det 
ska vi givetvis inte vara – vi ska påverka 
färdtjänsten att bli just trygg, säker och 
flexibel.

Under valrörelsen bjöd SRF Göteborg 
in partierna till mörkerträffar där de fick 
uppleva ett par timmar i mörker. Under 
träffarna lyfte vi idéen med en färdtjänst 
med två nivåer. Den ena skulle som 
idag, vara jämförbar med kollektivtrafik 
medan den andra skulle vara jämförbar 
med att ha bil. En del partier var nyfikna 
på detta och vi kommer att arbeta vidare 
med frågan när vi möter politiker och 
tjänstemän.

Efter valrörelsen kastades vi dock 
abrupt tillbaka till nuet och fick 
lämna framtidstron bakom oss. Det 
gällde helt plötsligt att rädda det vi 
har idag. Oron blev mycket stor när 
Färdtjänstförvaltningen aviserade att 
de behöver spara närmare 20 miljoner 
under 2019. När SRF Göteborg fick 
kännedom om detta agerade vi direkt 
genom att träffa flera partier. Vi förklarade 
att färdtjänsten är en förutsättning för 
frihet och en avgörande möjlighet till 
delaktighet. 

Vår insats gav effekt! Inga besparingar 
fanns med i den budget som antogs 
av kommunfullmäktige. Detta betyder 
att man fortsatt kan resa under natten, 
i annan kommun samt att växeln har 
öppet till klockan 21. Tyvärr flaggar dock 
Färdtjänstförvaltningen för att man inte 
kommer att kunna söka extra resor under 
2019, vilket verkligen är negativt och 
kommer att drabba många resenärer. Om 
det ekonomiska läget stabiliseras är det 
inte omöjligt att man på nytt kan söka fler 
resor, vi håller er uppdaterade. 

Vi ska trots allt vara nöjda med vår insats 
och fortsätta kämpa för en färdtjänst 
med hög kvalité. Dagens färdtjänst tål 
knappast fler nedskärningar, då har vi 
inget kvar.

På tal om kvalité. I Slutet av 2018 
kom Myndigheten För Delaktighets 

Vi kämpar vidare för en 
fungerande färdtjänst

rapport där man utifrån 
ett regeringsuppdrag 
kartlagt kvalitén inom 
färdtjänsten. Inte helt oväntat 
visar rapporten att kvalitén 
inom färdtjänsten brister. Många 
resenärer är nöjda men när det blir 
problem orsakar det stora konsekvenser 
för den enskilde. Problem som lyfts i 
rapporten är bland annat:
 
- Bristande likvärdighet i färdtjänsten. 
Regelverket ser olika ut i kommuner och 
regioner.
- Brister i utförandet av färdtjänsten, 
till exempel när det gäller punktlighet, 
säkerhet, flexibilitet och bemötande. 
- Bristande kunskapsnivå hos personal, 
till exempel vad avser kompetensen hos 
medarbetare på beställningscentraler och 
färdtjänstförare. 
- Brister i upphandlingsprocessen. 
- Brister i systematik när det gäller 
kvalitetsarbetet hos upphandlande 
myndigheter. 

Vi kommer att använda informationen i 
rapporten i det löpande intressepolitiska 
arbetet. 

Åter till Göteborg: För dig som länge har 
”drömt” om att åka färdtjänst till Alingsås, 
Lilla Edet, Stenungssund eller Tjörn så 
har önskan nu gått i uppfyllelse. Från 
och med den 7 januari är Göteborgs 
färdtjänstområde utvidgat och inkluderar 

alltså även ovanstående 
kommuner. Resorna 

bokas som vanligt men 
det är positivt att ha extra 

framförhållning vid bokning. 
Priserna varierar beroende på 

vilken kommun du ska resa till. För mer 
information kontakta kundservice på 
031-41 95 52 eller skicka ett mail till: 
kundservice.serviceresor@trafikkontoret.
goteborg.se  

Det kan vara bra att notera att 
priserna revideras från den 1 februari. 
Månadskortet kommer till exempel att 
kosta 640 kronor medan en enkelresa 
inom staden kommer att kosta 47 kronor. 

Till sist är det värt att nämna att 
SRF Göteborg kommer att inneha 
ordförandeskapet i färdtjänstrådet 
under året. I rådet representeras vi av 
vår ordförande Alireza G. Alipour samt 
ombudsman Catarina Ahlquist. Tveka 
inte att kontakta oss om ni vill att någon 
fråga behandlas i rådet. Kom ihåg att 
alltid anmäla till Kundservice om du haft 
problem i samband med din resa.

Lycka till med resande och kom ihåg 
tillsammans kan vi lyckas! l
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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

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

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. 

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. 

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

Vill du bidra i föreningens arbete?
SRF Göteborg bedriver det mesta av 
sitt arbete genom arbetsgrupper. Är 
du intresserad av att påverka inom 

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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Som medlemsombudsman inom 
SRF Göteborg blir en av dina 
främsta arbetsuppgifter att, hävda 
synskadades intressen och rätt till 
frihet i sin vardag. Du kommer att 
ansvara för föreningens samtalsstöd 
för medlemmar både individuellt och 
i grupp, med främsta syftet att stärka 
individen. 

Ombudsmannens huvuduppgifter är:
- Att lyssna, informera och motivera
- Att möta och samverka med olika 
myndigheter 
- Att bistå medlemmar med ansökningar/
överklaganden i socialrättsliga frågor
- Att utveckla ett jag-stärkande stöd för 
personer med synnedsättning 
- Att leda gruppverksamhet och 
arbetsgrupper
- Att ansvara för administrativ hantering 
av medlemsärenden 
- Att utveckla föreningens 
medlemsengagemang
- Att samordna och utveckla föreningens 
medlemsrekrytering
- Att ansvara för utbildning av föreningens 
ledsagare

Utbildning/Erfarenhet
- Du har lätt för att uttrycka dig i svenska 
språket i tal och skrift
- Tidigare erfarenhet av arbete med 
människor är en förutsättning
- Du är initiativrik, analytisk och har lätt att 
samarbeta

- Du ska ha genomgått relevant utbildning 
med godkända betyg dock som lägst 
gymnasiekompetens 
- Egen synnedsättning eller erfarenhet 
från arbete med personer med 
synnedsättning är en förutsättning
- Du har goda kunskaper i Microsoft 
Office 
- Erfarenheter från föreningslivet är 
meriterande

Övrigt 
Tjänsten är en tillsvidareanställning 
på deltid (50-75%) med 6 månaders 
provanställning. Tjänstens placering är på 
Slottsskogsgatan 10 i Göteborg. Notera 
att det finns hundar på kansliet. Sista 
ansökningsdag är 22 februari 2019 och 
tillträde sker efter överenskommelse. 

Låter detta spännande? 
Har du frågor kan du kontakta 
ordföranden, ordforande@srfgoteborg.se 
eller 0709-144482. Skicka din ansökan 
med cv och personligt brev till e-post: 
rekrytering@srfgoteborg.se. 

SRF eftersträvar mångfald och 
värdesätter de kvaliteter som det tillför 
verksamheten att bland våra medarbetare 
ha en jämn könsfördelning, personer med 
funktionsnedsättning och olika etnisk och 
kulturell bakgrund. För att få en jämnare 
könsfördelning ser vi gärna manliga 
sökande. Vi har kollektivavtal (KFO - 
Unionen). l

SRF GÖTEBORG SÖKER:

Medlemsombudsman på deltid

GUIDE:
SRF Göteborg betygsätter
stadens bästa luncher

I samarbete med:

1. Lazarus
av: Lars Kepler

2. Hundraettåringen som tänkte 
att han tänkte för mycket
av: Jonas Jonasson

3. Det som göms i snö
av: Carin Gerdhardsen

4. Åtta steg banom
av: Denise Rudberg

5. De som dödar 
drömmar sover aldrig
av: Jan Guillou

TOPPLISTAN
TALBÖCKER:

Rättelse
I det senaste numret av Ögonblicket 
framgick det att Syncentralen 
uteblev i diskussionen om framtiden. 
Det ska inte falla någon skugga 
över den inställda föreläsaren 
som uteblev på grund av hastigt 
insjuknande. Likaså vill vi tydliggöra 
att omorganisationerna som nämndes 
i artikeln genomförts inom hela 
Habilitering och hälsa regionalt 
och inte specifikt på Syncentralen 
Göteborg. Vi beklagar om detta har 
skapat missförstånd.

/ Erik Lönnroth

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

Mykonos
Tillgänglighet: Bra, servering nära entre.
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.

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

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

 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

25 jan Britt-Marie var här (bio med app)
27 jan Woman at war (Filmfestivalen)
29 jan Ben is back (Filmfestivalen)
1 feb If beale street could talk (Filmfestivalen)
2 feb Helan och Halvan (Filmfestivalen)

SYNTOLKADE EVENEMANG FÖR DIG, DINA VÄNNER OCH FAMILJ
3 feb Vid evighetens port (Filmfestivalen)
21 feb Spinn, dansteater (Alingsås)
24 feb Bagage (Lisbergsteatern)
14 mar Drottningsylt (Tjörn)
29 mar Return to the forbidden.. (Trollhättan)

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

FÖRENINGEN

Hej!

Varför har Österträffarna i Göteborg blivit så populära? 
Kan det bero på vår ansvarige medlem Joseph eller är det
trakteringen eller rent av den goda stämningen, som drar ? 
Jag tror att det är en kombination av alla ingredienser plus 

en vänlig inställning
till Josephs ansträngningar att det skall bli bra.

 
Vid Österträffen 2018-12-12 var det som vanligt fullbokat. 

Den som kom längst ifrån var en 97-årig dam från Lindome 
som tyckte att träffarna på Stampen var bland det bästa hon 

visste.
 

Jag, Arne,  hade damen som bordsdam och eftersom hon 
hade stora bekymmer med både att se och höra erbjöd jag 

mig att hjälpa henne
vid behov.

 
Österträffen blev precis vad Joseph hade tänkt sig (ett 
minijulbord), stämningen var god. Urban, vår pianist, 

underhöll oss med julmusik
och julsånger. Övriga gäster stämde in och bl.a. Folke bidrog 

med ett solo. Det blev en riktig PLUS-grej!
 

Jag ser framemot nya Österträffar.

Bästa hälsningar, Arne
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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 april 2019.
Manusstopp är den 11 april.

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

Julresa 
Oslo-Köpenhamn
Att åka med Rolfs Bussresor är 
odramatiskt, välorganiserat och 
njutbart. Julbordet på båten var 

Norskt, lite annorlunda mot vårat 
svenska och rikligt och gott. Det 

var en lugn och fin båttur och alla 
hittade till sina hytter.

/ Göran

Bild 1: Vi gick ner till den isklädda hamnen och tittade på Operahuset, klätt 
med vit marmor och man kunde gå upp på taket. Bild 2: Julmarknaden i Oslo 
ligger på Karl Johans gate 41. Denna populära julmarknad har funnits sedan 
2006 och är numera ett klassiskt inslag i Oslos jul. Tidigare år har den funnits på 
Rådhusplassen men anordnas numera på Youngstorget. Bild 3: Lite extra värme 
fick vi på den mysiga krogen Hviids 5 Vinstue vid Kongens Nytorg.



 Medlemsaktivitet i bilder:

Gokart
Bild 1: Ungdomar åker Gokart. Rund bild 
bredvid: Deltagare kollar mot ett fönster. 
Rund bild nedanför: Deltagare spanar 
in Gokart-banan. Bild nere till vänster: 
Deltagare väntar på start i sina bilar. 
Bild till höger: Uppradade hjälmar med 
sportigt mönster. Bild längst till höger: 
Deltagare sitter i uppradade bilar. 
Foto: Caroline Gollungberg.


