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Bild på första sidan:  
Stipendiaterna Anton Wickström och Philip Johansson. 
Philip Johansson går 2:a året på treåriga naturprogrammet i 
Falköping. Philip har ett tag kvar att bestämma sig vilken 
inriktning det blir, Naturprogrammet är så pass bred utbildning. 
Till vardags spelar Philip fiol (el fiol) i en orkester och sjunger i 
kör. Anton Wickström han går treårigt plus ett extra på 
samhälls-programet på Lagemansgymnasiet i Vara och tar 
studenten i år. Anton kommer att läsa vidare på högskola. 
Stipendiepengarna ska han använda till en skolresa. Antons har 
ett stort intresse för elektroskytte. Där han skördar framgångar 
och i februari 2017 vann Anton guldmedalj i Malmö Open.  

 
 
Distriktet 
 
Agendan 
17 Mars Macken Göteborg               Kultur & Nöje 
29 Mars Resa till La Palma               Rekreation & Fritid 
5 april Temakväll               Distriktet 
14 april   Må-bra dag                Distriktet 
15 april   Årsmöte                            Distriktet 
1 maj Manusstopp Nr 2 18 SKB Nytt         Distriktet 
5 Maj Funkis                Distriktet  
24 Maj Travkväll Axevalla trav              Kultur & Nöje 
6-10 aug Sommarresa Södermanland            Rekreation & Fritid 
Aug Båtresa i Bohuslän              Rekreation & Fritid 
1 aug Manusstopp Nr 3 18 SKB Nytt         Distriktet  
 

    
Kultur & Nöje 
Travkväll på Axvalla travbana torsdag 24 maj. Inbjudan med 
mer information kommer i brevlådan. Har du frågor ring Monica 
Aronsson tel.0500 – 41 32 56. 
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Rekreation & Fritid 
 
 

SÖRMLÄNDSKA  
SLOTT  
OCH  

HERRESÄTEN 6-10 augusti 2018  
 
Sörmland är känt för sina stora vackra slott och herrgårdar 
och har prisats för sin skönhet. Landskapet kallas även för 
”De många tusen sjöarnas land”. Sörmlands hagar och 
lövängar, ekbackar, åkerlappar, glimmande sjöar och 
vresiga bergsknallar kan betecknas som skärvor vilka 
hoplagda blir en betagande skönhet. Här finns ett 
kulturlandskap, med 90 000 historiska minnesmärken, som 
nästan i alla delar varit påverkat av människan och hennes 
husdjur under tusentals år. Resan görs i samarbete med 
Enströms buss. Reseledare Boris Salomonsson.  
 
Dag 1.  
Från våra påstigningsorter reser vi österut mot Jönköping, följer 
E4:an norrut. Vid Brahehus stannar vi 
för rast och förmiddagskaffe. Här har vi 
också en fantastisk utsikt över Vättern 
och Visingsö.  
Resan fortsätter sedan genom 
Östergötland där vi gör uppehåll vid 
den vackra kaktus-gruppen i 
Norrköping. Därefter förbi Kolmården 
för lunch på Stavsjö Krog. Efter lunch 
besöker vi den berömda Uppsa kulle 
som anses vara samtidig med Uppsala högar. Turen fortsätter 
sedan förbi flera slott som Lövsund, Näsby och Ökna innan vi 
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anländer till den idylliska småstaden Trosa med träbebyggelse 
från 1700-talet och framåt. Här vi får möjlighet att flanera 
omkring en stund på egen hand. Nyköping är dagens slutmål 
för inkvartering och middag på Good Morning+ Hotel.  
 
Dag 2.  
Efter en god frukost börjar vi dagen 
med en liten rundtur genom Nyköping 
och passerar bl.a. Nyköpingshus som 
är känt för Nyköpings gästabud. 
Därefter till Rockelstad där vi beundrar 
det vackra slottet under en promenad i 
parken. Efter busskaffe besöker vi 
Malmköping och Malmahed, det gamla 
exercisfältet mitt i köpingen och i 
museet ger guiden en målande 
beskrivning om livet på heden under 
den tid som Södermanlands 
regemente hade sin övningsplats här. 
På Gästis i Eskilstuna äter vi dagens 
lunch. Nästa besök blir 
Munktellmuseet där vi får uppleva 180 
års svensk industrihistoria. Här kan vi 
bl.a. se den första svenska traktorn 
från 1913. Dagens sista besök blir de fina Rademacher-
smedjorna från 1600-talet. Där vi får en guidning, och sedan på 
egen hand kan gå runt, och se hur hantverkarna arbetar i de 
gamla smedjorna. Sedan är det dags för incheckning och 
gemensam middag på Best Western Plaza Hotel Eskilstuna där 
vi skall bo i tre nätter.  
 
Dag 3.  
Efter frukost kör vi till Sundbyholms 
slott för att se den omtalade 
Sigurdsristningen. Därefter fortsätter 
vi till Mariefred för ett besök med 
guide på Gripsholms slott som är ett 
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av Sveriges mest intressanta kulturhistoriska minnesmärken. 
Här ryms en fyrahundraårig historia. Hertig Karls kammare från 
1500-talet och Gustav III:s teater från 1700-talet är några av 
höjdpunkterna. Efter slottsbesöket avnjuter vi lunchen på 
Slottspaviljongen. Därefter fortsätter vi med en tur mellan 
Mariefred och Läggesta med museijärnvägen som kör 
smalspåriga, ångloksdragna tåg i tidstypisk 1890-1910-talsmiljö. 
I Strängnäs stannar vi till och besöker domkyrkan. Det var här 
som Gustav Vasa den 6 juni 1523 valdes till konung för Sverige. 
Innan vi återvänder till hotellet avslutar vi dagen med ett besök 
på Gense Outlet i Eskilstuna. Gemensam middag på hotellet.  
 
Dag 4.  
Frukost. Vi börjar med ett stopp vid Kungens Stenhammar i 
Flen innan vi fortsätter förbi Hedenlunda slott till Ericsberg som 
är ett av landets största gods med ett 
otroligt vackert slott från 1600-talet. 
Här får vi en guidning i vagnsmuseet 
och Barockkapellet. Det blir också lite 
tid för en promenad i den vackra 
parken. Lunchen äter vi på 
Katrineholms golfklubb. Färden går 
sedan till Floda kyrka, en av Sveriges 
största landsortskyrkor som också är 
mycket vacker. Strax därefter 
passerar vi ”Stötta sten” och får oss en funderare på om det 
finns någon sanning i sägnerna om stenen. Innan vi återvänder 
till Eskilstuna skall vi också göra ett stopp på Harpsund där 
statsministerns eka ligger och gungar vid bryggan i 
slottsparken. Reseledaren kommer att berätta om intressanta 
händelser och möten med statsministrar på Harpsund. 
Gemensam middag på hotellet.  
 
Dag 5.  
Efter frukost kör vi mot östra delarna av Sörmland. Vi passerar 
Stora Sundby slott med 4 stora torn för årstiderna, 12 mindre för 
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månaderna, 52 rum för veckorna och 365 fönster för dagarna 
innan vi kommer till Julita gård vid 
Öljarens strand. Förutom guidning i 
Stora Huset och parken får vi också 
möjlighet att besöka den vackra 
parken och titta in i bl.a. mejeri 
muséet, gårdskontoret, kyrkan, 
Skansenstugorna, stallet och 
orangeriet. Även idag äter vi 
lunchen på Katrineholms golfklubb. 
Med många fina reseminnen från Mälarbygden är det sedan 
dags att resa mot hembygden via Kumla och Laxå. Vi stannar 
för kafferast på lämpligt ställe.  
 
För allt detta betalar du 3 500 kr p/p i dubbelrum och för 
enkelrum betalar du 4 370 kronor, detta är efter 
subventionering. Dessa priser gäller för synskadad och  
ledsagare för denne. För övriga är det 5 050 kr p/p i 
dubbelrum och för enkelrum 6 290 kr. Det finns 42 platser 
och anmäler dig gör du till kansliet på telefon  
0511-34 79 70, anmäler dig gör du senast den 4 maj, 
anmälan är bindande. 
 

 
Aktiviteter i föreningarna! 
 
SRF Falköping 
Första träffen för SRF Falköping är årsmöte den 28 februari. 
Vi ordnar därefter en vår träff i slutet av mars, kanske lite påsk 
tema. 
Därefter kommer en sommarresa i slutet av maj. 
En personlig inbjudan till aktiviteterna kommer på posten då vi 
närmar oss tidpunkten för aktiviteten. 
Vi önskar er alla en riktigt Glad påsk så här lite i förväg! 
Styrelsen genom Britt 
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SRF Hjo Tibro Karlsborg  
Årsmöte 28 februari 
Föreningen bjuder på lunch klockan 13.00 plats Inredia Tibro.  
Öppet hus Forsvik 
Under våren 2018 håller föreningen öppet hus för allmänheten i 
Forsvik. Vi förevisar hjälpmedel för synsvaga ombudsmannen 
informerar. Vi informerar om talböcker taltidningar Daisy m.m. 
samt bjuder på fika. 
Öppet hus Hjo 
16 maj har vi öppet hus för allmänheten på Rödingen Hjo. Vi 
förevisar hjälpmedel för synsvaga ombudsmannen informerar. 
Vi informerar om talböcker taltidningar Daisy m.m. samt bjuder 
på fika. 
Sommarresan 13 juni 2018 
Den populära sommarresan blir under juni månad denna gång 
arrangerar Skövde SRF denna resa. 
Aktivitet Karlsborg 
Under hösten anordnar vi med medel ur makarna Mobergs fond 
en aktivitet i Karlsborg. Som medlem i SRF Hjo Tibro 
Karlsborgs lokalförening har du möjligheter att närvara på en 
mängd olika aktiviteter som teaterresor, utlandsresor, 
Sverigeresa, samt olika aktiviteter på kansliet Skara som SRF 
Skaraborg anordnar. 
Hälsningar Styrelsen srftibro@telia.com  076-610 53 21 
 
SRF Lidköping  
SRF Lidköpings program våren 2018 
11 Mars, årsmöte på Sockerfabriken 
25 april Hjälpmedelsvisning på biblioteket.  
Maj o sommarresan i juni är inte klart ännu. 
Alla är välkomna till våra ”Öppet hus dagar”, måndagar och 
torsdagar mellan kl.15.00–18.00, Hallgatan 3, för en pratstund 
och en kopp kaffe. Våra övriga aktiviteter som Läsecirkel, 
Punktskriftkurs, Elektronskyttet, Handarbetsgruppen Björnligan 
och Styrketräning pågår som vanligt, kom gärna och prova på 
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om ni inte har gjort detta förut. För info ring Margareta 070-848 
73 08 eller m.greneheim@gmail.com 

SRF Mariestad Töreboda Gullspång 
Årsmöte den 25 mars. Vår förening letar efter en ny ordförande. 
Har du något förslag ring Ing-Britt 0506-126 20 eller  
Anita 0506-202 01 mob.076-171 43 63. 
 
SRF Skara-Götene 
Vi i vår lokalförening har haft Julfest ihop med SRF Falköping 
som var mycket uppskattat. God mat och dryck trevligt uppträde 
och många vinster på lotteriet. Vi i Skara- Götene ser fram emot 
att ha gemensam Julfest flera gånger, så ett stort tack till er. 
 
Vill också skicka med att ni i Skara- Götene redan nu bokar in 
den 27 mars och då blir det vårupptakt och den 30 maj för en 
sommarresa. Mer info kommer senare. 
Mvh Styrelsen i Skara- Götene. 

SRF Skövde 
Tisdagsträffar på Bagaren kl.18 – 20. 
Ojämna veckor studiecirkel ämne Skövde förr och nu. 
Jämna veckor fria aktiviteter. 
Promenader på Billingen varje tisdag kl.18 maj juni och augusti, 
med start den 8 maj. 
3 mars årsmöte hembygdsgården Skultorp. Start kl.12 med 
lunch. Årsmötesförhandlingar, lotterier till vilka vi tar emot 
vinster. Underhållning av Hackspettarna, kaffe och fralla. Slut 
kl.17.30. Pris 100 kronor. Anmälan senast den 19 februari. 
22 mars bingo på Bagaren kl.18. 
Studiebesök i maj. 
13 juni bussresa tillsammans med Hjo Tibro 
Karlsborgsföreningen. 
19 juni tipspromenad och korvgrillning vi IFK stugan på Billingen 
kl.18. För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson tel. 
0500 – 41 32 56 eller Monika Telander tel.0500 – 44 04 04. 
Välkomna till våra träffar. 
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SRF Tidaholm Mullsjö Habo 
Tidaholm-Mullsjö-Habo inleder 2018 med att fredagen 2 mars 
besöka Sagateatern i Tidaholm och årets uppsättning av 
Labbåsrevyn ”Uppskruvat, en vriden revy som bygger nytt”.  
Lördagen 24 mars är det dags för årsmöte på Fyranhuset i 
Tidaholm. Mötet inleds med lunch och avslutas med kaffe och 
underhållning. 
Planering för årets sommarresa pågår och vi ser fram emot en 
trevlig dag tillsammans. Denna kommer i år att gå till Göksäter, 
”Lilla Ullared”, på Orust. Styrelsens förhoppning är att vi under 
året kan genomföra våra sedvanliga aktiviteter och om möjligt 
utöka med någon ny. Separat inbjudan skickas inför varje 
aktivitet.  
 
SRF Vara Essunga Grästorp  
Lördagen den 10 mars har SRF Vara Essunga Grästorp 
årsmöte på Tre älgar, Grästorp. Lunch, kaffe och tårta samt 
förhandlingar. Underhållning Jörgen Nilsson spelar, sjunger och 
berättar. 
Den 19 maj samlas vi på Särestads Landsbygdsmuséum för 
vårt vårmöte. Info, rundvandring samt dragspelsmusik står bl.a. 
på programmet. Alla medlemmar får en personlig inbjudan till 
vår förenings aktiviteter. Lyssna på Radio Syn torsdagar kl.19 
på Radio Vara och i webbradion Se hemsidan www.radiosyn.se 
 
Syntolkning 
Fordringsägare på Vara Konserthus syntolkas, onsdagen den 
21 mars kl.19, längd 1tim 30 min. 
Pris 320 kr. Inga subventioner för 
resor från distriktet. 
Fordringsägare är Strindbergs 
tragikomiska triangeldrama om 
Tekla, hennes ex-man Gustav 
och hennes nuvarande make 
Adolf. I rollerna ser vi Görel Crona, Johan Fagerudd och Johan 
Hedenborg. Dramat utspelar sig på ett badortshotell och 
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konflikten i dramat har sin upprinnelse i att Tekla sårat sin före 
detta man genom att i sin roman kallat honom idiot. Ex-mannen 
Gustav uppsöker, utan att röja vem han är, Adolf på hotellet för 
att spionera på deras äktenskap i syfte att krossa Tekla. Han 
intalar Adolf att se Tekla som ”ett lystet kvinnodjur, en vampyr 
som suger männens själar”. Adolf, som redan är sjuklig, ser sin 
tillvaro rämna. För regin står Görel Crona. 

 
 
 
 

Hjälpmedelsteknik Lidköping har ett av Västra Götalands 
största sortiment av hjälpmedel. Med utgångspunkt från 
individens behov hjälper vi till med lösningar för att förgylla 
vardagen. Vi försöker att hålla vårt sortiment av hjälpmedel så 
brett som möjligt och arbetar aktivt med olika temadagar.  
Vi kommer även i år att arrangera en temadag med inriktning 
Synhjälpmedel. Detta gör vi 
tillsammans med Iris 
Hjälpmedel och Synskadades 
förening i Lidköping. Som 
vanligt hoppas vi att besökare 
kommer från länets alla hörn. 
Den 27/4 är dagen att boka in. 
Öppettider: Mån-fre 10–18. Lörd 10–15 Fabriksgatan 4 
(Rörstrand Center) 531 30 Lidköping Tel: 0510-78 77 20 
 
 

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 kund-
service: 020-36 46 56, telefontid vardagar kl.08-17 eller  
e-post: info@118400.se. Tjänsten fungerar både för fast- och 
mobiltelefoni. 
 



11 
 
 

 

 

Ledsagabidrag från SRF Skaraborg 

 

Villkor för att få ledsagarbidrag är: 

- Sökande skall vara synskadad medlem i SRF Skaraborg. 

- Den synskadades ekonomiska förhållande har ingen 

betydelse för bedömningen. 

- Ledsagarbidrag kan sökas för alla typer av arrangemang, 

en eller flera dagar. 

- Ledsagaren skall vara myndig, fyllt 18 år. 

- Ledsagaren skall helst vara stödjande medlem. 

- Ledsagaren får inte vara sökandes partner. 

- Två eller flera par som reser tillsammans kan inte anlita 

varandras seende partner som ledsagare. 

- Bidrag kan beviljas med högst (10 000) kr per år. 

- Ansökan måste göras innan resan företas. 

- Utbetalning sker mot redovisade kostnader. 

- Mat som ingår i bokningar ersätts men i övrigt inga 

kostnader för mat. 

 

SRF Skaraborg 
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Regler för resor och arrangemang anordnade av 
SRF Skaraborg  

Föreningen har följande medlemskap. 
OBS! i texten är synskadad medlem lika med röstberättigad 
medlem. 

Synskadad medlem: 
Som synskadad räknas den som i den dagliga livsföringen har 
svårt att klara sig på grund av synnedsättning eller har svårt att 
läsa vanlig text.  

Stödjande medlem:  
Person som sympatiserar med organisationens värderingar och 
vill stödja organisationen och dess medlemmar. 

Reglerna gäller för SRF Skaraborg med tillhörande 
arbetsgrupper och kommittéer, Med undantag för barn och 
ungdomsverksamheten. Vid särskilt påkallade behov kan 
styrelsen besluta om undantag från reglerna.  

Lokalföreningarna beslutar själva hur man vill subventionera 
sina aktiviteter. 

Vid arrangemang med begränsat antal platser går alltid 
synskadade medlemmar och deras ledsagare först. 

Stödjande medlem: 
har ej rösträtt vid föreningsmöte. 

Föreningen kan välja stödjande medlem att ingå i olika 
aktivitetsgrupper och kommittéer.  
Stödjande medlem som är funktionär, vald att ingå i någon 
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grupp är berättigad till samma subventioner som synskadade 
medlemmar och har rätt till reseersättning. Stödjande medlem 
har ej rätt att ta med ledsagare. 
Stödjande medlem kan ej representera föreningen vid SRF 
Skaraborgs årsmöte eller höstmöte, ej heller inom 
Rättighetsråd, brukarråd eller liknande. 
 

Ledsagare:  
Synskadad medlem har rätt att ta med en (1) ledsagare.  
Ledsagare för synskadad har ej rösträtt. 
Stödjande medlem kan vara ledsagare åt synskadad medlem. 
 
Kostnad vid föreningens möte. 
Representantskapsmöte - funktionärs och medlemsutbildningar 
- eller annat av styrelsen påkallat möte.  
Ingen kostnad för röstberättigad medlem och dennes 
ledsagare. Ej heller för stödjande medlem som har 
förtroendeuppdrag. 
 
Avgift vid resor och arrangemang 
t.ex. De aktiviteter som anordnas av distriktets kommittéer är 
enligt följande procenttal.  
 
Synskadad medlem:  
Erlägger minst 50 % av kostnaden. 

Ledsagare:  
1 ledsagare per synskadad betalar samma som den 
synskadade medlem hen ledsagar.  
 
Stödjande medlem:  
Stödjande medlem betalar den faktiska kostnaden. 
 
Reseersättning:   
För röstberättigad medlem: 
Vid resor till arrangemang anordnade av SRF Skaraborg, inom 
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distriktets geografiska område, betalar föreningen billigaste 
färdsätt. Färdtjänst och buss ersätts mot kvitto. Bil ersättning 
ersätts enligt den statliga kostnadsersättningen för bilresor. Taxi 
resor ersätts ej. 

Synskadad medlem som inte har kostnadsfri ledsagare i 
färdtjänsten har rätt till reseersättning för medresenär. 
 
Stödjande medlem: 
Reseersättning utgår ej. 
__________________________________________________
Regler antagna av styrelsen för SRF Skaraborg 

 
 
 
 
Nu fortsätter vi även 2018 att satsa på medlemsvärvning! 
Vi hoppas att alla blir vinnare! 
 
SRF Skaraborg tog förra året fram ett kort för medlemsvärvning 
som gör det enkelt att värva nya medlemmar. 
Du som värvar skriver bara ditt namn och adress på ett anvisat 
ställe på kortet och på ett annat ställe fyller du eller den nya 
medlemmen i sitt namn och telefonnummer. Sedan är det bara 
att posta kortet som är förtryckt med adress till SRF Skaraborg. 
Sedan fixar kansliet resten! 
Glöm inte att sätta på frimärke. 
 
Så här är reglerna!  
En premie i form av en trisslott tillfaller den som värvar en 
synskadad medlem till någon lokalförening inom SRF 
Skaraborg eller någon synskadad medlem som vill vara 
direktansluten till SRF Skaraborg.  
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Dessutom får alla medlemmar som ansöker om medlemskap i 
SRF Skaraborg under 2018 en trisslott oavsett hur man gör sin 
ansökan. 
Det innebär att både du som värvare och den nyblivna 
medlemmen får en lott. 
Premien till både värvare och medlem utfaller då 
medlemsavgiften är registrerad. 
 
Det som förövrigt gäller är: 

– den du värvar skall vara en person med synnedsättning. 

– Ansökan skall göras på SRF Skaraborgs speciellt framtagna 
kort för medlemsvärvning eller vår medlemsblankett. 

– Om man värvar medlemmar under arrangemang anordnade 
av lokalföreningen eller SRF Skaraborg får man ingen premie. 

– Man får heller ingen premie för personer som själva tar 
kontakt med dig som förtroendevald, i distrikt och 
lokalföreningar, för att söka medlemskap.  
 
Ta kontakt med din lokaförening eller Distriktet så hjälper de dig.   
 
Lycka till! 
Britt Artursson 
 
 
Intresserad av regionala frågor? 
Synskaderörelsen söker nu någon med intresse av frågor som 
drivs regionalt inom Västra Götalandsregionen. 
Är du intresserad av frågor som rör: 
- Hälso- och sjukvård i form av våra sjukhus och vårdcentraler 
- Folktandvården som hanterar vår munhälsa 
- Kollektivtrafiken genom Västtrafik 
- Det regionala kulturlivet 
- Utbildning, jobb eller regional utveckling i allmänhet 
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Vi söker dig med mycket synpunkter inom något av dessa 
områden. 
Med vår hjälp skulle vi vilja ha dig som synskaderörelsens 
representant i våra samråd med regionens politiker och 
tjänstemän. 
Hör av dig till erik.lonnroth@srfgoteborg.se eller 
britt@srfskaraborg.r.se  
  
 
Hallå konsument! 
Konsumentverket har telefonservice under namnet ”Hallå 
konsument”. Tjänsten är öppet vardagar kl.09.00-15.00. Dit kan 
man ringa och prata om konsumentfrågor med utbildade 
vägledare. Telefonnumret är 0771 525 525. Du kan även gå in 
på deras hemsida www.hallakonsument.se. 
 
 
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 4. 
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. 
 
 
 
Synverksamheten i Skövde (Syncentralen): 
Trädgårdsgatan 15D, plan 1, 541 30 Skövde 
Telefon: 010-441 32 80 Tidsbokning: mån-tors kl.08.00-09.30,  
Fakturafrågor: mån och tors kl.13.15 -14.15   
IT-ärenden: ons. kl.08.00-09.30  
Öppettider: Mån – tors kl.08.00-16.45, Fre kl.08 – 16.  
E-post: syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se 
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Sköna Liv hjälpmedelsbutik  
Sköna Liv-Jiteco AB  
Sankt Olofgatan 42 
521 35 Falköping  
 
OBS!  
För närvarande har vi inga fasta öppettider för vår butik.  
Vi kommer att finnas tillgängliga för bokade besök och 
beställningar. Var god ring 0515-133 42 
Utöver det säljer vi även datorer, mobiltelefoner, fast telefoni 
och en massa mer övriga elektroniska hjälpmedel. 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 
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 2018 är 5/3, 11/6, 3/9 
och 3/12. 
Då vet du när ansökningar skall vara kansliet tillhanda! 
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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: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se 

PS: Synskadades vänner har två stipendier på vardera  
15 000 kronor för gymnasiet och eftergymnasial utbildning. 
Studerar du ska du kontakta Lennart Johansson hos 
Synskadades Vänner. Stipendiet utdelas på Synskadades 
Vänners årsmöte i maj månad. DS 

 
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.  
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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  
Face Book: Synskadades Riksförbund Skaraborg  
 
Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt  
nr 2, 2018 före den 1maj och den gäller för juni, juli, aug. 
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 

  

  

Glad påGlad påGlad påGlad påsksksksk    till er alla!till er alla!till er alla!till er alla!  
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