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Bild på första sidan: Kongressen Anita Andersson, Claes-Göran 
Johansson och Kjell Karlsson. 
 
Kongressen 2017 
På årsmötet i april valdes Anita Andersson, Kjell Karlsson och 
undertecknad att representera SRF Skaraborg på årets 
kongress. Den 26 oktober åkte vi tillsammans med ombudsman 
Britt Artursson och en ledsagare, tåg över Nässjö till Malmö. Väl 
där tog vi in på Qualiti hotel View i Hylte där kongressen gick av 
stapeln.  
En del förändringar i stadgarna genomfördes. Bland annat 
infördes föreningsrevisorer och att organisationsrådet kommer 
att ge styrelsen ansvarsfrihet varje år istället för som vi haft det 
vart tredje år på kongressen.  
Självständighet ger styrka. Det är det tema vi skall arbeta med 
de tre närmaste åren. Habilitering och rehabilitering är 
prioriterade områden. 2019 ordnas ett stort medlemsforum dit 
alla medlemmar bjuds in.     
Vår nya förbundsstyrelse fick följande utseende. Ordförande 
Håkan Thomsson, 1 vice Niklas Mattsson, 2 vice Maria 
Thorstensson, Alireza Alipor, Agneta Elving, Roland 
Gustavsson, Per Karlström, Jenny Näslund, Laoko Sadar 
Abdulla, Maria Sjötång, Anita Svenningsson, Peter Tjernberg 
och Annika Östling.  
På söndagen hade vi avverkat hela programmet med nästan 
100 motioner och kunde ganska nöjda åter äntra tåget tillbaka 
till vårt kära Skaraborg, för att genast starta upp all den 
verksamhet som vi bestämt på kongressen.  
Vid tangentbordet Claes-Göran Johansson.  

 
Distriktet 
OBS OBS!  Ni som har frankerade resekuvert kvar från i år 
2017, ska posta kuverten innan den sista december, för de 
gäller inte för 2018. Om de postas så kostar de 35 kronor i böter 
för varje kuvert vi tar emot. Släng inte dessa utan lämna in 
kuverten till kansliet, där skickar vi de vidare och får tillbaka 
portot via Post Nord.  
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Uttalande 
 
Säkra handikappersättningen 
Regeringen försvarar sitt förslag att skrota 
handikappersättningen med rättviseskäl! 
Även blinda måste kunna motivera sina merkostnader, menar 
regeringen och undantar hjälpbehovet som merkostnad. 
 
Hur rättvist är det att personer med synnedsättning tvingas 
betala för saker, som andra tar förgivet? 
 
Vid ett möte på socialdepartementet den 17 oktober meddelade 
socialminister Annika Strandhäll att regeringen inom kort lägger 
fram ett förslag om att ta bort den så kallade 
handikappersättningen. Istället införs ett merkostnadsbidrag. 
Det kan låta bra, men riskerar att bli förödande för gravt 
synskadade och blinda. 
 
Huvudproblemet med regeringens förslag är att merkostnader 
för hjälpbehov inte ska få räknas in i den nya 
merkostnadsersättningen. 
Trotts att, eller kanske på grund av, att det är kostnader för just 
vårt hjälpbehov som orsakar våra största utgifter. Genom att 
inte erkänna hjälpbehov till följd av en funktionsnedsättning 
smiter regeringen ifrån sitt samhällsansvar. 
 
Vad då rättvist? 
Enligt det kommande regeringsförslaget ska den som anser sig 
ha behov av merkostnadsersättning söka sådan hos 
Försäkringskassan. Med vilken kompetens ska 
Försäkringskassans tjänstemän bedöma olika merkostnader? 
Har alla personer med synnedsättning samma kunskaper, 
kompetens att hävda sin rätt och samma möjlighet att formulera 
och uttrycka sina behov? 
Det som regeringen ser som rättvisa riskerar istället att bli 
godtycke och orättvisa. 
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Hur kan detta bli mer rättvist än dagens handikappersättning 
som grundas på funktionsnedsättningens art? 
 
Kommuner, landsting och regioner motiverar ofta olika avgifter, 
exempelvis för ledsagning, färdtjänst och hjälpmedel, med att 
personerna som drabbas av avgifterna har 
handikappersättning. Städhjälp och annan hjälp i hemmet, 
exempelvis att sortera tvätt eller läsa post, som synskadade 
behöver på grund av sin funktionsnedsättning ska enligt 
regeringen inte få räknas som merkostnad. 
Kostnaden för ledsagning i samband med aktiviteter som 
promenader, fritidsresor eller besök på kulturarrangemang är 
heller ingen merkostnad enligt regeringens förslag. 
 
Hur kan regeringen se det som rättvist att personer med 
synnedsättning får stå för dessa kostnader helt utan 
kompensation från samhället? 
 
Tänk om och tänk rätt! 
Bevara en handikappersättning som utgår från funktionshindret 
och låt oss slippa kränkande och godtycklig bedömning från 
Försäkringskassan!  
Erkänn funktionshindrades rätt till täckning av merkostnader 
som uppstår till följd av hjälpbehov.  
 
Uttalande antaget vid SRF Skaraborgs representantskaps 
höstmöte 11 november 2017 
 
Nu finns det även ett telefonnummer för den som vill delta i 
namninsamlingen #säkrahandikappersättningen 
08- 39 92 07. Sprid det gärna till personer som inte har 
tillgång till mejl. Den som vill mejla sitt namn gör det till 
sakrahandikappersattningen@srf.nu Det första dygnet har 
det kommit in över 700 mejl.  
 
Mvh Styrelsen SRF Skaraborg 
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Agendan 
10 dec    Vara konserhus Från Pärleport till Rock'n'roll  K&N 
20 Jan Musicalen Cabaré  Skövde Stadsteater K&N 
1 feb.  Manusstopp Nr 1 18 SKB Nytt  D 
15 feb.  Temakväll     D 
 
Stipendiet 
Ni som studerar eller går på en yrkesutbildning, glöm inte att ni 
kan söka Axel Karlsson stipendiet. Ni kan söka t.o.m. det året ni 
fyller eller har fyllt 30 år. Vi vill ha in er ansökan senast 4 
december. Vid frågor ring till kansliet. 
 
Hjärtstartare 
Vi tackar Synskadades Vänner Skaraborg för det fina bidraget 
till hjärtstartare. Den sitter uppsatt väl synligt i kapprummet på 
SRF:s kansli i Skara. Rune Eriksson från Hjo Tibro Karlsborg 
förening är en f.d. ambulansförare och har nu utbildat såväl 
personalen och de som var med på funkiskvällen inför 
kongressen/ordförandekonferens i hjärt-lungräddning och hur 
man använder hjärtstartare. 
 
Kommunbesök 
SRF Skaraborgs styrelse har på 
försommaren 2017 skickat en förfrågan till 
samtliga kommunstyrelser i Skaraborg om 
de är intresserade av att SRF kommer och 
informerar om hur det är att leva med en 
synnedsättning och om frågor där 
kommunerna kan göra skillnad för 
personer med synnedsättning. 
Några kommuner har meddelat att man 
inte har tid och att inget intresse finns av 
att ta del av vår information. 
Andra kommuner har inte ens svarat på vår inbjudan. 
I de kommuner som tackat ja har en grupp från SRF Skaraborg 
gjort ett besök. Kommunstyrelseledamöterna har då fått pröva 
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hur man använder vit käpp, förflytta sig med hjälp av 
ledsagning, prova på fingerad optik, uppleva Syntolkning, 
betala med kort och pengar vid färdtjänst. Följande kommuner 
har fått besök, Falköping, Essunga och Töreboda. Gullspång 
och Hjo är inbokade och skall få besök i december. 
Det har varit fantastiskt trevligt att genomföra dessa besök då 
alla uppfattat aktiviteterna som lärorika. En person uttryckte det 
som ”en riktig ögonöppnare”. Vårt mål är att få besöka fler 
kommuner framöver. 
Arbetsgruppen för kommunbesök Genom Britt 
 
Båtbyggarkillarna från Bohuslän på temakvällen 
De var en ren tillfällighet att de tre blinda Janne Svensson, 
Pelle och Sture började bygga en båt. Janne jobbade då på 
syncentralen då ha träffade Per som var på besök, som sa om 
jag hade sett då hade jag byggt en båt och där började historien 
2012 och sen rullade de bara på. De beställde ritningar till 
båten via nätet, så slapp de säga att de var blinda annars, hade 
de trott att vi inte var riktigt kloka. De som var svårast var att 
övertyga sina fruar att de 
skulle bygga en båt. De fick 
tag i en liten vävstuga där 
båtbyggande fick hålla till. 
Ca 500-600timmar tog de 
att bygga om de drog bort 
alla fikapauser och annat, 
men de var vägen dit som 
var de roligaste. När som 
bygget började ta form så 
kunde man se hur stor den skulle bli, så den vanligaste fråga 
var.  – Hur ska ni få ut den? Janne berättade att endast en 
kvinna sa, vad båten är vacker, när de då sa, undrar du inte hur 
vi skall få ut den, hon tittade på dörren och sa, det blir inga 
problem. Hon avslöjade sedan att hon också var båtbyggare. 
Båten döptes till ”Lucia” som är synskadade skyddshelgon och 
sjösattes den 14 juli kl.15.00 2017 med pompa och ståt, och så 
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mycket folk de kom. Vi hade inge aning om att de var så många 
intresserade.  
Temakvällen avslutades med att Janne informerade om 
hjälpmedel i telefonen som man kan ladda ner.  
 
 

Här är en lista på appar som de pratade om på temakvällen:  
 
TapTapSee En lättkörd app för att fotografera och identifiera 
föremål, syntolkar foton. När man hämtar Appen medföljer 20 
gratis bilder. För att fortsätta använda appen måste man sedan 
köpa till bilder. De kan köpas som paket om 100 bilder eller som 
månadsprenumeration. Enhet: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S 
 
VoiceVision syntolkar film samt läser textremsan i utländska 
filmer. Gratis. VoiceVision är en implementation av Tillgänglig 
Bio från Svenska Filminstitutet. Med VoiceVision kan du avnjuta 
filmer på Bio eller hemma i TV-soffan med syntolkning och 
uppläst text. Appen känner av var i filmen du är och spelar 
automatiskt upp syntolkning och uppläst text utan att du 
behöver justera någonting själv. Det enda du behöver göra är 
att välja vilken film i appen du ska se och starta uppspelningen. 
Nu är appen redo för film och när appen känner av var i filmen 
du är kommer ljudet att spelas upp. 
Språk: engelska. Kompatibilitet: Kräver iOS 8.0 eller senare. 
Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch. 
 
BioPlay Samma som ovan. 
Kompatibilitet: Kräver iOS 6.0 eller senare. Kompatibel med 

iPhone, iPad och iPod touch. 

GotEvent Tillgänglighet för syntolkade evenemang i Göteborg 
såsom ishockey, fotboll och även en del andra event. Lista på 
event finns i appen. 

Tablåer för Sveriges radio och Sveriges TV 
Flera undrar hur man enkelt kan komma åt program tablårena 
för Sveriges radio och Sveriges TV och man kan ringa välja 
kanal och vilken dag i aktuell vecka man ringer i, man kan välja 
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via sin röst eller trycka på siffertangenterna. 
För Radion ring: 020- 69 69 69. För TV ring tittarservice telefon: 
08-784 20 00 öppet kl.14 till kl.22 dagligen förutom stora 
helgdagar. 
 

Rekreation & Fritid 
Rekreation o Fritids sommarresa gick i år till Cypern och 
Ayia Napa 18-25 augusti. 10 stycken äntrade planet på 
Landvetter i arla  
morgonstund för en  
drygt 4 timmars resa  
ner till sol och värme.  
Sunwing Sundy Bay  
var anläggningen  
som var vårt hotell under veckan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 

Värmen och solen var det inget fel 
på, en dagstemperatur på ca  
29-35 grader under dagarna och ca 
25– 29 grader på kvällarna.  
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En underbar vecka med mycket sol, god mat och dryck, och 
icke att förglömma dessa varma bad i havet, ca 26 – 29 grader. 
En fantastisk anläggning där vi hade all inklusive med allt vad 
det innebär. 
Fredag den 25 augusti lämnade 10 stycken solbrända och 
mycket nöjda resenärer flygplanet för att åter möta det svenska 
sommarvädret, 14 – 15 grader med ömsom sol och ömsom 
regn, men ändå sol i sinnet. 
            
Mallorca 2017-09-26 - 2017-10-03 
En lite annorlunda utlandsresa gick av stapeln i slutet av 
september och början av oktober. Den var uppbyggd på att 
resan bestod av utflykter i lånad bil där gruppen bestämde 
utifrån ett framtaget program. Det var bland annat ett besök i 
kalkstensgrottorna Cuevas 
Drach där man fick 
uppleva fantastiska 
droppstensformationer och 
som avslutning på grott 
turen, var det en 
minikonsert från en båt 
med orgel, cello och bas 
på den sjö som fanns 
längst ned i grottorna, en 
något annorlunda och trevlig tur. 
 

Vi var på pärlfabriken Majorica där man gör pärlor av en 
opalkristallkärna som är  
belagd med ”pärlessens”  
vilket är ett extrakt från  
organiska element från  
medelhavet. I Santa Maria  
del Cami var vi på Bodegas  
Matcià Batle för att prova  
vin och lite av vad närområdet producerat vad det gäller ost, 
marmelader och mycket annat, ett trevligt inslag på resan. 
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Mellan bilturerna var det sol och bad i havet då de första 
dagarna var mycket soliga och varma. De tre sista dagarna var 
något mulna och det blev mycket regn när vi skulle besöka 
Alcudias marknad inne i gamla Alcudia, så vi avstod från denna 
marknad. I sin helhet en trevlig resa. 

 
La Palma 29 mars – 5 april 
Resan till La Palma är ännu inte fullbelagd, det finns 4 platser 
kvar. Så känner du för att göra ett litet avbräck i vardagen och 
möta värmen, så anmäl dig före den 15 december så har du 
möjlighet att åka med. 
Maila, sms:a eller slå en signal till Bernt Bragnå på  
telefon 072-181 37 95 eller maila till bernt.bragna@gmail.com 
så får du all information. 
Rekreation och Fritid 

Info från kansliet OBS! Lisa på kansliet är ledig v.4. Lämna in 
utkast senast 15 januari, om ni vill ha det utskickat v.4.   
 
Kultur & Nöje 
Lördag 20 januari 2018. 
Musicalen Cabaret med Revymakarna på Skövde stadsteater. 
Mat på Sällskapet innan föreställningen som är kl.17. 
Vi har 26 platser och kan få fler. Föreställningen är syntolkad. 
Pris 300 kronor. Anmälan till kansliet tel. 0511 – 34 79 70 
senast den 1 december. En ledsagare per synskadad får 
medfölja. 

mailto:bernt.bragna@gmail.com
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Bussresa till Göteborg den 17 mars 2018. 
Vi åker med Lundsbrunns buss och ser en syntolkad 
föreställning Macken, en musical med Galenskaparna på 
Lorensberg. Mat på Lilla London efteråt. Vi har 20 platser. 
Pris 700 kronor. En ledsagare per synskadad får medfölja. 
Anmälan endast per telefon 0511 – 34 79 70 fr.o.m. den 5 
februari. Har du några frågor ring Monica Aronsson tel. 0500 – 
41 32 56. 
 
Kultur och Nöjeskommittén önskar alla medlemmar en God Jul 
och Gott Nytt år. 
 
Aktiviteter i föreningarna! 
 
SRF Falköping 
Den traditionella julfesten på Mössebergs kurort går av stapel 
onsdagen den 6 december. Alla Falköpings medlemmar är 
hjärtligt välkomna! SRF Skara-Götenes lokalförening som också 
är inbjudna hälsas även dem mycket välkomna. Därefter har vi 
årsmöte den 28 februari på hotell Falköping. Kallelse och 
inbjudan kommer senare. Vi vill också tacka alla medlemmar för 
det gångna året och önska er en god jul och ett gott nytt år! 
Styrelsen 

 
 

SRF Hjo Tibro Karlsborg  
Hej alla medlemmar styrelsen har börjat planera inför våren 
2018. Vi börjar med bowling den 11 januari på bowlinghallen 
Tibro. Vi ser gärna att det kommer mer synskadade medlemmar 
som är med och spelar. Banorna är bokade mellan 15.00 -
16.00 vi brukar avsluta med fika.  
Årsmötet 2018 är planerat att vara på Inredia Tibro. Under 
våren skall vi försöka anordna ett öppet hus för allmänheten i 
Hjo liknade det vi gjorde i Karlsborg. En aktivitet planeras i 
Karlsborg. Lokalföreningen har telefon 076 610 53 21. 
Hälsningar styrelsen Hjo Tibro Karlsborg. 
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Rapport från vidareutbildning i ledarhundskunskap  
Ledarhundsgruppen i SRF Skaraborg har länge önskat att få 
studera uppfödning och träning av våra skyddslingar. Nu när 
tillfälle bjöds, blev det verkligen en fullträff. Målet blev för denna 
utflykt Kustmarkens Hundtjänst på Västkusten. 
Kjell Ahlén rattade sin trevliga lilla buss som rymmer 
(20st)passagerare, på ett mästerligt och lugnt sätt.  SRF kansli i 
Skara var utgångspunkten. Resan startade vi dock med en 
måttlig försening, efter en strulig färdtjänstresa för några till 
Skara. Första anhalt blev Laxbutiken i Ljungskile, där lunch var 
beställd. Med en toppen god måltid fick samtliga fem 
ledarhundar och 10 hungriga mattar och hussar sin hunger 
stillad. Man kunde även köpa med sig lax av allehanda 
utförande och kvaliteter. Nästa anhalt på resan var 

Kustmarkens Hundtjänst.  Carina och Robert Jönsson som 
driver Kustmarkens hundtjänst i Ljungskile, tog med glädje emot 
oss. Några av våra ledarhundar kände också igen sig. Dessa 
hade ju tränats och utbildats hos dem och glädjen var inte att ta 
fel på. Återseendet var jättetydligt. Vi fick en redogörelse över 
förutsättningarna. Ett nybyggt, 50 meter långt och 20 meter 
brett hundstall utgjorde stommen.  Invändigt var det utrustad 
med klinkersgolv som var skinande rent. Utrymmet innehöll 40 
platser, med upphöjd hundsäng och uterum, veterinärrum, hund 
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bad som var upphöjd, så att man inte behövde böja sig i 
onödan. Atmosfären var jättefin, ingen hundlukt fanns, liksom 
hundskallen (som helt saknades), detta berodde på att 
hundarna kunde inte se varandra och då skäller de inte. 
Personalutrymmet med dusch, toalett och samlingsrum, med 
trevligt uppställt bord och stolar avslutade byggnaden. En 
omsorgfull byggd hinderbana fanns också. Den andades 
tålamod och mycket arbete.  
Våra egna ledarhundar fick också prova den. Resultatet: Alla 
fick godkänt med råge. Robert hade en viktig synpunkt, 
nämligen att det syntes mycket tydligt att hundarna fått rutin på 
sitt arbete. Förarna fick beröm då detta berodde på vårt eget 
arbete med hundarna. Kaffe med dopp och jättetrevligt gemyt 
avslutade denna samvaro, vilket gav oss många fina tips att ta 
med hem. Vi hade också tur med vädret. Ösregnet kom plötsligt 
när vi äntrade bussen för hemfärd. Resan hem förlöpte lugnt 
och fint, med trötta sovande hundar. Vid tangentbordet Sören  

Jansson. 

 
SRF Lidköping  
SRF Lidköpings sång och musikkväll! 
Den 7 november hade SRF Lidköping sin medlemsträff och det 
var ”knökafullt” i vår lokal, för då bjöds våra medlemmar på en 
mycket uppskattad sång 
och musikunderhållning 
av den populära duon 
Jimmy Paulsson och 
Anders Djup från 
Lidköping. De spelade 
gamla välkända 
godingar från Elvis, Jim 
Rivers, Sven Ingvars, 
Lasse Stefans m.m. De 
spelade och sjöng så 
stämningen var på topp hela kvällen och applåderna var höga. 
Kaffe och smörgås hann vi med i pausen. Därefter fick vi njuta 
av ytterligare sång från duon, som sjöng så svetten rann på 
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dem. Dessa killar önskar vi kommer flera gånger, då det sjöng 
och spelande sådana godingar som många tycker om. 
Ordförande Margareta Greneheim tackade killarna med en stor 
ros var. 
 
SRF Lidköpings program är  
1 december julfest: Flämslätt Stifts- o Kursgård.  
16 januari 2018: vinprovning. Februari: bingo o semla.  
 
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 aktiviteter som Läsecirkel, 
Elektronskyttet, Handarbetsgruppen Björnligan och 
Styrketräning tar julledigt och startar efter trettonhelgen igen.  
Ring Margareta 070-848 73 08 eller 
margaretagreneheim@gmail.com om du har några frågor. 
 

SRF Lidköping önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT 
FÖRENINGSÅR 
 
SRF Mariestad Töreboda Gullspång 
8 december julbord Sätra bruk. Februari semleträff och 
musikafton. 25 mars Årsmöte Töreboda. 

 
SRF Skövde 
Tisdagsträffar på Bagaren kl.18 – 20. Ojämna veckor 
studiecirkel. Jämna veckor fria aktiviteter. 
 
Kyrkbesök första advent i Helenakyrkan. Jultallrik på Eriks kök 
efteråt. Anmälan senast den 24 november. 
Luciafest på Karstorp lördag den 9 december start kl.15.30 slut 
kl.19. Kaffe med lussekatt och pepparkaka, luciatåg, lotterier till 
vilka vi tacksamt tar emot vinster. Risgrynsgröt och 
skinksmörgås. Festen har vi tillsammans med Hjo Tibro 
Karlsborgsföreningen. Pris 200 kronor. Anmälan senast den 23 
november. 
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Tisdag 9 januari 2018. Upptakt på Bagaren kl.18. 
Information om vårens aktiviteter. Underhållning. Föreningen 
bjuder på fika. 
 
Årsmöte den 3 mars. Plats Kyrketorpsgården Skultorp. 
Start kl.12 med lunch. Årsmötesförhandlingar, lotterier, 
underhållning, kaffe med fralla. Slut kl.17.30. 
 
Till våra träffar är anhöriga och vänner välkomna. 
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson ordförande 
tel.41 32 56 eller Monika Telander tel.44 04 04. 
 
Styrelsen hoppas på stort deltagande på våra aktiviteter och 
önskar alla medlemmar God jul och Gott Nytt år. 
 
SRF Tidaholm Mullsjö Habo 
Lördagen den 9 september bjöd vi in till vår årliga Kräftskiva på 
Fyranhuset i Tidaholm. I år var det 25 skaldjurssugna 
medlemmar som mötte upp för en trevlig kväll tillsammans. 
Kvällen inleddes med underhållning av musikern Peder Sveder 
och temat för kvällen var Sven-Ingvars. Det blev många kända 
låtar som vi kunde sjunga med i. Därefter var det så äntligen 
dags för mycket goda kräftor, räkor, Janssons, Västerbottenpaj 
m.m. Kvällen avslutades med kaffe och tårta samt sedvanligt 
lotteri.   
I början av oktober bjöd omvårdnadsavdelningen och 
frivilligorganisationerna in till en säkerhets-, gemenskaps- och 
anhörigdag på Gamla Torget i Tidaholm och naturligtvis var 
SRF på plats. Flera besökare stannade till vid vårt bord för att 
titta på de synhjälpmedel vi hade att visa eller bara för att prata 
en stund. Brandmannen Magnus Thorsell informerade om den 
säkerhetsservice som han arbetar med. 
Han kommer gärna för att bland annat hjälpa till med att byta 
glödlampor i tak, byta batterier i brandvarnare och att ta ner och 
sätta upp gardiner, allt för att undvika fallolyckor i hemmet. Han 



16 
 
 
har ca 500 uppdrag per år i Tidaholm/Falköping, men har 
möjlighet att ta flera. 
 
I slutet av oktober anordnade vi tillsammans med HRF en 
välbesökt Vita Käppens och hörselskadades dag i Tidaholm. 
Förutom information av respektive förening, hade vi speciellt 
inbjudit Britt Artursson från kansliet i Skara. Hon inledde med att 
berätta om SRF och därefter om hur det är att vara synskadad 
och om betydelsen och samarbetet med de tre ledarhundar hon 
haft. Ett mycket uppskattat besök och många frågor ställdes på 
den efterföljande frågestunden. Även vår syn- och 
hörselinstruktör Marie Lundberg fanns på plats för att ge 
information om hjälpmedel m.m. 
Under dagen fanns dessutom möjlighet att gå tipspromenad 
och bli bjuden på kaffe med dopp. 
Året avslutas med julbord i början av december. Personlig 
inbjudan kommer. 
Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
SRF Vara Essunga Grästorp  
Vår Luciafest har vi på Konditori Nordpolen söndagen den 10 
december, Obs!! söndag! Alla medlemmar får inbjudan. Lennart 
Green som varit med i Drifters kommer och svarar för sång och 
musik.  
Lyssna gärna på Radio Syn torsdagar kl.19 på Radio Vara och 
via www.radiosyn.se och se gärna hemsidan. 
 
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@118 400.se. Tjänsten fungerar både för fast- och 
mobiltelefoni.  
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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,  
Måndag kl.13.15–14.15, torsdag kl.13.15–14.15 
Fakturafrågor: mån och tors kl.13.15 -14.15   
IT-ärenden: ons. kl.08.00-09.30 fre. kl.08.00-09.00             
E-post för IT-ärenden: datahjm.scskaraborg.hoh@vgregion.se 
Öppettider: Mån – fre. kl.08 – 12, mån- tors. kl.13.00-16.30,  
Fre kl.13-16. E-post: syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se 
 
Sköna Liv hjälpmedelsbutik  
Sköna Liv-Jiteco AB  
Sankt Olofgatan 42 
521 35 Falköping  
Tel: 0515 - 133 42 mob.070-813 32 83.   
Öppettider mån-tis kl.11.30–16.30 
Utöver det säljer vi även datorer, mobiltelefoner, fast telefoni 
och en massa mer övriga elektroniska hjälpmedel. Välkomna. 
 

mailto:syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se
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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 2017 är 4/12 och 5/3 
2018. 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: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se 



19 
 
 
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.  
 
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 1 2018 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.  
 

Julstängt 22 dec t.o.m. 7 jan 2018 och under tiden går de att nå 
Anita Andersson på tele. 076-171 43 63. 
 

Från oss på kansliet och styrelsen vill vi önska er ALLA en 

riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

Ansvarig utgivare för SRF Skaraborgsnytt är  

Anita Andersson 

 

http://www.srf.nu/skaraborg
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