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spelutvecklarna inte utnyttjar möjligheten 
att skapa tillgängliga spel på en marknad 
där de saknas, är både korkat och 
märkligt. Som Noah så träffsäkert säger: 
”om en 19-åring utan mycket erfarenhet 
kan implementera talsyntes i spel på tre 
timmar, så kan utvecklarna det”. 

En annan typ av lek, är den som sker 
på landets kulturscener. Nu tilldelas 
det treåriga projektet Creative Point 
sju miljoner kronor i sitt arbete mot 
en tillgängligare kulturbransch, och 
Brewhouse blir deras nav. Genom 
att utbilda blivande arrangörer på 
yrkeshögskolor, bäddar projektgruppen 
för en mer tillgänglig lek framöver.

God läsning och lek i höst!

Sofia Andersson
Reporter

Ta leken på allvar
När jag var liten, var dataspelet Roller 
Coaster Tycoon min ingång till en 
roligare värld. Det gick ut på att driva ett 
nöjesfält. Den som monterade de bästa 
karusellerna, planterade de frodigaste 
rabatterna i de mest grönskande 
parkerna, vann. Jag gick omkring på 
nöjesfältet i timmar. Åt sockervadd jämte 
glada besökare, var långt från tråkiga 
läxor och tjatiga föräldrar.

Att leka och få lov att pausa från 
verkligheten är en rättighet. Att leken ska 
vara tillgänglig är dock en förutsättning, 
och för en person med synnedsättning 
kommer den med komplikationer, så 
länge skaparna och arrangörerna inte tar 
leken på allvar. 

Det finns personer som jobbar för 
att göra den lätt för alla, vilket detta 
nummer av Ögonblicket är ett bevis på. 
Noah Molteberg Lundén har under sin 
gymnasietid skapat spelet Blind Survival, 
som helt bygger på ljud. Att majoriteten av 
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7 oktober
Visning av utställningen ”Du är”

4 november
Visning av utställningen ”Från Dansk 
guldålder till Hammershöi”

2 december
Visning av Fürstenbergska Galleriet

Övrig information:
Entré (60 kr) eller årsbiljett 
(100 kr) gäller som inträde. Ingen 
föranmälan krävs. Samling i entrén.
Aktiviteterna sker första måndagen varje 
månad Kl. 13-13.45

NYHETER

Månadens 
vardagstips: 
Inreda
1. Prydnadssaker: Dessa bör vara 
placerade så att de står stadigt, inte är 
i vägen eller riskerar att välta. Lampor 
kan vara både prydnader och fungera 
som ledljus. Sätt en tejp på tavlans 
baksida för att markera vilken sida 
som ska vara upp.

2. Gardiner: Använd en säkerhetsnål 
för att markera mitten. Det blir då 
lättare att känna hur långt gardinen 
ska dras åt sidan för att bli jämn.

3. Krukväxter: Ytterkrukor minskar 
risken för att det rinner över när du 
vattnar. Använd tratt för att vattna 
krukväxter som är svåra att komma åt.

För fler tips - beställ Synskadades 
Riksförbunds bok Vardagstips. Du 
ser mer om hur boken beställs i 
anslagstavlan på sidan 20.

NOTISER

7 
miljoner

Så mycket pengar har tilldelats projektet 
Creative Point, som ska skapa sveriges 

mest tillgängliga scen. 
Läs mer på sidan 8 – 9. l

Syntolkade aktiviteter 
på muséet i höst

Sagt på Twitter
Personer som inte själva har en 

funktionsnedsättning måste komma 
ihåg att vi som har det, är proffs på 
våra funktionsnedsättningar, skriver 
Unga med Synnedsättning - US fd: 

ordförande Linus Forsberg i Dagens 
Samhälle. #Funkpol #Svpol 
– Tweetat av @usgoteborg

Under sommaren släppte Myndigheten 
för tillgängliga medier, MTM, en ny 
version av talboksappen Legimus. Appen 
har fått mycket kritik för sin bristande 
tillgänglighet. 

Nu berättar MTM för Radio SRF att inga 
synskadade fick vara med och testa 
appen innan den släpptes. Appen är 
utvecklad i Belgien och problemet ska 
ha kommit av att de som testade appen 
inför lanseringen gjorde det på en belgisk 
telefon. 

Nu ska myndigheten bygga upp en svensk 
testgrupp av synskadade användare för 
att granska tillgängligheten på ett bättre 
sätt.
– Vi har tittat på rutiner som gör att det inte 
ska hända igen, men det ursäktar inte att 
den kom ut, säger Karl Adam Tiderman, 
IT-bibliotikarie på MTM till Radio SRF. l

Stor kritik mot 
talbokstjänst

Tips till dig som är 
SmartVision2-användare:
Få ut mer ut av din mobil med Googles 
populära röstassistent, nu tillgänglig i 
den senaste programuppdateringen till 
SmartVision2. Tryck bara på knappen 
för röstigenkänning och säg till exempel: 
Vad är klockan?, vad är det för väder 
i Stockholm?, vad heter huvudstaden 
i England?, eller ring, följt av namn 
eller telefonnummer. För ytterligare 
kommandon och hjälp, besök Googles 
officiella hjälpsida för Google Assistant: 
https://assistant.google.com. Kontakta din 
återförsäljare för hjälp med uppdateringen 
eller andra frågor.

Med android på tågstationen
Åker du mycket tåg så är appen 
tågstationen för android perfekt.
Där kan du både se alla tåg vid en station 
och bevaka avgångar och ankomster.
Du som kör Iphone har appen tågprator, 
som ger exakt samma information och 
funktioner. All information i båda apparna 
kommer från trafikverket och uppdateras 
ständigt med trafikförändringar.

Ny uppdatering av Iphone och Ipad
Apple filar nu på nästa stora uppdatering 
av iphone och ipad med versionsnumret 
13. Denna uppdatering kommer endast 
bli tillgänglig på iphone 6s och nyare. 
Några av nyheterna: enklare tillgång till 
hjälpmedelsinställningarna, automatiskt 
språkbyte kan stängas av och Voice over 
kan anpassas för olika appar. Klokt tips är 
att inte ha för bråttom att uppgradera. Låt 
det gå någon månad eller två, så hinner 
eventuella fel rättas. l

Tonys tekniktips



6 7

Skapar tillgängliga spel i 
en bristfällig bransch

ALLMÄNT

Att sikta på zombies och skjuta kan 
verka svårt för en person som inte 
ser. Inte längre. Gymnasiestudenten 
Noah Molteberg Lundén skapar spel 
som bygger på strategi, snarare än 
reaktionsförmåga, i en bransch som 
har mycket att lära.
– Om en 19-åring utan erfarenhet 
kan skapa ett tillgängligt spel, så kan 
spelutvecklarna det, säger Noah. 

Det började med Nintendo. Spel har 
fascinerat Noah Molteberg Lundén, 19, 
sedan barnsben. Det skulle dock uppstå 
problem. För någon med kraftigt nedsatt 
syn var spel som Counter Strike, som 
kräver snabb reaktionsförmåga, en 
utmaning. 
– Jag insåg snabbt att jag såg för dåligt 
för att bli bra. Alla var så snabba. Jag 
hittade istället Overwatch, ett liknande 
spel med mer färg. Men mest av allt gillar 
jag rollspel. De är ofta mer strategiska, 
säger Noah. 

Noah Molteberg Lundén går i dag sitt 
sista år på Sundsta-Älvkullegymnasiet 
i Karlstad, på Teknikprogrammet med 
inriktning informations- och medieteknik. 
Under sitt gymnasiearbete förra året 
utvecklade Noah två dataspel där spelare 
interagerar med mus och tangentbord, 
och en röst läser upp vad som står på 
skärmen.

I det första av spelen vaknar karaktären 
upp i ett hus och ska ta sig ut. Genom 
ljud från datorn kan spelaren höra i vilken 
riktning den borde gå. I det andra spelet, 
Blind Survival som Noah har jobbat på i 
ett halvår hittills, attackeras karaktären av 
zombies och genom ljuden kan spelaren 
tyda om de kommer från höger eller 
vänster, sedan sikta och skjuta mot dem.
– Man behöver inte se någonting för 
att kunna spela. Det finns egentligen 
ingenting visuellt alls i spelet, förutom 
menyn. När du dör kommer resultatet att 
vara uppläsbart med talsyntes. Spelet är 
till för både de med en synnedsättning 
och de med fullt seende. Men när du 
spelar är du en blind person. Alla får 
förlita sig på sin hörsel, säger Noah och 
fortsätter:
– Det är ett spel jag hade velat ha när 
jag växte upp. Jag har aldrig tänkt på det 
innan, att man kan skapa ett spel på detta 
sätt, och att det faktiskt kan funka så bra 
som det gör.

Tillgängligheten inom spelbranschen 
kan bero på vilka trender som råder just 
för tillfället, ser Noah Molteberg Lundén, 
och nämner några: för ett par år sedan 
var många spel mörka. Nu har dock 
trenden vänt och spelen är ljusare med 
mer färg. Men den tekniska utvecklingen 
har i många fall blivit synonym med en 
otillgänglig grafik.

– För några år sedan var målet att allt 
skulle se så realistiskt ut som möjligt, 
men nu har de blivit så realistiska att 
utvecklarna istället letar nya idéer för att 
göra grafiken spännande. I många äldre 
spel är grafiken inte lika avancerad, vilket 
gör det lättare att se.

Så hur ser spelutbudet ut överlag, för 
den med synnedsättning?
– På ett sätt har det blivit bättre de 
senaste åren, för nu kan man i många fall 
välja hur stor texten ska vara. Men det 
finns samtidigt väldigt få spel som går att 
spela om man är helt blind. Mitt mål är att 
ändra på det.

FAKTA: Noah Molteberg 
Lundén

Ålder: 19.
Bor: Karlstad.
Aktuell: Utvecklar spelet Blind 
Survival under sista året på 
gymnasiet. Har nu skapat en 
egen Youtube-kanal för sina 
spel som går under namnet 
“Zyfis Media”.

Vad vill du säga till de stora 
spelutvecklarna?
– Att de förmodligen kommer att tjäna 
mer pengar på att lägga in en talsyntes, 
och på så vis ge fler människor chansen 
att spela. Om en 19-åring utan mycket 
erfarenhet kan implementera talsyntes 
i spel på tre timmar, så kan utvecklarna 
det, säger Noah Molteberg Lundén. l

Bild 1: Noa har långt kakåtkammat 
brunt hår. Bild 2: Noah framför en 
datorskärm. Text: Sofia Andersson.
Foto: Privat.
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Bild 1: Eddie och Anna sitter på den 
stora trappan utanför Brewhouse.
Bild 2: Närbild på händer som 
gestikulerar och håller i en kaffekopp. 
Bild 3: Eddie, i mörk kavaj och t-shirt, 
är mitt uppe i ett samtal.
Text: Sofia Andersson.
Foto: Angelica Hvass.

ALLMÄNT

Nu ska Sveriges mest tillgängliga 
kulturscen skapas. I det treåriga 
projektet Creative Point utmanar Eddie 
Wheeler och hans kollegor branschen.
– Vi jobbar inte med att funkisar ska 
lära sig spela gitarr, utan vi pratar om 
en maktfaktor, säger han. 

När det pratas om tillgänglighet inom 
kulturbranschen är det sällan om 
arrangören med en funktionsvariation, 
utan snarare om besökaren, menar 
Eddie Wheeler. För tre år sedan startade 
därför han och Mirre Sennehed projektet 
Arrangörer utan hinder.
– Den som bestämmer vad som ska 
sättas upp på scen har makt och kan 
påverka vad folk tänker och tycker. Så 
länge ”funkisar” är uteslutna kan de aldrig 
påverka. Det handlar om en demokratisk 
rättighet. Nu ska vi göra någonting av 
kunskapen vi skaffade oss, säger han. 

Projektet Creative Point tar vid där 
Arrangörer utan hinder slutar. Arbetet 
är deltagarstyrt, drivs av personer med 
funktionsvariationer och står på tre ben; 
att arrangera evenemang på deras egen 
scen belägen i Brewhouse lokaler, att 
utbilda inom tillgänglighet samt att föra en 
offentlig debatt kring funktionsrättsfrågor. 
Ambitionen är att förändra kultursverige 
och skapa möjligheter att verka 
som professionell arrangör med 
funktionsvariation.

Hur kulturscenen ser ut för någon med 
synnedsättning, liknar hur den ser ut för 

någon med en annan funktionsvariation, 
enligt Eddie Wheeler. Han ser en trend 
där endast större produktioner och arenor 
tillgänglighetsanpassas. 
– Det är samma problematik för oss i 
rullstol som de med synnedsättning. Det 
finns en viss form av anpassning, men 
fortfarande en känsla av att man är till 
besvär. Vi får smulorna från bordet och 
förväntas vara tacksamma. Folk kan 
nästan bli förbannade när jag kommer 
i rullstol, för att jag ställer till med ett 
problem. På många kulturarenor får jag 
i dag gå in bakvägen, säger han och 
fortsätter:
– Den största utopin är en bransch där 
vi får bort tanken om att ”funkisar” är en 
börda. 

För det krävs utbildning, tror Eddie 
Wheeler, och projektgruppen har varit i 
kontakt med flera yrkeshögskolor med 

önskan om att utbilda blivande arrangörer. 
Att ha med tillgängligheten i planen från 
början, på till exempel musikfestivaler, 
undviker att problem uppstår i skarpt läge. 
– I dag tillämpas tillgängligheten först när 
allt annat är fixat. Men ju tidigare ordnat, 
desto mindre problem. Att arbeta med 
tillgänglighet måste få högre status och 
det borde prioriteras, säger han. 

Projektet har nu tilldelats sju miljoner 
kronor från Arvsfonden. Pengarna 
kommer gå till att göra kreatörer 
konkurrenskraftiga genom att anordna 
öppna seminarier, workshops, 
föreläsningar med mera. 
– Det är väldigt glädjande att de vill satsa 
på oss. Sju miljoner låter mycket men 
på tre år tar de fort slut, med tanke på 
vad vi vill göra. Det kostar att flyga upp 
någon med permobil till Luleå, om vi vill 
att denna ska föreläsa på en festival 

till exempel, säger Eddie Wheeler som 
ändå har en övertygelse om att de kan 
åstadkomma en förändring:
– Vi har som mål att nå ut till 1 miljon 
människor, och efter att ha funnits i 
nästan 8 veckor har vi nått 350 000.

Kulturfabriken Brewhouse står som 
projektägare och trion Eddie Wheeler, 
Mirre Sennehed och Josefin Solberg har 
nu anställts för att driva Creative Point 
framåt. Brewhouse arbetar överlag för 
att skapa gränsöverskridande möten 
och bidra till en större genrebredd inom 
kulturområdet. Anna Svensdotter Dimle är 
verksamhetschef och konstnärlig ledare. 
Arbetet i Creative Point går väl ihop 
med deras värdegrund, menar hon, och 
nämner det viktiga i att ställa krav.
– Ofta läggs ansvaret över på den externa 
arrangören att stå för tillgänglighetstänket. 
Men vi vill göra tvärtom. Brewhouse ska 
stå för kunskapen och reglerna, och om 
du inte följer dem, får du välja en annan 
arena.

Om tre år hoppas hon att de har förändrat 
arrangörsarbetet i grunden, såväl internt 
som externt. 
– Jag hoppas att organisationen blir kvar 
på Brewhouse, men jobbet vi gör nu är 
viktigt för alla arenor och utbildningar. Jag 
känner att detta kommer bli stort, säger 
Anna Svensdotter Dimle. l

Sju miljoner till 
tillgänglighetsprojekt
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Vilka är de största utmaningarna?
– Något som är svårt är järnvägs- och 
busstationer. Det finns mycket att ta hänsyn 
till. Sedan är varje bygge unikt. Vi jobbar 
dagligen med att skapa ledstråk i den 
offentliga miljön. Syftet är att alla ska kunna 
röra sig i en byggd miljö utan att be om 
hjälp. l

Fem snabba med Maria de Val

Hur får man en certifiering? 
– Du måste ha flera års erfarenhet av jobb 
med byggfrågor, och klara av Boverkets 
tentamen. Den är svår att bli godkänd på.

Är det offentliga rummet på väg att bli 
mer tillgängligt? 
– Oh ja. Men det krävs att alla som är 
synsvaga och snubblar på trappsteg 
eller slår i huvudet i saker, anmäler det 
till kommunen. Det är fastighetsägarens 
ansvar att följa svensk lagstiftning. 

Vad säger lagen?
– Det finns minimikrav på hur vi ska 
bygga våra hus där regler för tillgänglighet 
finns särskilt redovisat i Boverkets 
byggregler. Syftet är att alla oberoende 
funktionsvarianter ska kunna delta och 
använda ett hus på ett självständigt och 
jämlikt sätt.

Hur jobbar ni på Kvadrin? 
– Vi är i grund och botten arkitekter och 
granskar handlingar inför bygglov. Vi 
tittar sedan på olika saker i flera skeden i 
byggprocessen, och skriver ett utlåtande 
om det finns några avvikelser från svensk 
lagstiftning gällande tillgänglighet. Ofta 
är det kommunen som kräver att någon 
sakkunnig ska vara med i ett projekt.

Arkitektbranschen förändras i takt med staden. Antalet certifierade 
sakkunniga i tillgänglighet blir allt fler och efterfrågan är stor. Några 

som specialiserat sig inom området är konsultföretaget Kvadrin, 
som arbetar med enbart tillgänglighetsfrågor. Arkitekten Maria de 

Val har mer än 20 års erfarenhet av att tillgängliggöra stadsbyggen.

ALLMÄNT

Bild: Porträtt av Maria de Val, som har 
ljust hår, lila scarf och svarta glasögon.
Text: Sofia Andersson. 
Foto: Peter Wärmare.

Många ledarhundsförare känner nog 
igen sig i att hunden är ovälkommen 
på tillräckligt många platser för att 
vardagen ska bli komplicerad. Nu 
har det tagits fram en karta över 
hundvänligheten i Göteborg, som 
förväntas göra det enklare att hitta rätt 
café eller restaurang - för både dig och 
din hund. 

Veronica Håård, hennes partner Fredrik 
och deras två omplaceringshundar 
hade svårt att hitta ställen där de fick 
vara. De kom då på idén att skapa en 
webbplats där man snabbt och enkelt 
kan hitta restauranger och caféer med 
utgångspunkt i sin egen geografiska 
position. Resultatet är tamedhunden.se - 
en webbkarta som visar om, och på vilket 
sätt, hundar är välkomna.

Så här fungerar guiden:
Kartan har symboler för tre graderingar i 
hundvänlighet: hundfavorit, hundvänligt 
och begränsat välkomnande. Skaparna 
menar att det kan se väldigt olika ut 
gällande bemötande, vilken service som 
erbjuds och vilka restriktioner som finns 

för gäster med hund på olika platser 
och syftet med de olika graderingarna 
är att förtydliga och underlätta både för 
personal och gäster. Tamedhunden.se 
är i starten av ett tillgänglighetsarbete 
och önskar synpunkter från användare 
med synnedsättning via mail: info@
tamedhunden.se. Du kan också själv 
tipsa om caféer, restauranger, barer, 
pubar, hotell eller boenden som 
välkomnar hunden in i lokalerna för att 
andra ska kunna hitta dit. l

Hundvänliga ställen i Göteborg: 
Hotel Eggers, Hotel Pigalle,
Kungsportshuset Matbar, Levantine,
Bee Kök & Bar, Bönor & Bagels,
Göteburgare Bar & Grill, 
Johan & Nyström Östra Hamngatan, 
Jonsborgsgrillen, Klippans konstcafé, 
Old Corner, O’Learys Järntorget, 
Padthai Kitchen, Tyska Bron, 
Da Matteo, Hotell Villan, Kopps, 
Långedrags Värdshus och 
Villa Belparc.
Fler ställen hittar du på: 
www.tamedhunden.se.

Text: Caroline Gollungberg.
Foto: Privat.

Bild: Ett foto taget 
genom ett fönster. 
På andra sidan 
rutan sitter en man 
i randig skjorta och 
tittar ned på en 
liten hund.

Karta ska göra det 
enklare att ta med hunden
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Herr Puntila och hans dräng Matti 
är en komedi med samhällsanalys. 
Lisa Lindgren, som spelar Puntila, 
ser en utmaning i att spela full på ett 
engagerande sätt. 

Storgodsägaren Puntila, spelad av Lisa 
Lindgren, är oberäknelig. Som full vill han 
famna hela världen, som nykter dräpa 
den. Hans dräng Matti kämpar med att 
sopa igen spåren efter sin herres upptåg. 
Samtidigt börjar känslor spira mellan Matti 
och Puntilas dotter Eva. 
– Min karaktär dricker mycket och och det 
är stora kontraster mellan den berusade 
Puntila och den nyktra, säger Lisa 
Lindgren till Ögonblicket.

Hon har tidigare medverkat i pjäser som 
Tidningshuset som Gud glömde, Om 
tyranni och Lärda kvinnor. Inför rollen som 
Puntila, förbereder hon sig genom att läsa 
texten om och om igen.
– Utmaningen ligger nog som vanligt i att 
hitta en situation i varje scen och tveklöst 

gå in i den. Samt att hitta en möjlig väg att 
spela full på ett engagerande sätt. I bästa 
fall kan pjäsen bli både otäck och riktigt 
underhållande.

Pontus Stenshäll, regissör och konstnärlig 
ledare för Göteborgs stadsteater, kallar 
pjäsen för en “underbar historia”.
– En komedi som glatt men hårt sparkar 
uppåt och ödmjukt slickar nedåt. Här 
har maktens män bokstavligen världen 
som lekplats. Det är en av världens 
mest intressanta komedier i det att 
den blandar tygellös folklighet med 
knivskarp samhällsanalys, säger han i ett 
pressmeddelande. l

Herr Puntila och hans dräng Matti 
har premiär den 25 oktober 2019. 
Syntolkad föreställning sker fredagen 
den 29 november. 
Text: Sofia Andersson. 
Foto: Aorta

Bild: Två män 
klädda i skjorta, 
kavaj och slips 
sitter på en 
brunbränd äng. 
Bakom dem står 
flera LEGO-bitar. 
En av tittar in i 
kameran och visar 
tummarna upp, 
den andre håller 
sin hatt framför 
kroppen.

Fyllehistoria om klass och maktmissbruk
AKTIVITETSTIPSET:

SRF:aren
Jag är med i SRF för att det händer 
många roliga saker som man kan 
vara med om. Man får dessutom 
nya kompisar, som liksom jag har en 
synnedsättning. Jag har fått vänner 
från hela Sverige som jag träffar lite 
då och då. Det är jättekul. De flesta 
av mina kompisar är i min egen ålder, 
men jag har också många pensionärs-
kompisar som är jättesnälla.

 - Lily-Ann Rosberg
SRF:are nummer 4 2019. l

Lily-Ann beskriver sig själv: ”Jag är 11 
år, har långt hår, stora ögon och skrattar 
mycket. Jag älskar att läsa och har snart 
läst ut alla Harry Potter-böckerna.”

FÖRENINGEN
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KALENDARIUM
OKTOBER – DECEMBER 2019
Synskadades Riksförbund Göteborg

OKTOBER

Onsdag 2 oktober kl 16 – 20
Äventyr bland trädtopparna, High 
Adventure, Partille. Anmälan stängd. 

Måndag 7 oktober kl 12 – 14
Hisingsträff, Brunnsbo träffpunkt, 
Folkvisegatan 14.

Fredag 11 oktober kl 18 – 23
Kräftskiva i stuga nummer 7, Skatås. 
Anmälan stängd.

Lördag 12 oktober kl 16
Dvärgen, Lilla Scenen, Stadsteatern. 
Anmälan stängd.

Måndag 14 oktober kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, Mölndal, vid Krokslätts 
fabriker. Anmälan: 070-331 35 90.

Måndag 14 oktober kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Tisdag 15 oktober kl 16 – 18
Vita käppens dag, Lappning av 
elsparkcyklar och hinder i gatumiljön 
tillsammans med US Göteborg. Samling 
vid Poseidon, Götaplatsen.

Onsdag 16 oktober kl 17 – 19
Workshop ”Använd telefonen som 
anteckningshjälpmedel”, Kansliet, 
Slottsskogsgatan 10. 

Fredag 18 oktober kl 18
Antigone, Studion, Stadsteatern. 
Anmälan stängd.

SRF GÖTEBORG TIPSAR
Missa inte föreställningen Herr Puntila och hans dräng Matti som har 
premiär i oktober. I artikeln ”Fyllehistoria om klass och maktmissbruk” 
på sida 12 har Ögonblicket intervjuat en av skådespelarna.!

Lördag 26 oktober kl 11.15 – 13.15
Lunchteater Satumaa – sagolandet, 
Stadsteatern. Pris 250 kr. Sista anmälan 
18 oktober.

Måndag 28 oktober kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, Mölndal, vid Krokslätts 
fabriker. Vid anmälan kontakta Majvor 
Ternberg 070-331 35 90.

Onsdag 30 oktober kl 12.30 – 14.30
Österträff, Verket (Mariagården), Lilla 
Stampgatan 1a. 

Torsdag 31 oktober kl 11.30 – 13.30
Lunchträff, Schnitzelplatz, Herlins Plats 1 
(gamla Lagerhuset). Pris 70 kr 
för soppa, 110 kr för kött, fisk eller 
vegetariskt inklusive salladsbuffé.

NOVEMBER

Fredag 8 november kl 18  
Musikalen Oliver! om Oliver Twist, 
Operan, Christina Nilssons Gata. 
Anmälan stängd.

Måndag 11 november kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, Mölndal, vid Krokslätts 
fabriker. Vid anmälan kontakta Majvor 
Ternberg 070-331 35 90.

Måndag 11 november kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Onsdag 13 november kl 17 – 19
Workshop ”Lyssna på musik i din telefon”, 
Kansliet, Slottsskogsgatan 10. 

Så här anmäler du dig:

Anmäl dig senast fem vardagar före 
aktiviteten, om inget annat anges. 

Via telefon: 031-727 22 38  
Via mail: anmalan@srfgoteborg.se 

Våra aktiviteter har begränsat antal 
platser, så anmäl dig i god tid. Kom 

ihåg att meddela om du behöver 
ledsagning.

Måndag 18 november kl 13 – ca 15 
Västerträff, Träffpunkten Högsbo, 
Markmyntsgatan 14.

Onsdag 20 november kl 17.30 – 20.30
Medlemsmöte, Aktivitetscenters café på 
våning 3 i Dalheimers hus. Sista anmälan 
31 oktober.

Söndag 24 november kl 12.45 – 14.30 
Utställningen Göteborgs Garderob, 
Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12. Pris 
60 kr (alt. Årskort). Sista anmälan 15 
november.

Måndag 25 november kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, Mölndal, vid Krokslätts 
fabriker. Anmälan: 070-331 35 90.

Fredag 29 november kl 18
Herr Puntila och hans dräng Matti, Stora 
Scenen, Stadsteatern. Pris 270 kr. Sista 
anmälan 25 oktober.

Lördag 30 nov – söndag 1 dec
Kort bussresa till Selmas spa, Sunne. 
Pris för medlemmar: 1015 kr. 
Sista anmälan 25 oktober.

DECEMBER

Onsdag 4 december kl 12.30 – 14.30
Österträff, Verket (Mariagården).

Lördag 7 december kl 13.30 – 16.30
Gokart i Majorna, Karl Johansgatan 144. 
Pris 200 kr. Sista anmälan 26 november.

Måndag 9 december kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, Mölndal, vid Krokslätts 
fabriker. Anmälan: 070-331 35 90.

Fredag 13 december kl 18
Vem är Schmitz?, Studion, Stadsteatern. 
Pris 240 kr. Sista anmälan 11 november.

Lördag 14 december kl 13
Julfest, Quality Hotel Winn, Gamla 
Tingstadsgatan 10. Pris 200 kr (endast 
för medlemmar). Sista anmälan 22 
november. 

Betala gärna aktiviteter och kurser med 
Swish! Använd numret 123 116 87 07 
och märk betalningen med ditt namn 
samt aktivitet eller kurs.

123 116 87 07
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Alireza G. Alipour
Ordförande 

SRF Göteborg

LEDARE

GUIDE:
SRF Göteborg betygsätter
stadens bästa luncher

I samarbete med:

1. Hjärnstark
av: Anders Hansen

2. Omgiven av idioter
av: Thomas Erikson

3. Jag ser dig
av: Mari Jungstedt

4. Omgiven av psykopater
av: Thomas Erikson

5. Folk med ångest
av: Fredrik Backman

TOPPLISTAN
TALBÖCKER:

Medlemmarna har ordet

Hjärtligt tack för en trevlig 
midsommarfest, med en fantastisk 
tallrik med många olika rätter och 
jättegoda jordgubbar, till er alla 
som ordnade detta så trevligt.
Ett särskilt tack till Barbro för att 
du alltid tänker på mig.

/ Mona Nygren

Vad vill du säga?
Ögonblicket söker efter din röst. 
Vad du vill säga är helt upp till dig. 
Kanske letar du efter umgänge, 
har en åsikt eller vill bidra till tid-
ningens innehåll. Mejla: 
ogonblicket@srfgoteborg.se

Golden Days
Tillgänglighet: Bra. Några trappor i entrén.
Maten: Buffé, vilket är jättebra.
Pris: 110 kronor för lunchbuffé.
Service: Hjälpsam personal.

Jungman Jansson
Tillgänglighet: God tillgänglighet.
Maten: Mycket god buffe.
Pris: 139 kronor för kött eller fisk.
Service: Bra och hjälpsam personal.

Ritz:
Tillgänglighet: Fungerade jättebra med 
barnvagnar. Trappor på vissa ställen.
Maten: Smakade jättebra.
Pris: 139 kronor för kött eller fisk.
Service: Bra med servering till bordet.

Mykonos
Tillgänglighet: Bra, servering nära entré.
Maten: God mat.
Pris: ca 120 kr för maträtt och sallad.
Service: Vänlig personal och bra service.

Sommaren är slut och hösten har 
börjat. Varma behagliga kvällar byts ut 
mot kalla vindar och den där sortens 
regn som vi inte älskar, men har lärt oss 
att anpassa våra kläder efter. Det är ett 
fenomen som Göteborgaren har lärt sig 
att acceptera mot löftet om en ny vår. Ett 
fenomen som vi inte är lika vana vid, är 
att välfärden sakta men säkert drar sig 
undan och lämnar oss i sticket. Men utan 
en garderob som håller oss varma, torra 
och trygga.

Ledsagning, färdtjänst, beslut från 
Försäkringskassans eller strul med 
Arbetsförmedlingen är obehagliga 
stormar som avlöser varandra. Så fort 
ett lugn uppstår måste vi planera nästa 
personliga strid med myndighet X, medan 
ett annat ärende som rör våra liv hanteras 
i en utredning hos myndighet Y. Vi pusslar 
och pusslar för att hålla oss flytande. 

Ska det vara så? Självklart inte, men 
vi får heller aldrig ge upp. Under tiden 
problemen visar sig ska vi göra allt vi kan 
för att stå enade tillsammans.

Det är här SRF som organisation spelar 
en stor roll som vår kollektiva röst. 
Genom opinionsbildning och politisk 
påverkan, med vår samlade kreativitet 
och allas våra samlade erfarenheter, 
levererar vi lösningar till utmaningarna. 
Och vi är duktiga på det, dessutom.

Till denna självklara uppgift behöver vi 
nu lägga en delvis nygammal stödform, 
för att stärka den enskilde individen. 

Sedan ett tag tillbaka är därför Anders 
Zithen anställd hos oss på SRF Göteborg 
för att just handha individstödet. 

Samtidigt har SRF:s förbundsstyrelse 
återbesatt tjänsten som förbundsjurist 
efter vår mångåriga jurist Leif Jeppsson, 
som gick i pension i somras. Det juridiska 
stödet ska även kompletteras med ett 
medlemsstöd på riksförbundet, som via 
telefon kommer vägleda medlemmar 
i individuella frågor. När samhället 
och välfärden drar sig undan är det 
organisationens uppgift att öka det 
politiska trycket och rusta den enskilde 
medlemmen.

Såhär i början av hösten vill jag 
uppmana alla att hjälpas åt och 
lyfta exempel på orättvisor så att 
de kan synliggöras. Alla felaktiga 
ledsagningsbeslut, sena färdtjänstbilar 
eller uteblivna rättigheter behöver 
uppmärksammas, undersökas och 
överklagas så att politiker och tjänstemän 
fattar att vi inte finner oss i det klimat man 
skapar för oss. Vi ska inte tiga.

Kylan tilltar och vi behöver stå tätare för 
att lyckas övervinna den. l

Välfärden drar sig undan – vad gör SRF? 
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INTRESSEPOLITIK FÖRENINGEN

SRF Göteborg

Slottsskogsgatan 12

414 53 Göteborg

VYKORTET

Vi stödjer arbetet för personer med synnedsättning i Göteborgsområdet!
ekmangroup.com, Ekman & Co AB, Lilla Bommen 1, 401 23 Göteborg

Hej!

Trots regn och rusk var humöret på 
topp bland deltagarna i Skatås. Vi 
samlades för att göra hamburgare med 
tillbehör och äta tillsammans. Vi hade 
otroligt roligt och trevligt tillsammans. 
Det fanns väldigt mycket att äta och 
prova på under kvällen. Så mycket mat 
att äta slår bara julbordet i december. 
Hälsningar ifrån regn och rusk och en 
mätt mage.

/Mathias Palm
 

Hej medlemmar! Vad jag har sett 
fram emot att bekanta mig med er. 
Det är nämligen jag som är er nya 
medlemsombudsman. I den här texten 
ska vi reda ut hur jag kan vara mest 
nytta för just dig.

Till att börja med kan jag förklara lite av 
vad en medlemsombudsman egentligen 
gör och vad en sådan är bra för.

En medlemsombudsman ska:
– Vara ett individstöd för medlemmar och 
anhöriga
– Skapa och bedriva samtalsgrupper, 
coachgrupper och temagrupper
– Sköta medlemsrekrytering, 
mottagning av nya medlemmar och 
medlemsengagemang
– Vara ett stöd, ett råd och en hjälp vid 
ansökningar samt i myndighetskontakt.

Detta innebär att jag efter bästa förmåga 
kommer försöka svara på de frågor eller 
funderingar som ni kommer med, hjälpa 
till där jag kan och finnas till för er om 
ni på något sätt känner er i behov av 
att prata med någon. Om jag inte själv 
kan besvara eller assistera i frågan är 
målet att jag ska kunna skicka er vidare 
till någon som kan. Jag kommer även 
att arbeta med att skapa möjligheter för 
erfarenhetsbyte och kontaktskapande 
mellan er medlemmar. Under hösten 
kommer vi försöka få till träffar för 
föräldrar med synnedsättning samt barn 
och unga i skolan och på universitet.

Behöver du stöd så är du välkommen att 
kontakta mig, så ser vi vad vi kan göra. 
Jag hoppas att få utvecklas tillsammans 
med er i arbetet med era frågor. Det 
finns inga dumma frågor. Ni är välkomna 
att fråga vad ni vill och höra av er med 
tankar och åsikter om föreningen. Är det 
något du i nuläget saknar? Jag vill veta 
det också. Min enda ambition är att just 
du känner dig gladare, att du trivs hos 
oss på SRF och att du får det stöd du 
behöver.

Ni är alla välkomna att höra av er till mig. 
Antingen via telefon, mejl eller genom att 
hälsa på hos oss på Slottsskogsgatan 
10. Jag sitter i tredje rummet på höger 
sida och finns tillgänglig mellan kl. 9.00 
och 14.00. Är jag upptagen så lämna ett 
meddelande så hör jag av mig. Jag nås 
på telefon: 0723-320122 eller via epost: 
anders.ziethen@srfgoteborg.se. l

Anders Ziethén
Medlemsombudsman

SRF Göteborg

Information från just 
din ombudsman
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och mer information hittar du under 
”Stiftelser och fonder” på: srf.nu/goteborg. 
Ofullständiga ansökningar kommer inte 
att behandlas

STÖD

Syninstruktörerna i Göteborg
Syninstruktörerna erbjuder kostnadsfri 
service till personer med synnedsättning 
över 18 år, som är bosatta i Göteborg. Du 
behöver inte ansöka om att få stöd. Målet 
är att ge hjälp till självhjälp. 
Telefon: 031- 367 95 84. Mail: 
syninstruktorer@socialresurs.goteborg.se

LaSSe Brukarstödcenter
Behöver du stöd? LaSSe 
Brukarstödcenter vänder sig till dig som 
har en funktionsnedsättning och dina 
närstående. Kämpegatan 3, 411 04, 
Göteborg. Tel. 031-84 18 50, 
mail: brev@lassekoop.se

Funktionsrätt Göteborg
Kostnadsfri rådgivning i frågor som 
rör funktionshinder för dig som bor i 
Göteborgs kommun. 
Telefonnummer: 031-24 03 18. 
Webbplats: www.funktionsrattgbg.se/
individstod

Då krävs en lite mer formell ansökan 
minst tio veckor innan. Då kan du som 
ansvarig och arrangör (gärna tillsammans 
med andra), beviljas pengar för att täcka 
andra kostnader utöver ledsagning och 
syntolk. Om och hur mycket pengar som 
kan beviljas, beslutas av SRF Göteborgs 
arbetsutskott. Du kan läsa mer om detta 
på vår hemsida eller hos kansliet. 
Varmt välkommen med din ansökan!

STIFTELSER OCH FONDER

Bostäder åt blinda
Stiftelsen beviljar hyresbidrag och bidrag 
till bostadsanpassning åt synskadade 
enligt ändamål och är inkomstprövande.

Sök bidrag från SRF Göteborgs 
understödsstiftelse
Synskadade som behöver ekonomiskt 
stöd på grund av låg inkomst kan 
söka bidrag för kursverksamhet, 
fritidsaktiviteter, rekreation, tandvård, 
med mera.

Sök bidrag ur De Blindas Förenings 
Understödsstiftelse Göteborg
Bidrag kan omfatta en rad olika insatser 
och åtgärder som utifrån stiftelsernas 
ändamål syftar till att förbättra situationen 
för behövande synskadade, dock i första 
hand för inköp av datorer, mobiltelefoner 
eller hjälpmedel som synskadade inte 
får via syncentralen. Normalt beviljas 
inte bidrag till insatser och åtgärder som 
samhället har att svara för. 

Ansökan
Sista ansökningsdatum är 31 oktober för 
alla tre stiftelser. Ansökningsblanketter 

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Serviceresor Göteborg
Färdtjänst i Härryda och Mölndal
För bokning, ring 031-41 95 00, vänta 
för att bli kopplad. Om bilen är sen, ring 
031-41 95 00, tonval 2. För att lämna 
synpunkter, ring 031-41 95 52 eller maila 
kundservice: 
serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se.

Sjukresor och Färdtjänst
i Partille och Öckerö
Oavsett ärende ringer du 020-91 90 90 
och anger aktuellt tonval. För bokning 
av sjukresa tryck 1. För färdtjänst tryck 
2. Om bilen är sen tryck 3. För att lämna 
synpunkter tryck 4.

Göteborgs Syncentral
Telefonnummer: 031-759 22 60. 
Telefontid vardagar kl. 08.30-10.00. 
Hjälpmedelservice torsdagar kl. 8.00-
12.00 samt 13.00-16.30. Adress: 
Ekelundsgatan 8, vån 5.

TIPS OCH TRIX 

Vardagstips
Beställ Synskadades Riksförbunds bok 
Vardagstips. Den kostar 75 kronor + frakt 
och beställs från kontorsservice@srf.nu 
eller via telefon 08-39 92 20. Den finns 
i tryckt text, på Daisy och i punktskrift, 
samt går att ladda ner från srf.nu.

GRATIS nummerupplysning
För dig med synnedsättning. Du anmäler 
dig till tjänsten genom att ringa: 
020 – 36 46 56.

Restips
Ska du ut och resa? Du vet väl att du 
smidigt och enkelt kan boka ledsagning 
till och från tåget, bussen och båten på 
stationen? Du måste först boka din resa. 
Därefter kontaktar du företaget du reser 
med. För ledsagning hos SJ: 
ring 0771-75 75 75, tonval 5. 
Västtrafik ringer du på 0771-91 90 90, 
tonval 2. Reser du med MTR-Express 
bokar du via webbplats: 
www.mtrexpress.se/sv/boka-ledsagning. 
Trevlig resa!

SRF GÖTEBORG INFORMERAR

Motionera inför kongressen 2020! 
Har du förslag eller idéer om hur SRF kan 
göras bättre? Skriv en motion eller skicka 
oss dina tankar, idéer eller synpunkter, så 
hjälps vi åt att formulera och sätta ord på 
dina förslag. 
kongressmotion@srfgoteborg.se

Har du bra förslag till aktiviteter? 
Du vet väl om att du som medlem själv 
har möjlighet att planera och arrangera 
aktiviteter? Detta görs genom den 
så kallade ”fria potten”. Meningen är 
att fler medlemmars idéer ska kunna 
förverkligas. Det finns två kategorier 
inom potten. Kategori 1 ger möjlighet 
till ledsagare/syntolk på en aktivitet 
med kort varsel. Kravet är att ni är 
minst fyra synskadade medlemmar. Ni 
står för aktivitetskostnaderna och SRF 
Göteborg för ledsagaren/syntolken och 
dess kostnader. Kategori 2 innebär att 
du som medlem kan ansöka om pengar 
för att förverkliga en idé till en aktivitet. 

MER INFORMATION

För mer information är du alltid 
välkommen att kontakta våra 

ombudsmän Anders och Erik, se 
kontaktlista på sida 26. 

ANSLAGSTAVLAN
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På plats togs vi emot av ordförande Per 
Hyldegaard och fick både en guidad tur 
och en historisk inblick i ön och FSBU. 
Något som skiljer SRF från FSBU är 
familjeperspektivet. Tanken med FSBUs 
sommarläger är att inte bara synskadade
barn, utan även syskon och föräldrar, ska 
kunna ta del av lägerverksamheten. Att 
detta är positivt för hela familjen är för mig 
otvivelaktigt. Alla verkade hänge sig åt
aktiviteterna med entusiasm, glädje och 
fokus. En del stannar så länge som två 
veckor.
– Krokholmen är allt, barnen börjar längta 
till nästa sommarläger redan första dagen

Svallvågor av glädje och 
självständighet föröver
– Betraktelser från FSBUs sommarläger på Krokholmen.

de kommer hem, sa deltagaren Camilla 
som är mamma till Lily-Ann och Michaela.

Ett annat tecken på vilken betydelse 
Krokholmen har för unga med 
synnedsättning är att många av dem efter 
några år väljer att komma tillbaka som 
ledare. Sofia Möller är en av dem. För 
henne har Krokholmen varit en plats där 
hon kan vara sig själv.
– Man blir en del av en stor familj där alla 
känner mig utan och innan och där jag 
kan dela med mig av allt.

Här blir synvariation en naturlig del av 

livet på en plats där hon funnit vänner för 
livet. Vänner som även de är kvar som 
ledare på Krokholmen. 

Det finns inte bara ett syfte med 
seglarlägret. Lägermiljön är en plats för 
unga med synnedsättning att kunna vara 
sig själva, men den främjar även deras 
självständighet och självförtroende. 
Barnen får möjlighet att träffa andra i 
samma situation och lära av varandra. 
Eftersom lägret är till för barn upp till 18 år 
får de även möjlighet att träffa de som levt 
länge med sin synnedsättning. 

Just detta speglades i ett svar jag fick på 
frågan om vad som var bäst med lägret. 
Det konstaterades att, även om allting 
på lägret var fantastiskt, så var stunden 
på kvällen när man fick tid att umgås 
med andra extra bra. Även föräldrarna 
får möjlighet att lära sig om olika delar av 
livet med synnedsättning.

Särskilt uppskattad var en aktivitet där 
föräldrarna satt tillsammans och fick 
möjlighet att diskutera frågor, tankar och 
idéer de själva hade med andra. Detta 
utbyte stärker både barn och vuxna. Eller 
som Anna, en mamma som var där för 
första gången med sin dotter, beskrev:
– Här får jag se hur min dotter kan 
klara sig själv. Och ibland har de andra 
föräldrarna hjälpt mig att släppa taget, 
slappna av och låta henne prova att göra
saker på egen hand.

Med detta har vi nått slutet av mina 
betraktelser från Krokholmen och jag vill 
avsluta med en liten reflektion. Jag tyckte 
mig se att under detta seglarläger skapas 
det årligen svallvågor. Svallvågor som 
deltagarna stolt bär med sig, och som 
ger dem styrka och glädje långt bortom 
lägertiden. Jag tackar för att jag fick ta del 
av detta genom mitt besök och önskar er 
all lycka framöver. l

FÖRENINGEN

Den 8 juli hoppade jag och två kollegor på färjan mot Krokholmen 
nordöst om Marstrand. Vi skulle besöka seglarlägret som årligen hålls 
av FSBU, Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar. 
Medan solen skimrade över vågornas brus gled vi in mot bryggan. 
Samtidigt seglade glada barn och ungdomar runt utanför.

Bild 1: Panoramavy över 
Krokholmen fotograferat 
från en närliggande ö. Både 
himlen och vattnet är i en 
djupt blå nyans. Bild 2: Två 
segelbåtar med deltagare 
åkerrunt på det klarblåa 
vattnet. Text och foto: 
Anders Ziethén.
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”Vi är lite trötta idag, vi vaknade 
nämligen under natten av att vår dotter 
till och med skrattade i sömnen”. 
Dessa ord fick jag till mig från två 
föräldrar som för första gången reste 
med SRF Göteborg på den första resan 
riktad till personer i arbetsför ålder. 

För första gången var både schema, 
destination och resetillfället anpassat för 
den grupp som annars ofta inte deltar 
på många av våra aktiviteter och kurser. 
Det är sällan som så många medlemmar 
i arbetsför ålder samlas på en gång. I 
samhället idag finns det tyvärr en bild 
av SRF som en förening utan unga 
medlemmar eftersom det inte finns några 
aktiviteter som passar oss. Och då räknar 
jag in mig själv. Det är härligt att delta i 
en aktivitet som denna, där motsatsen så 
tydligt blir bevisad. 

Under helgen den sjuttonde till artonde 
augusti fanns det utrymme för både bad, 
shopping och socialt umgänge. Inte minst 
är den goda buffén värd att nämna. För 
de av oss som behövde gå ned maten, 

Plask, skratt och fnitter följdes en trevlig kvällspromenad genom 
Fredrikshamns varma gator tillsammans 
med ledsagarna Andreas och Nils. För 
andra följdes kvällsmaten av en god 
öl eller två på stadens olika pubar och 
restauranger. Även om resans destination 
var badhotellet ”The Reef” förstår ni 
naturligtvis att det inte på något sätt var 
en begränsning för deltagarna. Detta var 
delvis en följd av det öppna schema som 
tillät att alla själva kunde anpassa sin 
resa efter egen vision.

Utöver det praktiska var det sociala 
en stor del av resan för mig. Det var 
intressant att få möjlighet att diskutera 
både jobb och livserfarenheter med 
synskadade i alla åldrar. Jag upplever 
att det finns en positivitet i den grupp 
som deltog på resan och jag hoppas 
att vi kan ta vara på den, och se till att 
den fortsätter följa med oss i föreningen 
framöver. Vi är många som kämpar på 
trots utmaningarna som livet gett oss, 
oavsett hur gamla vi är. För dig som 
inte tidigare har tagit chansen att följa 
med på en SRF-aktivitet kan jag bara 
rekommendera att prova på. Kanske är 
det just du som inte kan sluta skratta av 
glädje nästa gång? l

Bild: En rund, turkos pool 
med deltagare som skymtas 
njuta av vattnet. Runtom 
finns ett trädeck. Text och 
foto: Anders Ziethén.

En summering av ett studiebesök 
till Dansk blindesamfund utanför 
Köpenhamn.

I början av juni reste SRF Göteborgs 
tillgänglighetsgrupp till Danmark 
för att utbyta erfarenheter med sin 
danska motsvarighet. Vi träffade 
John Heilbrunn Næstformand, vid 
dansk blindesamfund, i deras lokaler i 
Handicaporganisationernes Hus utanför 
Köpenhamn. Besöket inleddes med en 
guidad tur i lokalerna, som har utmärkts 
till Europas mest tillgängliga byggnad, 
och är anpassad för både fysiska och 
kognitiva funktionsvariationer.  

Den bild som målades upp var inte lika 
positiv som vi själva hade hoppats. Till 
skillnad från Sverige, där tillgänglighet 
finns som en lagstadgad rättighet, 
har danskarna en strategi baserad på 
välvilja. De kan i nuläget inte själva 
kräva någonting. Detta har skapat stora 
skillnader genom landets olika kommuner. 
Då det inte finns några lagstadgade krav 

Nu är den goda viljans tid förbi i Danmark
finns det inte heller någon standard för 
hur tillgänglighetsanpassningen ska se 
ut. Detta märktes tydligt när vi dagen 
efter vandrade genom Köpenhamn och 
hittade inte mindre än 5 typer av ledstråk. 
Från taktila plattor till livsfarliga räfflade 
metallplattor och små avlånga metallbitar 
som i storlek och form påminde om 
marsipanlimpor från Anton Berg. 

John påpekade dock att de nu kan 
se ljuset i tunneln. Liksom Sverige 
kommer Danmark att få ett lagstadgat 
krav på tillgänglighet i och med att den 
europeiska tillgänglighetslagen träder i 
kraft. Denna lag ställer i nuläget inga krav 
på fysisk tillgänglighet. Men det är en 
början som Dansk blindesamfund hoppas 
bygga vidare på. John lämnade oss med 
ett budskap efter seminariet. Välviljans 
tid är förbi och kravens tid har kommit. 
Med detta avslutande budskap avslutar 
jag denna korta återgivelse. Vi önskar 
all lycka till våra danska kamrater och 
hoppas få se ett tillgängligare Danmark 
framöver. l

Bild 1: Människor står och 
samtalar på ett torg försett 
med ett inte så tillgängligt 

ledstråk. Bild 2: Bild inifrån 
Dansk blindesamfund. Högt i 
tak och många trappor. Text 

och foto: Anders Ziethén.

FÖRENINGEN
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Bild överst: Hejande publik framför ett lyckligt 
lag. Bild nere till vänster: Ett lagfoto i gulblå 
anda. Bild nere till höger: Spelare ligger på 
marken mitt i en match. 
Foto: Björn Larsson Rosvall.

Bragd i Goalball
I augusti var det dags för Ungdoms 
VM i Goalball i Sydney. Sveriges 
ungdomslandslag med pojkar 19 år eller 
yngre tog brons. Brasilien tog silver och 
Thailand tog guld.


