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Ledarhunden tar täten mot 
dubbelsiffriga plusgrader

Går det att skriva ett förord av detta slag, 
utan att nämna den stundande våren? 
Nej. Därför börjar jag i den änden. Sol, 
dubbelsiffriga plusgrader och nysopade 
gator. Varje år verkar väderleken ha 
tappat bort årstiden, men så plötsligt. 
Världens bästa överraskning, år efter år.

Så, luta er tillbaka i den stegrande 
värmen och bläddra i månadens nummer 
av Ögonblicket med tema Ledarhundar, 
med anledning av Ledarhundens dag den 
25 april. 

Läs först vår plocksida med användbara 
tips och lustfylld info. Vad som berörde 
mig speciellt, är det träffsäkra inlägget 
under ”sagt på Twitter”, rörande debatten 
om att säkra handikappersättningen.

Möt sedan Finn, den aktiva 
ledarhundsföraren med den ljusa 
labradoren, och häng med under en 
helt vanlig dag på sidan 8. Träffa sedan 
fotobollslegendaren Bebben, 82, som 
senast sågs som SRF:aren i årets första 
nummer av Ögonblicket. Han anses vara 
en av IFK Göteborgs mest betydelsefulla 
spelare genom tiderna och har bland 
annat fått en spårvagn uppkallad efter 

sig, men på frågan vad han är mest 
stolt över i livet blir svaret ett annat än 
”min fotbollskarriär”. Läs det rörande 
reportaget där han förklarar sin kärlek till 
stöttepelaren Solveig på sida 10.

För den kulturintresserade, spelas just 
nu Ibsens Ett dockhem på Göteborgs 
stadsteater. I föreställningen gräver 
regissör Yana Ross i äktenskapets villkor 
i en modern tid. Ta del av hennes tankar 
på sidan 13.

Ett ytterligare kulturtips, för den 
musikintresserade, är att kolla upp 
Amadou & Mariam. De är två av Afrikas 
mest populära artister som har blivit 
kända som ”det blinda paret från Mali”. 
Deras distinkta sound låter modernt och 
traditionellt, organiskt och elektriskt. Allt 
på samma gång. Efter att ha samarbetat 
och turnerat med bland andra Manu 
Chao, Coldplay och U2 gästar de nu 
Göteborg. Du ser dem på Konserthuset 
den 10 maj. l

sida8
Sofia Andersson

Redaktör
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NYHETER

Schablonersättningen 
kan komma att räddas
I mitten av april kom beskedet att 
Allianspartierna i riksdagen vill behålla 
schablonen i handikappersättningen 
för blinda och gravt hörselskadade. 
Ämnet har väckt het debatt och lett till 
högljudda protester, inte minst från 
Synskadades Riksförbund. 

Socialförsäkringsutskottets motioner om 
nya regler för handikappersättningen 
kan stoppa det förslag som väckt stor 
kritik hos flera funktionshinderpolitiska 
förbund. Även Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet är kritiska mot regeringens 
förslag. 

Enligt regeringsförslaget ska blinda 
och gravt hörselskadade redovisa sina 
merkostnader. Det är en stor skillnad från 
den schablon som finns i dag och som 
Synskadades Riksförbund vill ha kvar.
– Känslan av beroendeskap ökar, min 
frihet minskar och jag får ofta avstå 
från att be om hjälp för att inte behöva 
känna mig som börda för omgivningen, 
sa Alireza G. Alipour i förra numret av 
Ögonblicket, där han siade om hur livet 
utan schablonen skulle vara.

En av de högljudda protesterna 
skedde på Mynttorget i Stockholm 
den 27 februari. På plats fanns 200 
mötesdeltagare, varav 20 kom från 
SRF Göteborg. En av deltagarna var 
medlemmen Stefan Blidner. 
– Vi gick och pratade om det här en del 
hemma. Jag tror att det kommer bli sämre 
när man behöver redovisa, lämna in och 

motivera, som synskadad blir det svårt. 
När jag såg inbjudan från SRF tänkte jag 
att jag kan stötta och göra vad jag kan för 
denna fråga, säger han.

De tjugo deltagarna från Göteborg 
utgjorde tio procent av alla deltagare 
på plats i Stockholm. Det stora 
engagemanget är för SRF Göteborgs 
ordförande Alireza G. Alipour ett bevis 
på att den intressepolitiska strategin i 
föreningen fungerar.
– För olika medlemmar passar olika 
former av engagemang, så det 
finns inte bara en given form. Därför 
erbjuder vi ett smörgåsbord av olika 
engagemangsformer. Det är viktigt att 
man själv får välja form och nivå över tid, 
säger han.

Beslutet om handikappersättningen 
väntas fattas av riksdagen den 30 maj. l

Vad är det bästa med att vara 
ledarhund? 
– Det bästa med att vara ledarhund är att 
jag är en hund som kan mitt arbete. Jag 
är utbildad och har flera års erfarenhet. 
Jag hjälper min matte till och från jobbet 
varje dag. Jag är med min matte på 
hennes arbete. Det är mysigt tycker jag. 
De andra på jobbet säger att jag är en 
uppskattad kollega.

Favoritmat?
– Jag älskar mitt torrfoder som jag får 
två gånger om dagen. På fredagar får 
jag fredagsmys i form av ett tuggben. 
Fast man kan få fredagsmys andra dagar 
också. Jag älskar även morot och äpplen. 
Det brukar jag få av min lillmatte.

Vad är det bästa med att umgås med 
Karin?
– Det bästa att umgås med Karin, 
som är min matte, är att vi är ett bra 
ledarhundsekipage tillsammans. Vi älskar 
båda två att gå fort och långt. Det är inte 
många som kan hålla vårt tempo.

Favoritaktivitet?
– Jag älskar att jobba där det är mycket 
folk. Det är så roligt att ledsaga min matte 
förbi alla dessa människor och hinder. 

TEMA: LEDARHUNDAR

Fem snabba med 
ledarhunden Gibson

Gibson är en svart labrador som är sex år gammal. Han 
har jobbat som ledarhund i fyra år. Tillsammans får matte 

Karin och ledarhunden Gibson vardagen att fungera.

Det här borde alla veta om mig:
– Man ska inte störa eller klappa mig om 
jag har min vita sele på mig. Då jobbar 
jag som ledarhund. Det är bra om man 
informerar min matte om att man möter 
oss med hund. P.S. När jag inte har min 
vita ledarhundsele är jag en vanlig hund 
som vilken hund som helst. l

Bilden: En svart labrador i 
ledarhundssele. Bredvid syns matte 
Karins ben. Foto: Privat.

Bild 1: Personer 
iklädda ytterkläder 
på mynttorget.
Foto: Synskadades Riksförbund. 
Bild 2: Porträttbild på Stefan Blidner. 
Foto: Caroline Gollungberg.
Text: Caroline Gollungberg.
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Apple ger förslag 
om funkis-Emojis
Apple utökar tillgängligheten genom 
att arbeta med representation i emoji-
utbudet. Emojis är den populära 
versionen av visuella smileys som en 
stor del av jordens befolkning använder 
i sin dagliga konversation på internet. 
Nu har apple skickat förslag till Unicode 
Consortium om ett antal nya emojis som 
framförallt föreställer symboler som rör 
olika funktionsnedsättningar.

De 13 nya symbolerna har tagits fram 
i samarbete mellan Apple, American 
Council of the Blind, Cerebral Palsy 
Foundation och National Association of 
the Deaf och kommer föreställa bland 
annat en ledarhund och en person som 
använder den vita käppen. l

Sagt på Twitter
Barnfamiljer behöver inte redovisa 
hur de använder barnbidraget – vad 
är skillnaden för oss synskadade? 
#säkrahandikappersättningen 
#funkpol l

– Tweetat av @synskadade

Månadens 
vardagstips: 
märkmetoder
1. Gummisnoddar av olika material 
och bredd kan användas för att 
skilja på olika typer av förpackningar 
som liknar varandra: schampo- och 
balsamflaskor, mejeriförpackningar 
eller kryddburkar till exempel. 
Häftmassa är lämpligt för tillfällig upp- 
märkning.

2. Använd burkar i olika storlek, färg 
och form.

3. Måla med kontrastfärg eller använd 
tejp för att markera. Vävplasttejp är 
mycket hållbar och finns i många olika 
färger och bredder. Det är utmärkt 
att använda som markeringstejp på 
handtag, linjaler, dörrposter med mera.

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 två förbättrande nyheter för 
iPhoneanvändare.

Västtrafik to go tillgänglig för 
synskadade iPhoneanvändare
I början av april släppte Västtrafik en 
uppdaterad version av sin app ”Västtrafik 
to go”, som används för att köpa biljetter. 
Appen fungerar nu med voice over 
på iPhone, vilket betyder att personer 
med synnedsättning kan köpa biljetter, 
periodkort och dygnsbiljetter på språng. 
Reseplaneraren är fortfarande inte helt 
användbar med voice over. För Android 
är apparna fortfarande sämre vad gäller 
tillgängligheten.

Röstbugg i iPhone nu åtgärdad
Den röstbugg som tidigare drabbat 
användare av iPhone, Ipad och mac är nu 
fixad. Problemet visade sig i att enheten 
läste fel vid exempelvis bokstaven ”v” ihop 
med svenska tecken. Har du fortfarande 
detta problem så åtgärdar du det såhär: 
Anslut enheten till wifi och strömkälla. Låt 
enheten ligga så en stund med skärmen 
låst. Starta därefter om enheten. Efter det 
ska problemet vara löst. l

NOTISER

270
Så många ledarhundar finns det i 

Sverige. Siffran är framtagen i maj 2017. 
Läs mer om ledarhundar på srf.nu. l

Den svenska truppens uttalade mål om 
två medaljer vid Paralympics nåddes inte 
till fullo. Synskadade Zebastian Modin 
tog däremot truppens enda medalj med 
sitt silver på längdskidåkningens sprint i 
mitten av mars. 

Trots att Zebastian hade högre 
målsättningar så meddelar han via sin 
blogg att han är väldigt nöjd över den 
imponerande silverpengen. 

Den blinde Östersundsskidåkaren 
har tagit medalj de tre senaste 
paralympiska vinterspelen. Detta trots 
oförklarliga kramper i ryggen under årets 
Paralympics, som bland annat satte stopp 
för framgångar i skidskyttet och de andra 
längdskiddistanserna. l

Tonys tekniktips:
Nyheter som förbättrar
för iPhoneanvändare

Zebastian Modin tog 
medalj i årets Paralympics

Peer-Johan Augustsson
– en saknad visionär
Ditt skratt, livslusten och din enorma 
positivitet gav oss glädje och tilltro till 
vår gemensamma kraft. Dina inlägg i 
styrelsen vittnade om stora erfarenheter 
av livets skilda områden och fokuset 
på barn och unga visade på ett stort 
hjärta. Utveckling var ditt signum och 
uppmuntran din metod. När du blev aktiv 
tog du oss med storm. I djup sorg tvingas 
vi inse att vi inte fick fortsätta tillsammans. 
Vi minns det som du så ofta uttryckte: ”Vi 
måste framåt”. Kära P-J, tack för allt som 
du var och tack för allt som du gav oss! l 

Alireza G. Alipour
Ordförande
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En dag med 
ledarhund
Finn Hellman är den aktiva 
ledarhundsföraren med den ljusa 
Labradoren. För ögonblicket berättar 
han om en alldeles vanlig dag.

07:00
Jag vaknar ofta av väckarklockan. När jag 
har gått upp ger jag hunden mat samtidigt 
som jag själv äter frukost.

08:30
Jag rastar min ledarhund på vägen till 
spårvagnen. Sedan jag fick min senaste 
ledarhund har jag börjat plocka upp efter 
henne. Det händer att ledarhundsförare 
blir trakasserade för att de inte plockar 
upp efter sin hund, så om jag kan minska 
friktionen mellan ledarhundsförare och 
det övriga samhället så gör jag gärna det.
 
08:45
Jag står på spårvagnshållplatsen och 
väntar på 9:an eller 3:an. I bland får jag 
fråga vilken vagn det är eftersom att det 
inte finns utrop. Det känns taskigt mot 
hunden att hon måste gå upp och ner för 
trappstegen. Det är något jag svär över 
ganska ofta.

09:00
Vi går in på samhällsvetenskapliga 
biblioteket för att plugga. Jag packar upp 
min dator och lägger ut en handduk till 
hunden under skrivbordet där jag sitter. 
Jag ställer ledarhundsselen synligt så att 
andra på biblioteket ska ha möjlighet att 
förstå att hon är en ledarhund.

11:00
Vi går till kampsportsklubben vid 
Teatergatan och tränar. När jag tränar så 
kort som en timme brukar hunden ligga 
på en handduk i omklädningsrummet 
och vänta. Om jag tränar på kvällen så 
brukar träningen vara en och en halv 
timme lång. Då brukar hon få lägga sig 
i ett förrådsrum. Jag tar ofta av henne 
halsbandet. Att ta av halsbandet är bra för 
både säkerheten och stöldrisken eftersom 
det är svårare att stjäla en hund utan 
halsband och koppel.

13:00
Vi äter lunch på något av caféerna 
där jag vet att vi är välkomna. Det 
kan exempelvis vara St Agnes på 
Teatergatan, som ligger mitt emot där jag 
tränar. När jag går på toaletten är det ett 
bra tillfälle för att ta fram ett glasspaket 
och låta hunden dricka lite. Det är bra 
att låta henne dricka just på toaletten 
eftersom att det inte gör något om hon 
slabbar runt, samt att jag har möjlighet att 
hälla ut det överblivna vattnet.

15:00
Tillbaka på biblioteket. När jag har suttit 
där ett tag så går jag till cafeterian för 
att ta en kopp kaffe. När någon frågar 
vad hunden heter brukar jag säga att det 
är en hemlighet eftersom att det är en 
onödig information som folk inte behöver 
veta. Jag kan verkligen rekommendera att 
hemlighålla sin hunds namn eftersom att 
det skapar en slags skyddande mur runt 
hunden.

15:15
För att hitta tillbaka till platsen säger jag 
till hunden att hon ska ”hitta hem”. Då 
leder hon mig till platsen där vi satt förut. 
För att förstärka det beteendet brukar jag 
smeka henne lite i mungipan, ge en godis 
eller bara skramla med godisburken.

18:00
Vi lämnar biblioteket för att äta middag 
med en kompis. På vägen rastar jag 
hunden i Hagaparken. Min hund känner 
igen kompisen och börjar nosa lite. Det är 
okej, men kan vara problematiskt. Vissa 

människor som ser det kan tänka ”varför 
får den, men inte jag?”.
 
19:00
Vi går till Vänsterpartiets lokal på Andra 
Långgatan. Här sjunger jag tillsammans 
med Vänsterpartiets kör Revoluton. 
Första gångerna när sopranerna körde 
igång så ville min hund gå hem. Jag vet 
inte om det berodde på hennes politiska 
ståndpunkter eller om det bara var ljudet. 
Nu finner hon sig i att vara med på kören.
 
21:00
Vi går mot spårvagnshållplatsen för 
att åka hem. Vid den här tiden har 
spårvagnsutropen slutat och jag måste 
gå och fråga vilken vagn det är. En av tre 
gånger är det fel vagn. Om det är sent när 
vi går av spårvagnen rastar jag hunden 
på vägen hem. Om jag har längre tid 
på mig så tar vi oss till vattentornet vid 
Chapmans torg och går ”hundrundan”. 
Det är en liten avstickare för hennes skull.
 
22:00
När vi kommer hem torkar jag hundens 
tassar. Det är också en bra rutin för att se 
att hon inte har skadat sig under dagen. 
Nu gör jag mig en kopp kvällste. Då får 
hunden sina 2,5 deciliter torrfoder till 
middag. Efter det somnar vi gott i våra 
sängar. l

TEMA: LEDARHUNDAR

Bilderna: Ett kollage av tre bilder på 
Finn i olika situationer. En när han 
promenerar med sin ledarhund, en bild 
tagen på cafe, där Finn har hunden 
under stolen och en närbild på hunden 
som sover med ansiktet mot Finns ben. 
Text och foto: Caroline Gollungberg.
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Bertil Johansson började sin långa 
fotbollsresa i Sävedalens IF. Efter 
söndagsskolan brukade han gå till 
den lokala fotbollsplanen för att titta 
på brodern som spelade. När intresset 
senare klamrade sig fast i Bertil själv 
skulle det komma att prägla hela hans liv.
– Jag har bara spelat för att det har varit 
roligt, och det har alltid varit roligt med 
boll, säger han.

Märktes tydligt när han inte hade roligt
Humorn, spexet och det högkvalitativa 
spelet gjorde Bebben snabbt till en 
publikfavorit. Han har levererat mål som 
både har gjort honom till skyttekung och 
tagit hans IFK Göteborg ut i Europa. När 
Bertil inte hade roligt på plan så märktes 
det tydligt på det han presterade, menar 
livskamraten Solveig Johansson, som 
ofta såg matcherna från läktaren.
– När det gick dåligt på en match brukade 
jag säga till Bertil att ”du hade inte så kul 
i dag va?”. De gånger han inte hade roligt 
på planen spelade han inte bra heller, 
säger hon.

För att förstå Bebbens storhet räcker 
det att se ett par matcher på Ullevi. 
Han figurerar i hejaramsor, gestaltas 
återkommande i läktararrangemang och 
har en spårvagn uppkallad efter sig. Trots 

att Bebbens glansdagar som spelare är 
förbi så är han ett välkänt namn även 
för den nya generationen av Blåvitt-
supportrar. Av många är han än i dag 
ansedd som en av IFK Göteborgs mest 
betydelsefulla spelare genom tiderna. 
– Jag måste erkänna att jag blir stolt när 
unga människor som aldrig har sett mig 
spela kommer fram och pratar med mig.

Men på frågan om vad han är mest stolt 
över i livet så är det inte fotbollen som 
är det självklara svaret. Familjen betyder 
mest. Vid 82 års ålder har han hunnit 
samla på sig både barn, barnbarn och en 
hel drös barnbarnsbarn. 

Förlorade synen
Det var i början av 2000-talet som Bertil 
Johanssons läkare upptäckte att han 
hade Glaukom. Ögonsjukdomen var en 
följd av sjukdomen Bechterews, som är 
en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och 
rygglederna. Delar av synen höll sig kvar 
ett tag, men de sista synresterna försvann 
för ungefär två och ett halvt år sedan. 
– Det var värre än vad jag trodde att 
förlora synen. Nu är Solveig mina ögon, 
men tänk om hon hade skitit i det. Vad 
hade det blivit av mig då? Jag hade nog 
hamnat på hemmet, säger han.
Bertil tycker att han har klarat sig bra 

Bertil ”Bebben” Johansson är en av Göteborgs 
största fotbollslegender. När han en dag förlorade 
synen fick det livslånga intresset en ny innebörd.

ALLMÄNT

och berättar att det är mycket på grund 
av Solveigs hjälp. Det är tack vare 
henne som han orkar hålla humöret 
uppe. Synförlusten har begränsat 
Bertils möjlighet att göra saker själv 
och hjälpa till hemma, men han är glad 
för de sociala sammanhang han har. 
Förutom Synskadades Riksförbunds 
medlemsaktiviteter har han ”gubbarna”. 
De brukar hämta honom i bil för att 
gemensamt åka och spela på hästar eller 
hitta på andra saker som Bertil tycker är 
trevligt.
– Det är jobbigt att jag inte kan gå ut och 
ta en promenad själv, men gubbarna gör 
att jag har det bättre socialt nu än när jag 
var frisk, säger han.

Använder syntolkning på Ullevi
När Bertil ser på fotboll använder han 
sig av syntolkningen på Ullevi eller 
Solveigs referat för att hänga med i 
detaljerna. När han får beskrivningar av 
vad som sker visuellt dyker de historiska 
och självupplevda situationerna upp 

på näthinnan. Trots att fotbollen är 
det största intresset i livet så var det 
inte självklart för Bertil att omfamna 
syntolkningen.
– Jag är lite enveten. I början ville jag inte 
använda syntolkningsutrustningen. Jag 
tänkte att jag skulle se ut som en clown 
med massor av sladdar, och det ville jag 
inte. Men sedan blev jag övertalad till att 
prova det en halvlek. Då upptäckte jag 
att det var jättebra. Med den här tekniken 
kan jag följa med i spelet. l

Bild 1: Bertil är på väg ner för en 
trappa som går från huset och ner 
i trädgården. Huset är vitmålat och 
Bertil bär ytterkläder.

Bild 2: Närbild på Bertil. Han tittar 
diagonalt mot marken. I bakgrunden 
syns ett berg och vintertrötta blommor.

Text och foto: Caroline Gollungberg.

Humorn som verktyg
- på fotbollsplanen och i livet
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Denise beskriver sig själv: ”Jag är 
välklädd. Just nu är jag inne på tuffa hattar 
och jag gillar starka färger. Jag har mörkt, 
krulligt hår och är 162 cm lång.”

”Tills döden skiljer oss åt”. Är 
äktenskapet bara en ritual eller tar 
vi det på allvar? Det undersöks i 
uppsättningen av Ibsens Ett dockhem 
på Göteborgs stadsteater. 

Den norska dramatikern Ibsen skapade 
stor debatt när han undersökte kraften 
och ansvaret i äktenskapsinstitutionen i 
Ett dockhem år 1879. Karaktärerna Nora 
och Torvald är utåt sett ett perfekt par 
men under ytan svajar det. Regissören 
Yana Ross tycker att pjäsen tar upp en 
mängd intressanta frågeställningar. 
– Vad är ett äktenskap? Vad behövs för 
att människor ska ha ett meningsfullt, 
långt och hälsosamt liv tillsammans. Ett 
av de viktigaste svaren Ibsen ger är: 
ärlighet och jämlikhet, säger Yana Ross. 

Ibsen led av ett djupt trauma efter att 
hans pappa förlora sin ekonomiska 
ställning. Familjen förlorade huset och 
blev utstötta av samhället. Typiskt för 
Ibsen är att beröra idén om den fria viljan, 
enligt Yana Ross.
– Är en människa förutbestämd att 
göra vissa saker eller är vi fria att välja 
vår framtida väg? Han älskade starka, 
excentriska kvinnor, som ofta stod ut. 
Nora är ett bra exempel. 

Ibsen och den ryske dramatikern 
Chekhov har, enligt regissören, en 

tendens att gestalta grundläggande 
behov och önskningar: människans 
längtan efter att bli förstådd, älskad och 
att känna sig behövd.

Yana Ross har flera klassiker-nytolkningar 
i ryggen, så som Ibsens Vildanden och 
Chekhovs Tre systrar.
– När du äger din egen tid som är här 
och nu kan du se en klassiker i ögat och 
säga vad du vill säga i dag. Vi låtsas inte 
att vi vet hur det kändes att vara Nora år 
1879, men vi vet hur det är att vara en 
ung kvinna i Sverige i dag: ambitiös och 
passionerad inför framtiden, säger Yana 
Ross. l

Den 7 april var det premiär för Ett 
dockhem på Göteborgs stadsteater. 
Föreställningen syntolkas den 18 maj. 

Bilden: En kvinna i ljus dräkt står i en 
glasbur. Hon sträcker fram en hand 
mot kameran. Rummet är fullt av 
sammet.

Text: Sofia Andersson.
Foto: Aorta.

KULTURTIPSET:

Gräver i 
äktenskapets 
villkor

Mitt engagemang i SRF 
handlar om tillgänglighet. 
Jag vill göra skillnad med 
det jag gör. Just nu är det 

kollektivtrafik och 
självständig motion.

Tillsammans är vi starka 
och kan förändra!   

- Denise Cresso
SRF:are nummer 2 2018 l

SRF:aren
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KALENDARIUM
MAJ – AUGUSTI 2018
Synskadades Riksförbund Göteborg

MAJ

Torsdag 3 maj, kl 17.30 – 19.30 
Informationskväll med ögonläkare, 
Dalheimersalen, Dalheimers hus, 
Slottsskogsgatan 12.

Måndag 7 maj, kl 17.00 – 18.30
Språkcafé, kansliet, Slottsskogsgatan 10. 
OBS! nytt datum.
 
Onsdag 9 maj, kl 14.00 – 16.00
Nordostträff, Café Bueno, Angereds Torg.

Torsdag 10 maj – Söndag 13 maj
Bussresa till Danmark med SRF Halland. 
Anmälan är stängd.

Tisdag 15 maj, kl 17.00 – 19.00
Internationella Tillgänglighetsdagen, 
Göteborgs Centralstation. 

Torsdag 17 maj, kl 17.00 – 19.30
Inspirationsträff om sociala medier 
och opinionsbildning, kansliet, 
Slottsskogsgatan 10, Göteborg.

Fredag 18 maj, kl 19.00
Ett dockhem, Stora scenen, Stadsteatern. 
Samling kl 18.00. Anmälan är stängd.

Lördag 26 maj, kl 17.00 – ca 20.30
Portervandring, Porter Pelles restaurang. 
Anmälan senast 2 maj.

Torsdag 31 maj, kl 12.00 – 14.00
Lunchträff Operan, Christina Nilssons gata.

JUNI

Lördag 2 juni, kl 8.30 – 17.30
Dagsutflykt till Pelargonmuseum och 
Tavlebords honungsgård med Bi-safari. 
Anmälan är stängd.

Söndag 17 juni, kl 11.00 – 15.00
Halvdagstur med havskajak, Sea Kayak, 
Billdals stationsväg. Anmälan senast 1 
juni.

Tisdag 19 juni, kl 17.00 – 20.30
Midsommarfest i stuga nummer 7, 
Skatås. Anmälan senast 31 maj.

SRF GÖTEBORG TIPSAR
Missa inte föreställningen Ett dockhem på Göteborgs 
stadsteater. Föreställningen syntolkas den 18 maj. I artikeln 
”Gräver i äktenskapets villkor” på sida 13 har Ögonblicket 
intervjuat regissören Yana Ross om föreställningen.!

Så här anmäler du dig:

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

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

Våra aktiviteter har begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid. 
Kom ihåg att meddela om du behöver ledsagning.

Söndag 24 juni – lördag 30 juni
Sommarläger på Tvetagården, Södertälje. 
För barn med synnedsättning mellan 7 
och 16 år. Anmälan senast 30 april till 
christine.heli@srf.nu eller via 08-39 92 
46. Rikskansliet arrangerar lägret.

Torsdag 28 juni, kl 11.30 – 13.30 
Lunchträff Casino Cosmopol, 
Packhusplatsen 7.

JULI

Måndag 9 juli – fredag 13 juli
Familjevecka på Almåsa, Stockholm. 
För familjer med barn i åldern 7-15 år. 
Anmälan senast 2 maj till 
anders.springe@almasa.se. 
Rikskansliet arrangerar lägret.

Söndag 15 juli, kl 14.00 – 16.00
Kuta och kör syntolkas på Gunnebo 
Slottsteater. Samling kl 13.00. Pris: 250 
kr för medlem i SRF, 495 kr för icke-
medlem. Anmälan senast 15 maj.

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

Måndag 16 juli – Tisdag 24 juli
Bussresa till fyra huvudstäder i Europa. 
Anmälan senast 31 maj.

Tisdag 24 juli – Måndag 30 juli
Fjällvandring i Klimpfjäll med 
Friluftsfrämjandet. Anmälan är stängd.

AUGUSTI

Onsdag 8 augusti – Lördag 11 augusti
Bussresa till Visby, Gotland. Anmälan 
senast 27 april.

Fredag 31 augusti, kl 15 – 17
Torgmöte för att uppmärksamma 
personer med synnedsättnings livsvillkor. 
Plats meddelas senare.

 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
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Årsmötet är över för denna gång. SRF 
Göteborgs nya styrelse är vald och det 
gamla fullspäckade året 2017 har vi lagt 
bakom oss. Våren har intagit Göteborg 
och vi var först med att fira in den med 
en dundrande fest på Jungman Jansson i 
Önnered. 

Undertecknad har åter fått uppdraget att 
tillsammans med den nya styrelsen leda 
denna fantastiska förening. Jag tackar 
alla för det fina förtroendet och lovar att 
göra mitt bästa!

Vi var drygt 80 personer på årsmötet 
och över 100 på vårfesten. Det får anses 
vara en okej siffra för denna gång, men 
vi kan bättre. Det gäller för föreningen 
att anstränga sig ännu mer för att kunna 
erbjuda bra möten, samtidigt som var och 
en av oss behöver göra sitt för att SRF 
Göteborg ska fortsätta vara starkt. 
En stark förening är just vad vi behöver 
när vi möter ett allt kallare samhällsklimat 
och beslutsfattare som utmanar oss med 
besparingar och individualism.

På årets årsmöte var diskussionslusten 
stor och själv blev jag lite förvånad men 
glatt överraskad när det till och med 
blev diskussioner kring våra ekonomiska 
tillgångar. Att diskussionerna fortsatte 
att vara lika intensiva när såväl stadgar 
som syntolkning avhandlades, visar på 
bredd och stort engagemang. Att hela fyra 
motioner inkom till årsmötet och att mötet 
ledde till konstruktiva debatter visar på en 
levande förening. Jag hoppas att denna 

trend håller i sig. Vi behöver alla bidra till 
att bli fler på våra möten och när vi väl är 
på plats behöver vi uppmuntra varandra 
att delta i debatten. SRF Göteborg är 
vår förening och det är bara vi som 
tillsammans kan utveckla den.

En gammal och hållbar princip är att nytta 
behöver kombineras med nöje för att bli 
en bra helhet. Därför ville vi i år testa att 
förena årsmötets engagemang och det 
trevliga umgänget på vårfesten. Visst var 
vi lite slitna när vi tog oss hem, men jag 
kände mig också hel. Att först få arbeta 
och göra sin del för föreningen och sedan 
sätta sig till bords och avnjuta en god 
middag och fin underhållning tillsammans 
med trevliga kamrater gav mig både 
energi för framtiden och avkoppling för 
stunden. Det var en underbar känsla 
som jag hoppas att fler upplevde under 
kvällen. 

Nyfestade med ny energi ska vi nu ta tag i 
valåret 2018, visst är du med? l

Alireza G. Alipour
Ordförande SRF Göteborg

FÖRENINGEN

GUIDE:
SRF Göteborg betygsätter
stadens bästa luncher

I samarbete med:

1. Omgiven av idioter
av: Thomas Erikson

2. Omgiven av psykopater
av: Thomas Erikson

3. Säg att du är min
av: Elisabeth Norebäck

4. En äkta man
av: Dennis Lehane

5. Blodlokan
av: Louise Boije af Gennäs

TOPPLISTAN
TALBÖCKER:

Medlemmarna har ordet
Tack Catarina Ahlquist för den 
lyckade träffen med politiker ute 
på Öckerö. Hoppas att mötet ger 
resultat. Politikerna fick flera aha-
upplevelser under tiden de hade 
ögonbindel och fick använda den 
vita käppen. Bara på den korta tiden 
hann det bli trafikstockning. Efter 
promenaden skar de upp tårta och 
tog för sig av kaffet, vilket var lite 
klurigt när de inte kunde se. När vi 
satt och fikade pratade vi bland annat 
om valet, behovet av syninstruktörer, 
färdtjänst, att det inte finns ett enda 
ljudreglerat trafikljus här ute på öarna 
och att vi vill få kommuninformation 
på rätt media. De lovade att se 
över färdtjänstpriserna och lösa 
en cd-skiva med beslut som tas i 
kommunen. Det var roligt med så 
många politiker på plats.

/Britta Frönell Nilsson

Engagemang och fest 
– två delar av samma helhet 

Park Aveny
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 med sallad, kött, fisk, 
vegetariskt och efterrätt.
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.

Radisson Hotel
Tillgänglighet: Tillgängligt, men trångt.
Maten: Buffé, ledsagare behövs.
Pris: ca 130 kronor
Service: Svårt att bedöma.
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Catarina Ahlquist
Ombudsman SRF Göteborg

INTRESSEPOLITIK

Färdtjänsten är en fråga som berör och 
engagerar många medlemmar. Den 
är en central del av vår vardag och 
avgörande för att vi ska kunna arbeta, 
studera, träffa vänner, handla med 
mera.
 
Den 19 mars anordnades en temakväll 
med färdtjänsten i fokus. De 26 
deltagarna fick drömma sig bort en stund 
och reflektera över sin drömfärdtjänst. 
Bland annat framkom önskemål om 
obegränsat antal resor, fler gröna bilar, 
rymligare fordon och att endast bilar som 
följer upphandlingen får köra. Dessutom 
vore det bra om man kan ringa en ”vanlig” 
taxi som skulle fungera som en variant av 
flexiblare färdtjänst.
 
Det sistnämnda kommer att drivas som 
valfråga. SRF Göteborg vill att två nivåer 
av färdtjänst införs, den ena jämförbar 
med kollektivtrafik och den andra med 
att ha egen bil. Vi har tagit fram en 
påverkansbroschyr på temat färdtjänst 
som ska spridas till politiker och andra 
beslutsfattare.
 
Under april kommer vi att genomföra 
”mörkerträffar” med politiker i Göteborg 
och kranskommunerna. Förutom att de 
ska få uppleva hur det kan vara att ha en 
synnedsättning ska vi diskutera färdtjänst 
och andra viktiga frågor.
 
Häromveckan nådde vi en framgång i 
form av uppmärksamhet. Tillsammans 

med Unga med Synnedsättning Göteborg 
och Unga Rörelsehindrade Göteborg 
hade vi med en debattartikel i GP den 
23 mars, där vi kräver att staden slutar 
ge oss utegångsförbud efter kl. 21. Det 
är diskriminering att vi på grund av vår 
funktionsnedsättning nekas att vara aktiva 
när vi vill. Vänsterpartiet har svarat på 
vår artikel och skriver att de ska ha med 
frågan i sin valplattform.
 
Avslutningsvis vill jag passa på 
att informera om att Västtrafiks 
långvariga erbjudande om att låta 
färdtjänstkunder resa kostnadsfritt med 
kollektivtrafiken kommer att upphöra 
den 30 juni. Syftet var att ge en slags 
kompensation för att de låg långt 
efter med tillgänglighetsarbetet. Från i 
sommar krävs att du antingen kan visa 
upp Färdtjänstens månadskort eller 
giltigt färdbevis från Västtrafik. Visar du 
upp ditt färdtjänsttillstånd åker fortsatt 
din ledsagare med utan kostnad inom 
Göteborgs kommun.
 
Man kan ha många åsikter kring detta. 
SRF Göteborg ser det som positivt. I och 
med att erbjudandet försvinner ökar våra 
möjligheter att ställa krav på Västtrafik 
att tillgängliggöra kollektivtrafiken, då vi 
återigen förväntas använda den som alla 
andra.
 
Jag önskar alla en fortsatt trevlig resa. 
Glöm inte att anmäla till Kundservice om 
något gått fel! l

Färdtjänst – möjlighet 
till en friare vardag

tradition, väldigt uppskattat! Det var 
också glädjande att flera av våra nya 
medlemmar dök upp!
Vi vill passa på att tacka våra ledsagare 
Mirjana, Barbro och Yvonne som 
dukade upp så fint och servade oss hela 
eftermiddagen. l

På grund av platsbrist i förra numret 
av Ögonblicket kommer här en 
försenad insändare, signerad Elisabet 
Granath.

Den 13 december bjöds det in till 
glögg och mingel hos SRF Göteborg. 
Ett tjugotal personer kom och avnjöt 
glögg, lussekatter, pepparkakor och 
annat julgodis. Det var mycket trevligt 
och riktigt god stämning runt borden! 
Kent Andersson höll ett spontant tal för 
oss alla om självaste Lucia och dess 

Bilden: Människor sitter runt ett bord. 
En person står upp och talar. Foto: 
Helene Bergstrand. Text: Elisabet 
Granath och Helene Bergstrand.

Insändare:
Luciaglögg i gott sällskap
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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 kommer vi arbeta 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. För ledsagning hos SJ: 
ring 0771-75 75 75, tonval 5. 
Västtrafik ringer du på 0771-91 90 90, 
tonval 2. Reser du med 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. Det blir cirka 8 
gånger per termin. Vi fikar och 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 på telefon 
0723-32 01 02, eller maila 
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. 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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Medhjälpare sökes till Västerträffen 
I många år har Birgitta Ordal varit med 
och ordnat träffar i Västra Göteborg – 
de så kallade Västerträffarna. Träffarna 
har varit några gånger per termin och 
på programmet har det funnits både 
underhållning och information. Det har 
bjudits på musik i alla dess former, 
alltifrån sång och gitarrspel till operett. 
Men det har också varit föredrag om 
stadsdelarnas tjänster såsom ledsagning 
och hemtjänst. Förutom detta så har 
Västerträffarna varit ett utmärkt tillfälle 
att träffa nya bekantskaper, fika och ha 
det trevligt tillsammans. Vill du hjälpa till 
att skapa dessa trevliga träffar i Västra 
Göteborg? Kontakta Åsa Alverstedt på 
telefon 0723-32 01 02, eller maila 
asa.alverstedt@srfgoteborg.se.

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 
mejl: utvardera@srfgoteborg.se, eller 
telefon: 0723-32 04 67 (telefonsvar). Alla 
synpunkter är välkomna och kan förbättra 
oss inför framtiden!

Bortskänkes
Vi håller på att röja i våra vävlokaler.
Är du intresserad av en vävstol?
Kontakta erik.lonnroth@srfgoteborg.se 
eller ring 0723-320104

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

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. Ansökan finns på vår 
hemsida www.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 finns på 
www.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.

Hemsöborna 
Stora Scen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 april
Som att jag ska bestiga Mount Everest  
på tio minuter 
Backa Teater . . . . . . . . . . . . . . . . 21 & 23 april
Dom blinda 
Studion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 april
Tynneredsprojektet  
Backa Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 & 12 maj
Ett dockhem 
Stora Scen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 maj

Biljetter 031-708 71 00 
Kom gärna en halvtimma innan föreställning 

www.stadsteatern.goteborg.se

Syntolkas 
på Göteborgs Stadsteater våren 2018

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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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? Mejla till: 
ogonblicket@srfgoteborg.se, 

så kan ditt vykort 
hamna här.

Hej!
”Välkomna ska ni alla vara”, säger Erik med 
mikrofon i hand. Dörrarna till SeBra-mässan 
har öppnats och hundratals besökare hittar 
till montrar med hjälpmedel och information 
om synverksamhet. SRF har en monter 
strategiskt placerad där Thomas, Mona 
och jag tar emot och svarar på besökares 
frågor, delar ut material eller motiverar 
till ett medlemsskap. Barbro, Margareta, 
Mirjana och Tommy lotsar och ledsagar i 
det myllrande vimlet samt levererar kaffe 
från långbordet. Ögonläkare Ulf Stenevi 
är huvudattraktionen på scenen där Mona 
också presenterar SRFs verksamhet. Fyra 
timmar av intensiva samtal, många frågor, 
oro och fina möten.

/ Annette Wilhelmsson

Årsmötet i bilder

Den 14 april hölls Synskadades 
Riksförbund Göteborgs årsmöte.

Ett nytt grepp för året var att kombinera 
årsmötet med den uppskattade vårfesten 
på Jungman Jansson, vilket visade 
sig vara en succé. Under mötet valdes 
en lång rad nya förtroendevalda till 
styrelse, valberedning, granskare och 
organisationsråd. 

Ordföranden Alireza Gahbar Alipour 
omvaldes på ytterligare ett år. Thomas 
Krantz och Madeleine Linder sitter kvar 
tillsammans med Mona Nilsson och Elvira 
”Vispen” Sjöblom, som valdes om på nytt. 
Som nya ordinarie ledamöter valdes Elin 

Bild: Ett kollage 
av bilder som 
föreställer 
medlemmar 
från förbundet, 
kansliet och 
styrelsen. En av 
bilderna föreställer 
festunderhållaren 
Ida Meidell Blylod 
som spelar fiol.
Foto: Erik Lönnroth 
och Åsa Alverstedt.

Forsgren och State Lycke samt ersättarna 
Maria Wilhelmsson och Krister Genelid. 

Totalt lockade mötet ett drygt sextio 
röstberättigade deltagare. När festen 
tog vid så underhölls 105 medlemmar 
av riksspelmannen Ida Meidell Blylods 
härliga fiolspel. 

Psst… Håll utkik i nästa Ögonblicket, där 
får du chansen att bekanta dig med den 
nya styrelsen. l

Berättat av Erik Lönnroth.
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KANSLIET

Anna Stiig
Administratör
anna.stiig@srfgoteborg.se
0735 - 230332
 
Åsa Alverstedt
Aktivitetsansvarig 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 - 727 22 38

BESÖKSTIDER 
PÅ KANSLIET

Måndag till torsdag 9.00 – 16.00

NÄSTA 
ÖGONBLICKET

Nästa nummer av Ögonblicket 
kommer i början av juli 2018.

Manusstopp är 21 juni.

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

bilder och notiser till Ögonblicket. 
Redaktionen förbehåller sig 

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

till: ogonblicket@srfgoteborg.se.

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

eller ring 031-727 22 38.

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

 

Inga vanliga 
läsglasögon

ML Binova Easy är unika och inte som andra 
läsglasögon. De har egenskaper och detaljer 

som ger en unik läskomfort.  
 

• Bättre kontrast & Komfort
• Avslappning för ögonen
• Minskar reflexer
• Komfortable passform
• Stort styrkeomfång upp till +8

Tillverkad i Sverige av Multilens AB

www.specialistoptikerna.se

EASY

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.



En dag på Bounce

Söndagen den 25 februari var 
SRF Göteborg på Bounce i Hovås. 
Sammanlagt var 28 barn, ungdomar, 
föräldrar och ledsagare på plats. 

Under en timme visade två värdar oss 
runt på anläggningen samt såg till att 
vi fick lunch. Alla som ville studsa fick 
ta på sig sockor med glidskydd för att 
inte halka. På plats fanns trampoliner i 
många olika variationer. Anläggningen var 
uppdelad i avdelningar där det fanns olika 
inriktningar, såsom spökboll, hopptorn 
och extra starka trampoliner som gjorde 
att man kunde hoppa extra högt. 

Populärast var free running, där det fanns 
hinder och trampoliner om vartannat. 
Vi var makalöst trötta och svettiga 
efteråt, men jag hörde bara positiva 
kommentarer. l

Berättat av Åsa Alverstedt.

Bild 1 och 2: Deltagare som hoppar 
på trampoliner. De är båda upp och 
ner. Foto: Björn Rosvall Larsson.

Bild 3: Ett gruppfotografi av 
energifulla deltagare.
Foto: Åsa Alverstedt.


