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Träff på Kanalhotellet 
Hjo Tibro Karlsborg hade den 15 augusti en träff på 
kanalhotellet i Karlsborg. Vi hade en trevlig eftermiddag 
tillsammans, åt god mat och underhölls av gruppen 
Hackspettarna. Vi var 28 stycken inkl. ledsagare. Genom ett arv 
från makarna Moberg som var riktad till synskadade fick en av 
våra unga medlemmar Anine Glad fick ta emot ett stipendium 
på 20.000kr för sina fina insatser i friidrotten för handikappade. 

 

Bild: Anine Glad och ordf. Kjell Karlsson 
 
SRF Falköping på Sillfest  
Onsdagen den 26 augusti 2015 hade SRF Falköping sin årliga 
sillfest. Denna gång gick den av stapeln i Kavlåsstugan med 
Perra Ljungberg som medverkande. 
Efter att Bo Ahlberg gjort upprop och Britt Artursson hälsat 
Perra och alla medlemmar välkomna blev vi inbjudna till 
Sveriges näst minsta museum (det minsta är Hasse och Tages 
museum i Tomelilla för max 7st besökare) Jönn-muséet tar  
12 deltagare. På grund av sin storlek fick vi dela gruppen i två 
delar för att alla skulle kunna se och höra. I muséet finns en 
utställning med en inspelad information med bilder och Perra 
Ljungberg som talar om John ”Jönn” Lidholms liv och leverne, 
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en information som varade i ca 15 min, mycket intressant. Efter 
denna lilla föreställning var det så tid för kvällens sillbord som 
bestod av sill, ägghalvor, sallad, sås och potatis, en mycket 
välsmakande måltid, en måltid från Hotell Ranten.  
När så sillen var uppäten och alla var mätta så var det kaka och 
kaffe som avslutning. 

  
Bild Sillbordet i all sin glans.  Bild på första gruppens     

lyssnare i Jönn muséet. 

Perra sjöng och berättade både före och efter den goda 
måltiden. Av deltagarnas miner att döma så var det en trivsam 
tillställning. Text och foto Bernt Bragnå 

Kreativ kurs i Vara 14-16 aug  
14-16 aug har en kreativ kurs för personer med synskada och 
neuropsykiatriska funktionshinder ägt rum på Vara 
Folkhögskola, anordnad av SRF Väst. Deltagarna har bl.a. 
testat på olika saker på skolan, de har också besökt 
Sommarland.  
Anita intervjuar 
deltagarna på  
kursen på Vara 
Folkhögskola.  
På bild Kenneth 
Holmström, Ingela 
Olsson, Anita J, 
Björn och Kim. Foto: 

Sigvard Börjesson 
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På fredagskvällen gästade Anita Johansson och Kenneth 
Holmström kursen.  
Anita sjöng några sånger till Kenneths ackompanjemang och 
Kenneth sjöng och spelade själv på flera instrument. Allsång 
och varma applåder fick de av deltagarna och det blev en härlig 
kväll med blandad musik. Anita passade på att intervjua med 
Ingela Olsson, Björn Lindström och Kim Vehmanen i Radio Syn.  
intervjun går att lyssna på Anitas hemsida www.radiosyn.se 

 

Dressin. 
När Rekreation och Fritid arrangerar någon aktivitet där 
deltagarna skall ut och röra på sig är det oftast en väldigt liten 
grupp som samlas. Så var det också den 29 augusti då det 
bjöds in till dressincykling i Gullspång. Ett gäng på tio personer i 
kan man säga övre medelåldern (65-85 år) trampade iväg på 
fem dressiner mot som det sägs nya Järva mål. Efter ca fyra 
kilometer var det dags 
för en liten kaffepaus 
vid stranden av 
Gullspångsälven, efter 
det fanns det nya krafter 
att cykla vidare upp till 
Midskog som ligger ca 
sju kilometer längre 
fram.  
Här intogs den 
medhavda lunchen och 
sedan vände vi på våra dressiner för att ta oss tillbaka till 
utgångspunkten Gullspång. Dessa fyra och en halv timma i ett 
fantastiskt sensommarväder kommer vi deltagare att minnas 
länge. 

 
Poppis på Sommarsol 2015 

Första helgen i september åkte fyra Poppistjejer till Sommarsol, 
Vejbystrand. Totalt var vi 13 personer med assistenter.  
Det var fjärde året i rad som vi åkte dit och tjejerna började 
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redan planera inför nästa år innan kosan vände hem igen.  
I år hade vi bokat ett konferensrum på kvällarna för att kunna 
umgås bara vi i Poppisgruppen. Det tyckte alla var lyckat.  
Alla måltider åt vi som vanligt tillsammans.  Första kvällen efter 
middagen samlades vi för att alla skulle få heja på varandra och 
berätta lite vad som hänt sen sist de träffades. Vi delade sedan 
upp oss i två lag som vi sedan tillhörde resten av dagarna när vi 
hade frågesporter. Första kvällen blev det en musikquiz. 
 
På fredagen var det vackert väder så då passade alla tjejerna 
på att gå ner till havet. Det var för kallt för att bada, men lukt, 
hörsel och 
känsel fick 
tjejerna 
användning 
för.  
 
På bild: 
Jenny, 
Maja, Linn 
och Annelie 
med 
assistenter 
på 
stranden. 
 
 
På eftermiddagen träffades nästan alla tjejerna i 
badavdelningen. En del ville bara vara i bubbelpoolen, en del 
bara i simbassängen och en del var i bägge. På kvällen efter 
middagen blev det först en bokquiz och sedan en fantastisk 
rolig musikkväll med gitarrspel och sång. Efter denna dagens 
tävling stod det lika mellan lagen. En olidlig spänning förstås! 
Lite fredagsmys godis bjöds det på också. 
Lördagen var det lite sämre väder så tjejerna bestämde att 
stanna inomhus på förmiddagen och köra den sista tävlingen 
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som var en känselquiz. Det vinnande laget fick, förutom äran, 
sedan som vinst sjunga en valfri sång för oss andra. På 
eftermiddagen blev det åter bad och en av tjejerna bjöd på fika. 
Kvällens aktivitet var att alla fick prova på taktil stimulering på 
armarna, samt blev visad hur man utför den och vad man ska 
tänka på. Efter det blev det lite dans till cd-spelare, men nu var 
alla tjejerna ganska trötta efter några intensiva dagar. 
 
Efter frukost på söndagen träffades vi för att summera upp vad 
alla tyckte om dagarna och vad vi vill till nästa gång. Alla 
verkade överens om att detta ville man göra även nästa år och 
då förmodligen i mitten eller slutet av september. Årets upplägg 
med träffar och aktiviteter m.m. ska vi bygga vidare på. Sen var 
det bara att vinka hej då till kompisarna och åka hem till 
Skaraborg igen. 
 
För Poppistjejernas räkning 
Gudrun Hallberg 
 
Skaldjursfest 
Höstens skaldjursfest på Stadshotellet i Tidaholm blev en 
succé. Tack vare Rolf Wilhelmssons förhandlingar med 
källarmästaren bjöds på nyfångade Vätterkräftor.  
Enligt allas mening vid borden smakade de avsevärt mycket 
bättre än de man hittar i affärernas frysdiskar. 

Fram i vår träffas vi till årsmöte på FyranHuset i Tidaholm.   
Vi hoppas kunna övertala vår ombudsman Britt att ställa upp 
som ordförande också i år. Det flöt smidigt förra gången.  
Ett proffs som agerade. Vi ser fram emot en upprepning.  

Vår skjutanläggning i lokalen på Hellidshemmet i Tidaholm har 
tyvärr plockats ner. Kommunen behövde den biten av utrymmet 
till annat. Vi har dock kvar övriga delen av lokalen för våra 
möten. Vad gör man då med en skjutanläggning, som gjort 
tjänst i många år? Senaste åren har den stått oanvänd. 
Kanske finns det någon annan förening som har intresse av att 
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överta den för en överenskommen summa. Eftersom 
medelåldern i föreningen är hög, för närvarande endast tre som 
kan räknas till kategorin ungdomar, ser det mörkt ut för 
skjutövningar för synskadade i framtiden i vår förening. Vid 
intresse hör gärna av er till ordförande Anneli Källqvist eller till 
mig som skrivit dessa rader och tillika är kassör i föreningen. 
Maria Campbell 
 

Höstfest 
Lördag den 19 september hade 29st från Hjo-Tibro- Karlsborg 
tillsammans med SRF Skövde en höstfest. Platsen Kavelbro 
Event. Vi startade med tipspromenad i strålande solsken, 
fortsatte eftermiddagen med kaffe, underhållning av två killar 
från Hjo. Vår ordförande Kjell bidrog med en mycket uppskattad 
musikrebus. Dagen avslutade med buffé. Den 24 september 
startade vi 13 deltagare vår fjärde bowling säsong.  

 

Författarkväll 
Onsdag den 14 oktober var det författarkväll på SRF kansli i 
Skara. Den inbjudna gästen var Jan-Erik Ullström från Skövde. 

 
  
  
Här 
intervjuas 
Författaren 
Jan-Erik 
Ullström i 
Skara på 
SRF 
Skaraborg, 2015 i Radio Syn. Anita Johansson Radio Syn 
gjorde flera intervjuer som man kan höra på hemsidan 
www.radiosyn.se på hjälpmedelsmässan i Göteborg.  
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Studieresan till Fristad! 
En trevlig grupp på 16 personer anlände till Fristad 
folkhögskola. 
Anders Josby välkomnade oss och gjorde en fin presentation 
inför gruppen om synkurserna och visade oss kurslokaler på 
Granbo och boende som låg i samma hus med egen toalett och 
dusch på rummet. I Ett av kursrummen var ett kök där 
kursdeltagarna får laga mat tillsammans med kursledare och 
lära sig enkla lösningar på matlagning och bakning. 
  
Kursen passar dig som är synskadad. Anders berättade att man 
får möjligheten att träffa människor i liknande situationer. Den 
som har gått på kurs här kan gå en kurs igen, om man känner 
att synen har blivit sämre. Du kan ansöka om kurserna via 
Synverksamheten (f.d. syncentralen). 
En intressant kurs som kommer att komma längre fram är om 
iphone och ipad. 
 
Resan avslutades med 
ett stopp i museet Unos 
djur i Bredared en bit 
ifrån Fristad. Här fick vi 
se och känna på 250 
träskulpturer och de var 
otroligt naturtrogna.  
 
Här är en bild på en 
snigel och bara skalet på 
snigeln är 70cm i 
diameter. 
 
Stora knotor och stammar som av olika anledningar inte sträckt 
sig rakt mot solen är typiska för det som satte Unos fantasi i 
rörelse.  
Ur dessa, till synes naturens misslyckanden, har Uno skapat 
underbara konstverk av sällan skådat slag. 
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Den här suggan på bild med sina tio kultingar är beresta. De 
har varit på världsutställning i Mexico m.m. Hela sugga med 
kultingar är gjort i ett enda trästycke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Museet byggdes av Bredareds Hembygdsförening och invigdes 
2009. Det är utformat för att visa Unos skulpturer på det vis som 
Uno tidigare visade sina skulpturer på gården i Gravryd.  
 
Funktionärsutbildning 7 november! 
Nästan ett tjog entusiastiska medlemmar från lokalföreningarna 
i Skaraborg träffades 7 november för att få fram en fungerande 
handlingsplan gällande medlemsutvecklingen i SRF. 
Kongressen 2014 konstaterade att vi behöver fler medlemmar i 
SRF. Det tänker vi i SRF Skaraborg bidra till genom hårt arbete! 
Handlingsplanen som vi arbetade med innehåller aktiviteter 
som vi hoppas skall göra både distriktet och våra 
lokalföreningar mer attraktiva för både medlemmar som redan 
är med i föreningen och för dem som inte valt att gå med i 
föreningen ännu. 
 
Handlingsplanen innehåller utbildningar för funktionärer, 
eldsjälar, informatörer och bara vanliga medlemmar som vill 
hjälpa till. Vi har också förslag på olika aktiviteter som kanske 
kan intressera både gamla och nya medlemmar mer för egen 
del. Vi kommer så klart att informera och bjuda in till allt som 
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ordnas i vanlig ordning. Både genom personliga inbjudningar 
och i denna tidning. 
 
Vill du veta mer vad som finns i handlingsplanen hör du av dig 
till kansliet så kan du få ett eget exemplar att läsa. 
Så slutligen ett tack till er som energiskt och positivt 
medverkade till handlingsplanens förvärkligande! 
 
Britt, ombudsman SRF Skaraborg 
 
 
SJ slutar sälja biljetter på tågen 
SJ slutar sälja biljetter ombord på tågen. Detta meddelade man 
vid ett möte med SRF den 2 september. Istället erbjuder man 
möjlighet att köpa biljett via telefon, upp till tio minuter efter 
tågets avgång. 
 
Det har blivit allt svårare för synskadade att köpa SJ-biljetter 
sedan stationernas biljettkontor stängts och telefontiderna 
begränsats. SJ påstår att man ska kunna köpa biljetter i alla 
Pressbyråer, men det stämmer inte i praktiken. Dessutom kan 
de ta ut bokningsavgifter och kan inte erbjuda rabatter. 
 
Om man ringer för att köpa biljett hos SJ ska man använda 
numret 0771 75 75 75 och tonval 5.  
SJ har prioriterat upp kön för detta tonval, så svarstiderna ska 
därför bli väldigt korta. Från den 1 september gäller att bokning 
av biljetter kan göras vardagar kl.08.00-17.00. Det går dock att 
ringa dygnet runt för bokning av omedelbart uppkommande 
resor. De vill dock inte att man ska ringa utanför kontorstid för 
bokning av framtida resor om det inte är absolut nödvändigt. 
Som synskadad ska man hävda att man har rätt till samma pris 
som biljetten har på Internet. 
 
Tyvärr är jag skeptisk till att detta kommer att fungera. Hittills 
har SJ:s säljare flera gånger vägrat att boka biljetter utanför 
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kontorstid, och de har också nekat att ge internetpriset för 
biljetten. Låt oss hoppas att SJ denna gång lyckas hålla vad de 
lovar. Det finns dock mera att önska när det gäller SJ:s 
tillgänglighet och användbarhet för synskadade. Vill man vara 
lite rolig mitt i eländet kan man säga att SJ:s biljettförsäljning 
har spårat ur… 
 

Håkan Thomsson 
 
 
Västrafik 
Västrafik höjer priserna fr.o.m. 3 januari med ca 5 %.  
Även färdtjänsten stiger men vi vet ännu inte hur mycket. 
 
Vad händer i lokalföreningarna? 

 
Falköping. 
Julbord på Mössebergs kurort måndag 14 december och i år får 
vi besök av lucia med tärnor. 
 
Hjo Tibro Karlsborg. 
Vi kommer att starta med ny omgång bowling i januari 2016. 
SRF Skövde ordnar den 12 december luciaafton dit  
SRF Hjo-Tibro-Karlsborg är inbjudna. 
 
Lidköping. 
SRF Lidköpings program är 4 december julbord, Herrljunga 
hotell & konferens. Inbjudan kommer på posten. 
Nya som gamla medlemmar är välkomna att vara med på våra 
aktiviteter, ring respektive ledare för mer information. 
 
Björnligan, handarbetsgänget (stickar nallar till barn på akuten) 
träffas på Tusenfotingen, Östbygatan varje fredag kl.13.00 med 
juluppehåll fram till den 15 januari. Billig lunch finns att köpa,  
träffas kl.12.00. Kontaktperson Ing-Britt Filipsson,  
Finn Bratt 070-633 77 54. 
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Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan, börjar igen den  
19 januari, tisdagar ojämna veckor, kl.9.30 -12.00.  
Vid frågor ring Börje Jildenhed 0510 – 280 10  
 
Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) måndagar o 
torsdagar kl.15.00 -18.00. Juluppehåll mellan 17/12 -11/1 
Finns även möjlighet till andra dagar. Kontaktperson Dan 
Nylund 0510-161 64 eller Margareta Greneheim 0510 -655 88, 
070-84 87 308. 
Show Down, vid frågor ring Robert Johansson, 0706 - 34 52 15  
 
Styrketräning startar den 13 januari. Info om plats ring. 
Margareta Greneheim 0510-161 65,  
0510-655 88, 070-848 73 08 eller m.greneheim@gmail.com 
 
SRF Lidköpings styrelse önskar alla en God Jul o ett Gott Nytt 
föreningsår. 
 
 
Mariestad Töreboda Gullspång. 
Julbord 4 december. Semleträff 23 februari.  
Årsmöte lördag 19 mars. 
 
 
Skövde. 
Tisdagsträffar på Bagaren kl.18 – 20. Ojämna veckor 
studiecirkel. Jämna veckor gymnastik och spel. 
Advents gudtjänst i Helenakyrkan den 29 november.  
Jultallrik på Eriks kök efteråt.  
Anmälan senast den 21 november. 
Luciafest på Karstorp den 12 december. Denna aktivitet 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. 
Risgrynsgröt och skinksmörgås. Slut kl.19.30. 
Anmälan senast den 27 november. 
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Tisdag den 12 januari 2016 Upptakt på Bagaren kl.18. 
Föreningen bjuder på kaffe med smörgås och kaka.  
Det blir information om våren och sommarens aktiviteter. 
 
Till våra träffar är anhöriga och vänner välkomna. 
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson ordförande 
tel.0500 - 41 32 56 eller Monika Telander tel. 0500 - 44 04 04. 
 
Tidaholm Mullsjö Habo. 
I år firar vi julfest på Björkhaga i Mullsjö på Luciadagen.   
Lucia utlovas och buffé med allt det traditionella som hör julbord 
till. Vår policy under 2015 med revisorernas goda minne har 
varit att kraftigt subventionera våra aktiviteter utifrån tanken, att 
pengar skall användas till medlemmarna och inte samla damm 
på ett konto till minimal ränta eller egentligen ingen alls.  
Således bjuder föreningen i år alla medlemmar på julfesten 
medan vänner och bekanta får betala fullt pris. 
 
Vara Essunga Grästorp. 
SRF Vara Essunga Grästorp: 
Lördagen den 5 december har vi vår Luciafest på Konditori 
Nordpolen Vara. Lucia med tärnor kommer på besök. Lotterier 
med skänkta vinster. Vara Manskör svarar för underhållningen. 
 
Kultur & Nöje. 
Lördag 30 januari 2016. 
Musicalen Buddy Holly på stadsteatern i Skövde. 
Vi har 30 biljetter med möjlighet till fler. Mat på restaurang 
Sällskapet som ligger i samma byggnad som teatern. 
Mat kl.15.30. föreställningen börjar kl.18. 
Föreställningen är syntolkad och vi träffar tolken 45 minuter 
innan föreställningen. 
Pris 300 kronor. 
Reseersättning utbetalas mot insända kvitton till kansliet. 
Anmälan senast den 11 december  
till kansliet tel. 0511 – 34 79 70. 
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Rekreation & Fritid. 
INBJUDAN TILL BOWLING! 
Fredagen den 19 februari kl.18.00  träffas vi på Happy Bowl i 
Skara (I källaren under kansliet Skaraborgsgatan 34 C) och 
bowlar. Efter 1,5 timme sätter vi oss till bords och äter 
fläskfilébuffé. Kom med och prova, det finns hjälpmedel så alla 
kan vara med och bowla.  
För allt detta betalar du endast 130 kronor. 
Anmälan till Kansliet tele: 0511-34 79 70 eller skaraborg@srf.nu 
Före den 11 februari! 
Välkomna önskar Rekreation & Fritid! 
 
 
 
Rekreation och Fritids Solresa 2016 
Hej alla solälskare! 
Har tagit fram ett förslag på resa 
den 19 augusti 2016 till 
Cypern/Ayia Napa och hotell Nelia 
Beach. Detta hotell ligger ca 50 m 
från sandstranden och ca 300 m 
från centrum.  
En vecka på Cypern kostar ca 9 
220:-/pp med all inklusive, 
avbeställningsskydd, mat på flyget 
och transfer.  
Vill man inte ha maten på flyget 
avgår 220:- per person, den som 
vill ha kompletterande försäkring 
tillkommer ytterligare 281:-/pp. Vad 
slutpriset blir ser vi först när vi 
bokar då det är lite andra priser för 
en grupp.    På bild: Bernt Bragnå. 
 
Det finns även ett förslag på att åka till Turkiet och Belek till 
hotell SENTIDO Zeynep Resort, till en kostnad av 8 095kr/pp, 
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enkelrum 11 255kr, vill man inte ha maten på flyget avgår 
220kr/ pp, den som vill ha kompletterande försäkring tillkommer 
ytterligare 281kr /pp.  
 
Känner du för att åka på Solresa hör av dig så snart du kan, så 
vi kan se om det finns intresse, anmälan är inte bindande utan 
detta är en intresseanmälan. Finns det intresse kommer vi att 
höra av oss innan till dig som har anmält sig och höra om ni vill 
stå kvar som intresserad innan vi gör någon bokning. 
Ring eller Sms:a Bernt Bragnå på 0721 81 37 95 eller mejla till 
bernt.bragna@spray.se senast den 7 januari 2016, du kan även 
ringa till kansliet på telefon 0511-34 79 70 
 
Har du frågor, hör av dig. 
Bernt Bragnå 
 
Hjälpmedelsväska! 
Synskadades Riksförbund 
Skaraborg har tillsammans med 
Vännerna inhandlat en väska med 
hjälpmedel som lokalföreningarna 
kan låna och förevisa för 
medlemmar och allmänhet.   
 
Väskan innehåller bland annat 
förstoringsglas i lite olika 
utförande, ett par Daisy-spelare, 
Färgindikator, talande klockor, 
förstoringsglas och en hel del 
praktiska saker både för hushåll 
och i det dagliga livet.   
Väskan har redan varit ute i ett 
antal föreningar och har tagits 
emot väldigt positivt.   
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Varje vara är uppmärkt både med punktskrift och vanligt, i en 
pärm kan man läsa om varan och även kolla priset. 
 
Väskan finns på kansliet för utlåning, så tala med personalen 
om en tid som kan passa din förening, om ni skall ha ett möte 
eller vända er ut mot allmänheten.   
         
RV INLÄSNINGSSERVICE  
Åretrunt och kvällstidning finns numera som taltidning mer info.  
eller testa på ring 0470-666 30. Prenumerationstiden är för 
veckotidningarna kvartal, halvår eller helår (225kr, 450kr resp. 
850kr). Rolf Vestman 
 
Nummerupplysning: 
Ni som är inskrivna på syncentralen har rätt till gratis 
nummerupplysning.  
Från mars månad har nummerupplysningen övergått i Eniros 
regi. Man ringer fortfarande 118 400, men om man vill anmäla 
sig till tjänsten ska man numera ringa ett annat nummer,  
nämligen 020-36 46 56.  
Ni som redan har tjänsten behöver inte göra någonting. 
 
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. 
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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 
Rådgivning tisdag kl.08.00-09.30  
E-post syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se 
IT-ärenden 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 
 
På Sköna Liv hjälpmedelsbutik i Falköping kan du handla 
Iris produkter hos Sköna Liv hjälpmedelsbutik. 
Här kan du nu utnyttja den  
medlemsrabatt på 10 % som IRIS lämnar.   
Adressen: 
Sköna Liv Trädgårdsgatan 10  
521 43 Falköping  
Tel: 0515 - 133 42  
Öppettider: måndag till onsdag 10.00 till 18.00 ej 
lunchstängt. Här kan ni lägga ett föreningsmöte, tala med Jan 
om tid som passar er. Välkomna. 
 
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. Beloppet är 
maximerat. Välkomna med beställning till kansliet. 
 
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 för behövande synskadade, till exempel vård och 
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behandling såsom tandvård, stöd till fritidsaktiviteter, rekreation 
med mera. Stiftelsen beviljar 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 2015 är: 
7/12.  
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 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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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  
Facebook : Synskadades Riksförbund Skaraborg  
 
Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt  
Nr 1  16 före den 1 februari och den gäller för mars, april, 
och maj.  
 
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 

 

Julstängt 21dec t.o.m. 7 jan 2016 och under tiden går de att nå 
Anita Andersson på tele. 076-17 14 363. 

 
 

Från oss på kansliet och styrelsen vill vi  

önska er ALLA en riktigt  

GOD JUL  

och ett GOTT NYTT ÅR! 

http://www.srf.nu/skaraborg
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