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Christina Jonson till minne 

Aktiv in i det sista drabbades f.d. kuratorn Christina Jonson 
Varnhem på kvällen den 12 juli i sitt hem av akut sjukdom. Vid 
lunchtid dagen därpå och i en krets av nära och kära somnade 
hon i för gott efter en lång livsgärning 83 år gammal. 
Hon föddes i Fröjered 1933 där hon också växte upp. Att vid 
denna tid ha en grav synnedsättning innebar att hon fick sin 
skolgång vid Tomtebodaskolan i Solna. Tomtebodaskolan var 
rikstäckande och eleverna levde i internat. Till hemorten kom 
hon därför i stort sett bara 
på de längre loven. Efter 
avslutad skolgång fortsatte 
hon att läsa vid Maria 
Husmoderskola i 
Stockholm. Efter några 
kortare anställningar i bl.a. 
Göteborg ingick hon 1954 
äktenskap med Lennart 
Jonson, även han elev från 
Tomteboda skolan.  
 
                                                         Bild: Christina Jonsson. 
Paret bosatte sej i makens föräldrahem i Varnhem där Lennart 
etablerat en traditionell borstbinderiverkstad.  
Under ett antal år blev sedan Christina hemmafru och födde oss 
tre syskon - Christer, Håkan och Ylva. I96I flyttade familjen in till 
Skara och kv. Bågen där Lennart under några år fortsatte sitt 
borst-binderi i en källarlokal. Båda var redan då start 
engagerade i synskadades föreningsverksamhet genom 
dåvarande Skaraborgs läns Blindförening. Genom deltagande i 
dess studiecirkelverksamhet som drevs tillsammans med ABF, 
förstod våra föräldrar att studievägar som tidigare varit stängda 
var på väg att öppnas. Ensam arbetet som borstbindare med 
bara en radio som sällskap upplevde han som psykiskt 
pressande och uppmuntrad av dåvarande rektorn vid Axevalla 
Folkhögskola, valde han att börja studera. Målet kom att bli 
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journalist och 1966 fick han fast anställning vid SKLT för att bli 
LENNSON med en stor läsekrets. Även för vår mor gick vägen 
via Axevalla Folkhögskola. Siktet var inställt på en utbildning till 
socionom. Via studier och olika vikariat bl.a. som kurator vid 
sjukhuset i Falköping fick hon kontakt med dess chefskurator 
Inger Garsäter. De kom sedan att utveckla en livslång vänskap. 
Hon gav vår mor den hjälp som krävdes för att 
börja distansstudier vid Socialhögskolan i Lund. När Skara 
Sjukhem öppnade 1968 anställdes hon som dess kurator. Ett 
arbete som senare kom att även omfatta vårdcentralens olika 
verksamheter. Under många år var hon SACO-ombud vid 
Skara sjukhem och vårdcentral.  
I samband med ÄDEL-ref ormens genomförande i Skaraborg 
1994 valde hon att gå i avtalspension men då för att börja nästa 
karriär som kommunpolitiker för moderaterna. Hon tog över de 
uppdrag som vår far lämnade vid sin bortgång 1993 och kom 
under flera perioder att tillhöra både kommunfullmäktige och 
omsorgsnämnden. I kommunfullmäktige fick hon sällskap av sin 
syster Alice Ferm. Hon tog även över uppdraget som 
synskadades representant i Kommunala Handikapprådet.  
Christina blev som l8-åring medlem i dåvarande De Blindas 
Förening. Redan från början stod det klart för henne att hon 
skulle bli en aktiv medlem. När Skaraborgs läns Blindförening 
under Axel Karlssons ledning organiserade sitt arbete 1973 i 
kommunkretsar blev Skara och Götene en krets och vår mor 
tog direkt ett ansvar i verksamheten. När lokalföreningen 
formellt bildades 1976 kom hon att tillhöra styrelsen.  
I mer än 20 år var hon föreningens ordförande.  
Tillsammans med vår far anordnade de på lokalförenings- och 
distriktsnivå otaliga resor inom och utom landet. Synskadades 
Riksförbunds angelägenheter och särskilt lokalförening har 
under hennes ledning har SRF Skara-Götene utvecklats till att 
vara en betydande intressepolitisk röst utåt mot samhället men 
också inåt i organisationen. Avstampet gjordes i det 
Handikappolitiska program för Skara Kommun som antogs av 
ett enigt kommunfullmäktige 2003. Text: Christer Jonsson 
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Poppis våren 2016  
Under första halvåret 2016 har Poppisgruppen träffats tre 
gånger. I februari gick Annelie, Jenny och Linn på Stadsteatern 
i Skövde, det var favoriten Emil i Lönneberga som spelades. 
 
 
Här grillar 
tjejerna efter 
åkturen med 
häst och 
vagn. 
 
 
 
 
 
I mitten av maj var det dags för en annan storfavorit, nämligen 
häst och vagn. Detta är något som alla fem tjejerna gillar, så nu 
var också Klara och Maja med. Vi träffades på 
hembygdsparken Haraberget i Herrljunga. Även i år var åkturen 
ändrad, men bara till det positiva! Tobias Hellman som kör häst 
och vagn har verkligen tänkt till vad som kan locka i upplevelser 
för den som inte kan se. I sin upplagda rutt försöker han istället 
stimulera våra andra sinnen. Efter åkturen serverades det 
grillad korv. I år var det en annan grupp som var samtidigt i 
parken vilket innebar att vi inte kunde sitta ner som vi brukar. 
Men det var ganska kallt, så det kanske inte gjorde så mycket! 
Alla verkade glada och nöjda när de åkte därifrån. 
Sista träffen innan sommarledigheten var första helgen i juli. Då 
det bara blev Annelie, Jenny och Linn som ville träffas, bjöd 
Annelie hem Poppis till sig. Vi började med att alla fick berätta 
lite om vad som hänt sen sist och lite vad de skulle göra under 
sommaren. Vi beställde också pizza, mums tyckte tjejerna! Efter 
det blev det en frågetävling. Trägen avslutades med kaffe och 
kaka för den som ville. Tack snälla Annelie för att vi fick vara 
hos dig, det blev ju mycket mysigare! Text o bild Gudrun Hallberg 
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HJO-TIBRO-KARLSBORG  
20 april hade vi en träff på Tibros bibliotek. Där fick vi 
information om tal-ljudböcker och taltidningar. De kommer att bli 
en biblioteksträff i Hjo och Karlsborg vid ett senare tillfälle. 
26 april samlades vi till en ledsagarutbildning. De gällde att ta 
sig igenom olika hinder och att gå i trappor. Deltagarna fick 
använda glasögon och käppar. Kursen blev uppskattad. 
15 juni var vi på sommarresa tillsammans med SRF Skövde, 
som hade ordnat denna trevliga utflykt. 
 
Vattengympa 
Tisdag den 3 maj var det en liten grupp som intog bassängerna 
(både inne och ute) på Kurorten Mösseberg för att ha lite 
vattengympa. 
 

 
 
 
 
 

Bild: Vivi 
Johansson, 
Inger Bergkvist 
och Ingela 
Olsson efter ett 
upplyftande 
vattengympa 
pass. 
 
 
En grupp som bestod av Marianne Jansson, Barbro, Björn 
Albien, Vivi Johansson, Inger Bergquist, Irma Falk och Ingela 
Olsson även Ingemar Falk var med under kvällen, dock endast 
vid smörgåsbordet där det intogs en fantastisk räksmörgås med 
dryck. Tack till er som ställde upp på denna aktivitet. 
Rekreation och Fritid/Bernt Bragnå 
 
Boule i Skara 
En grupp SRF:are samlades på Skara Boule klubbs banor vid 
Vilan området. Under ledning av förre storspelaren Tore 
Larsson (ny medlem i distriktsstyrelsen) från Grästorp. Han 
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tillsammans med representanter från Boule klubben ledde oss 
nybörjare in i denna ädla sport.   

Ett parti boule börjar med att man lottar om vem som ska börja. 
Det lag som vinner lottningen ritar en ring som är maximalt 50 
centimeter och minst 35 centimeter i diameter, ställer sig i den 
och kastar ut lillen mellan 6 och 10 meter. Sedan kastar laget 
ett klot mot lillen. Därefter kan det andra laget välja mellan att 
skjuta bort klotet om det ligger nära eller att kasta ett klot som 
hamnar närmare än motståndarens klot. När lagen har kastat 
varsitt klot bedömer man vilket som ligger närmast lillen. Det lag 
som ligger längst ifrån får då kasta ett klot igen. En ny 
jämförelse görs. Så fortsätter det tills att ena laget har kastat det 
antal klot det disponerar. Därefter kastar det andra laget sina 
resterande klot. När alla klot är kastade får det lag poäng för 
alla klot som ligger närmare lillen än motståndarens närmaste 
klot. Match spelas i regel tills det ena laget uppnår 13 poäng. 

Under spelets gång grillades det också korv som smakade 
väldigt gott i det lite kyliga 
vårväder vi hade den 26:e maj. 
När alla var nöjda bänkade vi 
oss vid kaffebordet inne i klubb-
lokalen, de båda 
representanterna från klubben 
hade fört statistik korade 
dagens bästa prestation som 
tillföll Mona Johansson från 
Vedum. Text & Bild Claes-Göran J  
 
 

Göta Kanal Lummig och sval 
Sjöng orkestern Cool Candys och så kan vi väl säga att det var 
på vår resa den 4 juni då Rekreation och Fritid hade bjudit in till 
resa på Göta Kanal. Jag vill nog påstå att det var lite av en 
succéresa då vi var 39 stycken som reste, jättekul att vi var så 
många.  Det hade varit 25 – 30 grader under veckan, men 
denna dag var det ”bara” 20 – 22 grader. Morgonen var lite 
mulen och det kom lite regnstänk, men kaptenen lovade innan 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klot
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vi kastade loss från Sjötorp att det alltid var fint väder när man 
åkte med honom på kanalen. Rätt fick han. Det blev sol och 
klarblå himmel. Vi började denna kanaltur kl.10.30 och i sakta 
mak drog vi oss mot målet, som var Töreboda. Kaptenen 
berättade under resan bland annat om kanalens tillkomst och 
arbetarnas vedermödor, om dess omgivningar och många 
anekdoter om livet runt kanalen.   

Här ser vi några av deltagarna på resan. 

     

Båten lade till vid Lyrestads hamn, där den som ville kunde gå 
av båten, då den gjorde en paus på ca 30 min. Några som gick 
av för en liten promenad var Marianne och Stig-Åke. 

    

Efter denna paus hade vi kommit så långt på dagen att det var 
tid för att inmundiga lunchen, som ingick i resan och som 
bestod av lax med tillbehör, kaffe och en liten kaka efter maten. 
Det var 16 slussar som skulle passeras så resan tog ca 5 



8 
 
 
timmar innan vi kom till målet Töreboda. Väl framme i Töreboda 
väntade det bussar för återtransport till Sjötorp. 

Som lite kuriosa kan väl nämnas att ”sluss-kalle” på resan var 
Oskar Götenstedt som har fått detta sommarjobb under 
sommar-lovet (Oskars pappa är Anders Götenstedt). 

 
 
Här står ”kalle” och väntar 
att slussningen skall bli 
färdig. 

Vi i kommittén tackar för det 
stora intresset och 
välkomnar till nya äventyr 
med Rekreation och Fritid 
(ett litet särskilt tack till 
Ingela i kommittén för 
förslaget). 

 
 
 
 
 
 

 
Vara Essunga Grästorps 
sommarresa 
På lördagen den 18 juni 
åkte synskadade i Grästorp 
och Vara på en utflykt. 
Första paus blev i Falköping 
för förmiddagskaffe. Färden 
fortsatte till Tidaholm och 
Vulkanön, där Tidaholms 
museum är beläget.  
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En guidad genomgång av Tidaholms historia med 
tändstickstillverkning och biltillverkning.  
Det fanns också ett rum fyllt med minnen av Eddie Medusa 
(Errol Norstedt) Göteborgsgrabben 
som bodde länge i Tidaholm, mest 
känd för sina lite fräcka visor, men 
som hade en stor repertoar.  
 
Bild: T-Ford.  
  
Så gick resan vidare till Hjo på lite 
mindre vägar. För samma dag gick 
Vätterrundan på cykel och då fick 
bussen göra det lugnare vägvalet. 
På hotell Bellevue blev det lunch. 
En guidning i stadsparken var nästa 
punkt på programmet. Det var meningen att åka med Loko-Hjo-
Motivet, men staden var ju avstängd p.g.a. cykeltävling, så det 
fick bli i parken. Innan vi lämnade Hjo blev det 
eftermiddagskaffe på Stampens kvarnkafé.  
Under hemresan var det prisutdelning på den tävling vi hade på 
vägen dit. ”Först, Mest, Störst, Flest” vann med elva av tolv 
möjliga gjorde Kennet Andersson, vann gjorde också Britt-Mari 
Tylhammar och Bo Nilsson. Bo som är vice ordförande tackade 
resekommittén för en väl genomförd resa.  
 
Aktiv höst 
Riktlinjer för en aktiv höst i föreningen lades nyligen upp vid ett 
möte i Tidaholm.  
Kommunens syn- och hörselinstruktör Marie Lundberg 
informerade om möjligheterna att anordna en träff på biblioteket 
i Tidaholm, där medlemmarna får kunskap om talböcker, e-
böcker, taltidningar och inloggning på Legimus för fri tillgång till 
ljudböcker för synskadade. Kommunen erbjuder möjlighet till 
anpassad belysning i lägenheter och villor samt hjälp med 
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tyngre uppgifter i hemmen som uppsättning av gardiner, lampor 
etc. 
En föreläsning riktad till både medlemmar och allmänheten, av 
en ögonläkare från Skaraborgs sjukhus planeras för en lördag i 
samarbete med Hörselskadades förening i Tidaholm. Under 
året har närmare samarbete med ABF i Tidaholm inletts och 
föreningen har i fortsättningen tillgång till en föreningslokal där. 
Ett upptaktsmöte med ABF sker 11 augusti. 
I Mullsjö saknas en representation i styrelsen och föreningen 
söker intresserade. Målsättningen är att förlägga såväl 
aktiviteter som styrelsemöten i de olika kommunerna som 
omfattas av föreningens verksamhet.  
Text: Maria Campbell 

  
Bildtext Karin 
Wilhelmsson, 
sekreterare i 
föreningen, 
medlemmarna Inga 
Gustavsson och 
Ann-Chatrine 
Cunow, samt 
ledamot Kerstin 
Karin vid 
upptaktsmötet i 
Tidaholm. 
 
SRF Skaraborg anordnade en resa till Norge den 1 augusti. 
Efter att samlat upp deltagarna i Vara, Falköping, Skövde, 
Skara och Lidköping gick färden över Uddevalla och nya 
Svinesundsbron in till Norge, Därefter gick resan förbi Oslo och 
längs med Norges största sjö Mjösa samt genom den 
storslagna Gudbrandsdalen. Förbi Lillehammer upp till Otta som 
var målet första dagen. Dag två gick färden genom Ottadalen 
mot Geiranger, vi följde sedan Örnevägen, färjade över 
Norddalsfjorden sedan upp på fjället till den berömda Trollstigen 
med sina 11 hårnålskurvor. 



11 
 
 

  
Busskafferast var det varje dag, med kakor som Mona bakat 
och bjöd på. 
Där fick vi tyvärr regn på oss så sikten var väl inte den bästa. 
    

     
Trollstigen och Trollväggen besökte vi fast på olika dagar. 
En ny färjetur innan vi kom till Molde för två nätter. 
Moldepanoramat med 222 fjälltoppar besöktes, vidare mot 
Atlanthavsvägen som är mycket naturskön.  

       
Atlanthavsvägen berömd för sin naturskönhet i kustbandet. 
Norges vackraste stad Ålesund med sin vackra 
jugendarkitektur. Upp på berget Aksla hade vi en fantastisk 
utsikt över staden och ett pärlband av öar.  
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Ålesund som man ser det från berget Aksla med Fjellstua där vi 
åt en underbar fisksoppa. 
Ett stopp vid den berömda Trollväggen som är 1000 meter hög  
var det Otta som var målet för denna dag.  
Sista dagen gick resan i retur om man ser från dag ett.    

   
Här är vi som var med på resan och som vi nog aldrig glömmer, 
ett fantastiskt land med natur som måste upplevas det går inte 
att beskriva. Text & Bild Claes-Göran J 
 
 

Skara- Götene SRF på sommarutflykt 
Årets resa gick med Stenstorps buss till Åsle Tå och sedan 
vidare till Påverås gårdsmejeri. Vi var 22 personer som gick på 
bussen i Götene och Skara. Under bussresans gång hälsade 
ordförande Kristina Adolfsson oss alla varmt välkomna, samt 
gav föreningsinformation. Lena Leimalm berättade sedan om 
hur dagens resa var upplagd. Britt Artursson informerade om 
hur den intressepolitiska kampanjen ”Gata för alla” är tänkt att 
genomföras i höst. Mer information om den kommer att skickas 
ut till alla medlemmar. 
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Framme vid Åsle Tå smakade det gott med kaffe och kaka 
innan det var dags för vår guidade tur i backstugebyn. Vår 
guide berättade mycket inlevelsefullt om dels backstugebyns 
historia, men framför allt om starka personligheter och gripande 
levnadsöden när vi gick utmed Tågatan. Efter avslutad guidning 
fanns det möjlighet att själva titta in i stugorna innan det var 
dags för lunch. Efter lunchen gick bussfärden till Påverås 
gårdsmejeri. Ägaren Elisabeth Andersson hälsade oss 
välkomna och berättade sedan om mejeriets tillkomst och 
utveckling, samt om den produktion mejeriet har idag. Till 
eftermiddagskaffet fick vi smak både ostkaka och kalvdans, 
samt smakprover på ostar. Innan vi åkte därifrån passade de 
flesta på att 
handla i hennes 
butik. 
Mätta och glada, 
både på mat 
men framförallt 
på upplevelser 
och trevlig 
samvaro, gick 
färden tillbaka 
mot Skara och Götene.  Bild. Fika på Påverås Gårdsmejeri. 
 
 
Aktiviteter i föreningarna! 
 
SRF Falköping 
2 september kommer kampanjturnén till Falköpings torg. Kom 
gärna och besök oss! Samma dag planerar vi att lappa saker 
som står olämpligt i centrum. Vi ses på Läkaren kl.14.00 för att 
få lapparna vi skall använda. Kl.15.00 samlas vi igen för en 
gemensam fika. Du kan läsa mer om lappning i 
kampanjinformationen i denna tidning. 
15 oktober ordnar vi en gemensam buss för att delta i 
kampanjavslutningen på kansliet i Skara. 
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I november planerar vi att vara med och se Falköpingsrevyn om 
allt blir som vanligt och i december blir det julbord. Vi skickar ut 
personliga inbjudningar till allt längre fram. 
 

Varma hälsningar 
Styrelsen 
 
SRF Hjo Tibro Karlsborg 
17 Sep. är det dags för höstträff som kommer att vara på 
Inredia Tibro. Särskild inbjudan kommer. 
 
SRF Lidköping SRF Lidköpings planering hösten 2016 
3 september Må bra dag på torget, SRF Lidköping och  
SRF Skaraborg deltar med en kampanj 
13 september hjälpmedelsteknik på Rörstrand 
11 oktober Kenneth Holmström sjunger och spelar 
 

Nya som gamla medlemmar är välkomna till våra  
”Öppet husdagar” varje måndag o torsdag i vår klubblokal på 
Hallgatan 3 mellan kl.15 – 18. 
 

Björnligan, handarbetsgänget träffas på Tusenfotingen, 
Östbygatan, börjar den 26 augusti kl.13.00 och är varje fredag. 
Kontaktperson Ing-Britt Filipsson 0510-259 15 
 

Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan, börjar den 13 
september, tisdagar ojämna veckor, kl.9.30-12.00.  
Vid frågor ring Börje Jildenhed 0510 – 28010.  
 

Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) Börjar den 22/8 och 
är varje måndag och torsdagar kl.15.00 -18.00. Finns även 
möjlighet till andra dagar. Kontaktperson Dan Nylund 0510- 
161 64, 072-354 28 21 eller Roger Gustavsson 076- 326 88 82. 
Show Down, Vid frågor ring Robert Johansson, 0706-34 52 15  

Styrketräning på Stenportskolan, börjar den 7/9 och är varje 
onsdag mellan kl.18.00 -19.00. Info Margareta 0510 - 655 88 
Vid frågor ringa Margareta Greneheim 0510-161 65,  
0510-655 88, 070-848 73 08 eller m.greneheim@gmail.com 
 

mailto:m.greneheim@gmail.com
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SRF Mariestad Töreboda Gullspång 

Kampanj Gata för alla startar för vår lokalförening 
med ett besök i våra tre kommuner. Uppmanar er att komma ut 
till torgen och vara med. 
15 sept. Torget Töreboda 
20 september torget Gullspång 
21 september torget Mariestad. 
11 oktober Axevalla trav, gemensam transport dit. 
15 oktober Grand Finale i Skara Världens längsta vita käpp 
skall vi äta upp, samt lite andra aktiviteter bl.a. ballonguppsläpp. 
Gemensam transport ordnas. 
4 november bowling i Mariestad. 
En eftermiddag med härlig underhållning blir det också i 
november. 
December julbord denna gång provar vi Moholm.  
Ett studiebesök skall ev. få plats under hösten. 
Men ni kommer att få inbjudan till alla aktiviteter. 
Läs även här i tidningen om kampanjen så får ni mer info där. 
 
SRF Skara-Götene 
30 augusti kl. 14.00 ses vi för att ha medlemsmöte på SRF 
kansliet.  
24 september kommer kampanjturnén till Skara och  
28 september är turnén i Grästorp. Kom gärna och besök oss!  
13 september planerar vi att lappa saker som står olämpligt i 
Skara centrum. Vi ses på kansliet kl.13.30 för att få lapparna vi 
skall använda. Kl.15.00 samlas vi på Nockes Café för en 
gemensam fika. 
5 september lappar vi i Götene.  
Vi ses då i Centrumhuset kl.13.30 för att få lapparna och fikar 
sedan på samma ställe kl.15.00. 
Du kan läsa mer om lappning i kampanjinformationen i denna 
tidning. 
 

Varma hälsningar 
Styrelsen 
 



16 
 
 
SRF Skövde 
Upptakt på Bagaren den 6 september kl.18. Information om 
höstens aktiviteter. Föreningen bjuder på kaffe. 
 
Tisdagsträffar på Bagaren kl.18 till 20. 
Ojämna veckor studiecirkel. 
Jämna veckor Qi gong och spel. 
 
Kyrkbesök första advent i Helenakyrkan. Jultallrik på Eriks kök. 
Anmälan senast den 19 november. 
 
Luciafest den 11 december på Karstorp. Festen har vi 
tillsammans med Hjo Tibro Karlsborgsföreningen. Start kl.15.30 
med kaffe lussekatt och pepparkaka. Besök av Skövdes lucia. 
Lotterier till vilka vi tacksamt tar emot vinster. Vi avslutar med 
risgrynsgröt och skinksmörgås. Anmälan senast den 25 
november. 
 
Vi planerar också att ha en bingokväll och ett studiebesök 
under hösten. 
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson tel. 41 32 56 
eller Monika Telander tel. 44 04 04. 
Till våra aktiviteter är anhöriga och vänner välkomna. 
 
SRF Tidaholm Mullsjö Habo 
5 oktober deltar föreningen i kommunens anhörigdag i 
Tidaholm och vidare beslöts att medlemmar deltar i förbundets 
kampanj den 14 september ”Gata för alla” med stånd och 
aktiviteter på torget.  
Synskadades Vänners generösa bidrag har givit föreningen 
möjlighet till kraftig subvention av kostnaden för medlemmar 
med ledsagare och detta kommer vi att fortsätta med året ut, 
först vid en skaldjursfest i Tidaholm 24 september samt den 
traditionella julfesten, vilken också i år kommer att ske på 
Björkhaga i Mullsjö. Den festen bjuder föreningen på. 
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SRF Vara Essunga Grästorp 
10 september höstmöte på Mäjens Glass och maräng där vi får 
information om verksamheten. För underhållningen svarar 
Lisbeth Karlström med sång och musik. Pratar studiecirkel.  
3 december: Luciafest Konditori Nordpolen Vara. Lucia med 
tärnor. Underhållning av Christina Ström som berättar om 
jultraditioner. 
Lyssna på Radio Syn torsdagar kl.19 och se hemsidan 
www.radiosyn.se 
 
 
 

Distriktet 

 

”Gata för alla” 
Höstens kampanj, 20 september till 15 oktober 
Synskadades Riksförbund har en rikstäckande kampanj, GATA 
FÖR ALLA, i höst. Den startar 20 augusti och avslutas på vita 
käppens dag 15 oktober. SRF Skaraborg har för avsikt att satsa 
stort. 
Kampanjen vänder sig till allmänheten och målet är att sprida 
kunskap om synskadades situation då vi befinner oss ute på 
gator och torg samt att informera om betydelsen av den vita 
käppen. En nyss gjord undersökning visar att endast 7 av 10 
personer i Sverige vet vad den vita käppen betyder. En annan 
undersökning visar att väldigt få synskadade vågar röra sig inpå 
gator och torg ens i hemmiljö. Kampanjen innebär att vi 
gemensamt skall informera så många som möjligt om hur det är 
att vistas ute på gator och torg då man har en synnedsättning 
och hur allmänheten kan hjälpa oss då man ser oss på stan. 
 
Distriktets aktiviteter under kampanjen är: 
– En turné runt om i kommunerna i Skaraborg med en 
installation med käppar i fokus och samtidigt på ett lekfullt sätt 
informera om vår situation. Denna turné gör vi i de flesta 
kommuner i sammarbete med lokalföreningarna i respektive 
kommun. Turnéplan finns sist i brevet. 
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– Vi kommer att sponsra ett lopp på travet 11 oktober med allt 
vad därtill hör (reklam på trycksaker, utrop i högtalarna och en 
plats för information mm ). 
 
– En teckningstävling för alla elever i klass 0-3 skall utlysas.  
– En stor avslutningsfest är planerad 15 oktober i eller utanför 
vårt kansli i Skara. Då kommer vi också presentera vinnarna i 
teckningstävlingen. Dit är den som vill välkommen. 
 
Så till lokalföreningarnas ansvar. 
 
Vi hoppas att lokalföreningarna kommer att genomföra dagar 
då man går runt och sätter små meddelande om att placeringen 
är olämplig, på saker som står på ett sådant sätt att de utgör en 
fara eller skapar problem. Denna aktivitet har vi kalla lappning. 
Lappningen innebär att Ni i lokalföreningarna utser en dag då ni 
samlas och går runt på byn och sätter gula lappar som ni fått i 
lokalföreningarnas kampanjlådor.  
Ett förslag är att man träffas på en förutbestämd plats. Där får 
man de gula lapparna som innehåller ett budskap om att saken 
man lappat står olämpligt. Därefter tar man sig runt och sätter ut 
lapparna. Alla som är med och lappar får sedan vara med i en 
lottdragning där man kan vinna en trerätters middag i 
vipprestaurangen på Axevallas travbana den dag då vi sponsrar 
vårt travlopp. Den som är med och ansvarar för lappningen 
skriver upp namnet på de som är med och lappar och skickar 
listan till kansliet. När vi fått in alla listor görs en dragning bland 
namnen. Ingen får börja lappa före 1 september. Detta för att få 
mesta möjliga intresse från media.  
Ett förslag är att man fixar en gemensam fika före, efter eller i 
samband med lappningen som en liten uppmuntran. Observera 
att detta är en aktivitet som lokalföreningarna står för själva. 
Både arrangemanget och kostnader. Om ni vill ha flera gula 
lappar än de som finns i ert paket kan ni bara höra av er till 
kansliet för att få fler. Glöm inte att försöka få med media då ni 
lappar! 
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Flygbladen som också finns i kampanjpaketet är så klart tänkta 
att spridas till alla ni kan komma på. Ta några var och lägg i 
brevlådor eller sätt upp på anslagstavlor där det är tillåtet.  
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 
 
 

 

Kampanjturnéns hållplatser  
31 augusti Nossebro marknad plats 166 
2 september Falköping Torget 
3 september Lidköping Torget 
7 september Hjo - Torget 
9 september Tibro - Dojan 
14 september Tidaholm Torget 
15 september Töreboda - Kommunhuset Torget 
16 september Karlsborg - Marknadsplats vid Konsum 
20 september Gullspång - Torget 
21 september Mariestad - Torget  
22 september Grästorp - Torget 
23 september Vara - ICA Parkering 
24 september Skara - Stortorget eller Hötorget 
28 september Götene - ICA Affären  
29 september Skövde - Hertig Johans Torg 
 
 
 
 

Kultur & Nöje 
Allsångskväll den 30 september på kansliet i Skara. Allsångs-
ledare Anders Ramberg från Torsö. Kaffe med smörgås och 
kaka. Pris 30 kronor. Start kl.19 slut kl.21.30. Anmälan till 
kansliet tel.0511 – 34 79 70 senast den 26 september. 
 
Bussresa den 5 november till Brevens bruk Hallsberg.  
Vi har 20 platser till revyn Varning för Hjalmar med Peter Flack. 
Mat före föreställningen som är syntolkad. Anmälan till kansliet 
endast per telefon 0511 – 34 79 70 den 5 september.  
Först till kvarnen gäller. 
 
Julmarknad och ostbuffé på Osterian Falköping någon gång 
i november. Datum inte bestämt ännu. 
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Julkonsert Vara konserthus den 16 december med Krister 
Sjögren och Magnus Johansson. Julbuffé och dessert innan 
föreställningen. Vi har 20 platser. Anmälan till kansliet endast 
per telefon 0511 – 34 79 70 den 5 december. 
Inbjudningar kommer ut till alla medlemmar om aktiviteterna 
med mera detaljerad information. 
För frågor ring Monica Aronsson tel. 0500 – 41 32 56. 
 
 
 

Nummerupplysning 118 400: 
Du som har bestående funktionsnedsättning/ synnedsättning 
kan få gratis nummerupplysning. På uppdrag av Post- och 
telestyrelsen driver Teleinfo denna tjänst. Du har rätt till 1000 
samtal per år inom Sverige. För att kunna använda tjänsten 
kostnadsfritt måste du anmäla ditt telefonnummer till 
kundservice: 020-36 46 56, telefontid vardagar kl. 08-17 eller  
e-post: info@118400.se. Tjänsten fungerar både för fast- och 
mobiltelefoni.  
 
 
 
 

Västtrafik: 
Om du råkar ut för en resa med färdtjänst eller sjukresa som 
inte fungerat så som det utlovats, då kan du vända dig till 
Synpunkten.  
Tel.0771 - 41 43 10 eller 020 - 91 90 90 och välja nr 3 . 
Öppettiderna är mån – tors. kl.8.00 - 20.00.  
Fredagar kl.8.00 -17.00. Har man synpunkter på Västtrafik 
tåg/buss, ska man ringa 0771 – 414 300.  T.ex. utrop som inte 
fungerar eller busschaufför stänger av eller det kan vara mörkt 
på tåget, så man inte ser när man ska gå på tåget o.s.v. 
 
 
 

Hallå konsument! 
Konsumentverket har telefonservice under namnet ”Hallå 
konsument”. Tjänsten är öppet vardagar kl.09.00-17.00. Dit kan 
man ringa och prata om konsumentfrågor med utbildade 
vägledare. Telefonnumret är 0771 525 525. 
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Synverksamheten i Skövde (Syncentralen): 
Trädgårdsgatan 15D, plan 1, 541 30 Skövde 
Telefon 010-441 32 80 
Tidsbokning mån-tors kl.08.00-09.30 
Mån och tors. kl.13.15 -14.15 
E-post syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se 
Dataärenden Ons. kl.08.00-09.30 fre. kl.08.00-09.00 
E-post: datahjm.scskaraborg.hoh@vgregion.se 
Fakturafrågor mån-tors kl.13.15 -14.15  
Öppettider: 
Måndag - torsdag kl.08.00 – 16.00 lunch kl.12.00-12.45.  
Fredag 08.00 – 15.00 lunch kl.12.00-12.30  
 
Sköna Liv hjälpmedelsbutik i Falköping har flyttat till nya 
lokaler.  
Nya Adressen:  
Sköna Liv-Jiteco AB  
Sankt Olofgatan 42 
521 35 Falköping  
Tel: 0515 - 133 42  
mob.070-813 32 83.   
Öppettider:  
måndag till onsdag 10.00 - 17.00 ej lunchstängt.  
Här kan du handla Iris produkter och utnyttja den 
medlemsrabatt på 10 % som IRIS lämnar. Utöver det säljer vi 
även datorer, mobiltelefoner, fast telefoni och en massa mer 
övriga elektroniska hjälpmedel.  
Här kan ni lägga ett föreningsmöte, tala med Jan om tid som 
passar er. Välkomna. 
 
Synskadades Stiftelse Skaraborg 
Synskadade som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av 
låga inkomster kan söka bidrag från Synskadades Stiftelse 
Skaraborg. Bidraget kan omfatta en rad olika insatser och 
åtgärder som utifrån stiftelsens ändamål syftar till att förbättra 
situationen behövande synskadade, till exempel vård och 

mailto:syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se
mailto:datahjm.scskaraborg.hoh@vgregion.se
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behandling såsom tandvård, stöd till fritidsaktiviteter, rekreation 
med mera. Normalt beviljas inte bidrag för insatser som 
samhället ansvarar för. Krav för att erhålla bidrag är att din 
taxerade årsinkomst inte överstiger 178000 kronor.  
Vi beviljar inte bidrag för redan gjorda aktiviteter/inköp och 
handläggningstiden kan variera mellan 1-3 månader. 
Inkomstuppgifter från skatteverket ska alltid bifogas till ansökan.  
För ansökningsblankett och ytterligare information kontakta 
Kansliet Skara tel. 0511-34 79 70 E-post: skaraborg@srf.nu    
Stiftelsens sammanträdesdagar under 2016 är:  
OBS! Ändrat datum från 5/9 till den 12/9 och 5/12 är 
oförändrat.  
Då vet du när ansökningar skall vara kansliet tillhanda! 
 
Synskadades Vänner Skaraborg. 
Till SRF Skaraborgs medlemmar. Synskadades Vänner 
Skaraborg har till uppgift att bl.a. försöka förbättra de 
synskadades villkor såväl i socialt som kulturellt avseende 
genom hjälp och stöd till enskilda synskadade som 
synskadades organisationer.  
Vi vill informera Er om att det finns möjlighet att genom 
Synskadades Vänner Skaraborg söka bidrag till hjälpmedel 
direkt hänfört till synskadan. Vi kan också lämna bidrag till 
rekreationsresor och ledsagarhjälp.  
 
Din ansökan skickar du till: 
Synskadades Vänner  
c/o Lennart Johansson 
Södra Kolarestigen 79 
542 45 Mariestad 
E-post: lennart.klassiker@telia.com  

PS: Synskadades vänner har ett Stipendium för eftergymnasial 
utbildning på inte mindre än 15 000 kronor. Studerar du ska du 
kontakta Lennart Johansson hos Synskadades Vänner. 
Stipendiet utdelas på Synskadades Vänners Årsmötet i maj 
månad. DS 

mailto:lennart.klassiker@telia.com
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Ledsagarbidrag: 
SRF Skaraborg har möjlighet att ge dig ett bidrag för  
ledsagare, om du skall ut och resa. Men du måste i första hand 
kontrollera om din kommun kan hjälpa dig. Belopp och är 
maximerat. Välkomna med beställning till kansliet.  
 

Kontaktuppgifter kansliet: 
SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D 
532 30 Skara 

Tel. 0511 - 34 79 70 växel 
Tryck 1 för Britt 
Tryck 2 för Lisa 
Tryck 3 för Gunilla 
Vänta kvar om du inte vet vem du vill nå, så kopplas du till 
första lediga. 
 

E-post: skaraborg@srf.nu 

Hemsida: www.srf.nu/skaraborg  

Face Book: Synskadades Riksförbund Skaraborg  

 

Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt  
nr 4 före den 1 november och den gäller för dec, jan och 
feb.  
 
Gör ni resor, möten med något kul innehåll, eller annan 
verksamhet, skriv gärna ner några rader och skicka det till 
kansliet till SKB Nytt, det är alltid trevligt och kan ge andra 
lokalföreningar tips om trevliga aktiviteter. 
 
 

 
Ansvarig utgivare för SRF 
Skaraborgsnytt är  

Anita Andersson 

 

http://www.srf.nu/skaraborg
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