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Telefon kansliet 

Anmälningar görs på telefon: 018–56 09 21 eller 56 09 22  
E-post: uppsala.knivsta@srf.nu 

Under den rådande pandemin ska man jobba hemifrån så 
mycket som det går, vilket vi gör. Telefon: 018 - 56 09 21 nås 
ändå. 

Adress: 
Kungsgatan 64 
753 41 Uppsala 

Verksamhetslokal ”48:an” 
Kungsängsgatan 48 2 tr, hiss finns 
Telefon: 070 - 56 09 218 

Styrelsen: 

Ordförande: 
Bo Östen Svensson 018 - 51 00 45 
e-post: bo.osten.svensson@telia.com 
 
Vice ordförande: 
Kenneth Lindqvist 
e-post: ekemalmen@gmail.com 
 
Ekonomiskt föredragande: 
Monica H Zetterström 0760 - 89 55 46 
e-post: monika_herman@hotmail.com 
 
Anna-Stina Eriksson 018 - 52 52 32 
 
Mohamad Farazi 070 - 217 98 45 
e-post: farazi64@hotmail.com 
 
Eva Berglin Gustafsson 
 
Annelie Olsson 018 - 29 34 50 
e-post: annelie74.olsson@telia.com 
 



Kansliets spalt 

Hej alla! 

Här kommer en sommarhälsning från SRF Uppsala - Knivsta. Vi 
har nästan gått i ide igen sen årsmötet i slutet av mars 2021.  
Årsmötet höll via telefon med distriktets ordförande, Tomas 
Wallén som mötesordförande.   

Att all verksamhet ligger nere är det nog ingen som har missat 
vid det här laget.   

Vårt hopp står nu till att allt ska ha lättat när fler och fler får sina 
vaccinsprutor. Styrelsen hoppas att vi kan genomföra vårt 
halvårsmöte 2021 på Restaurang Odinsborg i Gamla Uppsala i 
september (se separat kallelse). 

Vi är rätt säkra på att alla längtar till den tidpunkt då vi kan börja 
umgås och gå på träffar, studiecirklar m.m.  

Vår önskan är att du precis som vi härdar ut och försöker få en 
så fin sommar som möjligt! För dem som har fått 
vaccinsprutorna och som känner sig friska och har lust att 
träffas utomhus med avstånd, erbjuder vi nu under juli månad 
promenader där vi stannar och fikar på något kafé med 
uteservering - om vädret så medger. Vi kommer även att ha 
gruppsamtal via telefon som vi hade i våras. Se datum mm för 
promenader och gruppsamtal längre fram i detta utskick.  

Vi planerar även en uteaktivitet vid Norby Soldattorp i augusti. 

Du kan fortfarande nå oss via mailen uppsala.knivsta@srf.nu 
eller ringa kansliet på 018 - 56 09 21 (där tfn är vidarekopplad) 
så svarar Pia-Maria. 

Styrelsen och tjejerna på kansliet vill önska dig och de dina en 
fin sommar, pandemin till trots.  

 

 

 



Kallelse till halvårsmöte med SRF Uppsala - Knivsta 2021. 

Härmed kallas Du till halvårsmöte med SRF Uppsala – Knivsta 
torsdagen den 21 september 2021 kl. 17.00 på Restaurang 
Odinsborg, Gamla Uppsala.  

Vi börjar med mötesförhandlingar och beräknas vara klara vid 
18.00 då föreningen inbjuder till en subventionerad middag. Pris 
per deltagare är 150 kr, inkl. bordsdryck, (ev alkoholhaltiga 
drycker får var och en bekosta själv). 

Mötet kommer att behandla förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2022 samt medlemsavgift för 2022.  

Sista datum för att sända in motioner till halvårsmötet är 
måndagen den 16 augusti till kansliet, SRF Uppsala – Knivsta, 
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala, eller via e-post: 
uppsala.knivsta@srf.nu. 

Anmälan som är bindande görs till kansliet på tfn 018 - 56 09 21 
före den 26 augusti 2021.  Dagordning och övriga handlingar 
kommer att skickas till alla som har anmält sig eller önskar få 
dem. Reservation för eventuella ändringar av rådande 
pandemirestriktioner. Skulle smittskyddsläget ändras kan vi 
behöva hålla mötet utan middag och per telefon istället för att 
träffas fysiskt. 

Väl mött 
Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



Pratsugen - delta i SRF Uppsala - Knivstas gruppsamtal 
efter midsommar.   

För att få komma igång med lite socialt umgänge efter denna 
underliga vårvinter så planerar föreningen att ge de som så 
önskar möjlighet att delta i gruppsamtal på samma sätt som vi 
gjorde fram till mars månad i år.  

Våra samtal kommer att vara på måndagar mellan kl. 14.00 - 
och som längst till kl.16.00 med start måndagen den 5 juli.  
Är du intresserad och vill delta så måste du ringa före kl.14.15. 
Om ingen ringt upp alls så avslutar vi samtalet. Här kan du ta 
upp det som känns aktuellt att prata om.  

För att delta ringer du telefonnummer 08 - 120 490 20 och slår 
kod 1704# (fyrkant) så deltar du i gruppsamtalet. 

 

Datum för gruppsamtal är: 

Måndagar i juli: 

5 juli, 12 juli och 19 juli.  

Måndagar i augusti: 

16 augusti, 23 augusti och 30 augusti. 

 

Promenader under juli månad 

Efter midsommar och in i juli månad räknar vi med att de flesta 
av våra medlemmar har fått sin andra dos av vaccin och vågar 
sig ut i friska luften och träffas med avstånd trots allt. Vi 
behöver socialt umgänge så här efter den långvariga isolering 
som pandemin har inneburit för oss alla. Många har kanske 
suttit hemma och inte haft möjlighet att komma ut och röra på 
sig. 

Under tre torsdagar i juli planerar vi att ha kortare promenader 
som avslutas med fika vid något café som har uteservering.  



Allt hänger ju på vädret, om det är dåligt väder så ställer vi in 
träffen. Därför är det bra om du ringer kansliet 018 - 56 09 21 
eller mejlar till uppsala.knivsta@srf.nu och berättar om du vill 
följa med ut och gå. Anmälan senast dagen före aktiviteten. 
Träffen är mellan 13.30 och 15.00.  

Första träffen blir den 8 juli. Vi ses vid Gula Villan i 
Stadsträdgården. 

Där går vi runt och njuter av miljön som med sin fina grönska 
finns mitt i Uppsala. Efter promenaden tar vi oss en fika med 
tillbehör som var och en bekostar själv i caféet. Vi sitter ute med 
avstånd och umgås.  

Andra promenadträffen blir den 15 juli (samma tid) men i 
Botaniska trädgården vid café Victoria. Vi gör precis som i 
stadsparken, tar först en promenad i Botaniska trädgården och 
sen fikar vi tillsammans med avstånd. 

Tredje träffen blir den 22 juli (samma tid) i Gamla Uppsala 
denna gång. Vi träffas vid Restaurang Odinsborg och går en 
promenad vid högarna. Vi avslutar med fika på Odinsborgs café 
och sitter ute tillsammans med avstånd. 

 

 

 

 

Picknick i det gröna i augusti 

För den som känner sig hågad och vill träffa andra men med 
distans, så är vi några som tänker träffas vid Norby Soldattorp 
den 19 augusti och prata och fika tillsammans. Tid för träffen 
blir mellan kl.14.00 – 15.30. Var och en tar med sig sin fikakorg 
med det han/hon vill äta/dricka. Detta gör vi för att få lite social 
gemenskap men med distans. Det finns alltså ingenting att 
köpa på plats och vi delar inte fika med varandra. Är du 
intresserad, känner dig frisk och har fått dina vaccindoser och 
vill komma ut och träffa oss andra, så hör av dig till kansliet på 



tfn 018-56 09 21 eller via mail på uppsala.knivsta@srf.nu före 
den 17 augusti.  Obs! vid dåligt väder ställs aktiviteten in. 

Adress Norby Soldattorp, Kvickstensvägen 13. Buss nr 7 går 
dit, hållplats Kvickstensvägen. 

Resa till Bohuslän - flyttad till juli 2022. 

På grund av pandemin har föreningen blivit tvingade att flytta 
fram landskapsresan även i år. Därför kommer vi att göra ett 
nytt försök att resa till Bohuslän i juli 2022 i stället och hoppas 
att pandemin har dragit sin kos vid det laget. Mer information 
om resan i nästa nummer av Synvinkeln.  

 

 

Från SRF Riks: 

Om Synlinjen 

Synlinjen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom synrelaterade 
frågor. 

Här kan du få råd och information om Synskadades 
Riksförbund (SRF), rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, 
rättigheter med mera. 

Kontakta Synlinjen 

Telefon: 08-39 93 00 

Öppettider: 
Måndag, tisdag och onsdag klockan 10:00-15:00. 
Lunchstängt 11:30-12:30 

Öppettider under sommaren: 
Synlinjen är stängd vecka 28-31. Synlinjen öppnar igen den 9 
augusti.  

E-post: synlinjen@srf.nu 
Källa: https://www.srf.nu/synlinjen/om-synlinjen/ 



 

 

Bra att känna till:  

Taltidning 
Uppsala Taltidning ges ut kostnadsfritt av Uppsala Kommun, 
beställ den från kansliet. 

Talboksavdelningen 
Stadsbibliotekets talboksavdelning har följande telefontider: 

Måndag - fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00. 

Givetvis kan du låna talböcker direkt på biblioteket när du 
besöker dem på deras övriga öppettider men telefonservicen 
finns enbart på de tider som angivits ovan. Tfn. 018-727 17 70. 
E-post: talbok@uppsala.se 

Regionens syncentral 
Regionens syncentral har telefontid måndag - fredag kl. 9.00 - 
10.30 telefon 018-611 67 25. 

 

 

E-postadresser till kansliet: 
pia-maria.hammarling@c.hso.se.  
linda.sundblom@c.hso.se. 
gemensam e-post Pia-Maria och Linda: 
uppsala.knivsta@srf.nu, bra vid ex. anmälningar. 

Bra telefonnummer: 
Pia-Maria Hammarling 56 09 21 
Linda Sundblom 56 09 22 

Distriktet: 
Wieslaw Wasowski 56 09 23 
Lotta Lantz 56 09 24 



Växel 56 09 00 
48:an 070-56 09 218 

 

 

Äldreombudsmannen 727 12 39 
Talboksavdelningen 727 17 70 
Syncentralen 611 67 25 

Beställning av färdtjänsttaxi 727 39 00 
Färdtjänstexp 727 16 00 
Sjukresor 0771–99 90 00 

Diakonicentrum 15 08 60 

Syn-/hörselinstruktörerna 
Linda Zander 727 51 64 
Lena Enlund 727 23 14 

Anhörigcentrum 727 92 00 
Bostadsanpassning 727 44 14 
Vid behov av hjälp och stöd i hemmet, t ex hemtjänst och 
hjälpmedel (eget val) 727 65 00 

Röda Korsets besöks- och ledsagarservice 14 32 10 
Pensionsmyndigheten (frågor om t.ex. bostadstillägg, mm) 
0771–776 776 

SRF i Enskede 08–39 90 00 
Iris Hjälpmedel AB 08-39 94 00 

Upplysningen (UL/Stadsbussarna) 0771–14 14 14 

SJ försäljning 0771-75 75 75, välj knappval 5, (om du har en 
funktionsnedsättning) och sedan knappval 2 för köp av biljett 
och kundservice. Tala om att du är synskadad så har du rätt att 
använda detta köpsätt även utanför kontorstid. 

 



Hittat eller glömt något på din resa på Stadsbussarna i 
Uppsala, regionbussarna eller Upptåget? 

Obs! Pga coronaviruset har hittegods stängt för besök tills 
vidare men det går bra att ringa.  
Ta då kontakt med UL:s hittegodsavdelning. Upphittade saker 
kan tidigast hämtas upp klockan 14.30 dagen efter hos Nobina. 
De finns på Norra Depågatan 1 i Uppsala. Du kan även nå 
hittegods per telefon på telefonnummer 070-187 29 16. 
Måndag till torsdag: 8.30-17.00. 
Fredag: 8.30-14.30. 
Stängt alla dagar mellan 12-12.30. 

 

 

 

Egna noteringar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kungsgatan 54 
753 41 Uppsala 
 

 

 

 

 

 

5 juli Grupptelefonsamtal kl.14.00. 

8 juli Promenad och fika vid Gula villan i Stadsträdgården 
kl.13.30. 

12 juli Grupptelefonsamtal kl.14.00. 

15 juli Promenad och fika i Botaniska trädgården, café Victoria 
kl.13.30. 

19 juli Grupptelefonsamtal kl.14.00. 

22 juli Promenad och fika i Gamla Uppsala, restaurang 
Odinsborg kl.13.30. 

16 augusti Grupptelefonsamtal kl.14.00. 

19 augusti Vi ses på Norby Soldattorp kl.14.00. 

23 augusti Grupptelefonsamtal kl.14.00. 

30 augusti Grupptelefonsamtal kl.14.00. 

21 september Halvårsmöte på Odinsborg kl.17.00 

 

 


