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Du är inte det du presterar, eller?
För nästan exakt ett år sedan skrev 
jag en lång artikel om hur mycket ens 
välmående påverkas av att prestera 
genom arbete. Svaret är mycket. Det 
är viktigt för oss människor att få lov 
att ta plats i samhället genom att göra 
nytta på jobbet. Arbete skapar också 
möjlighet för livspusslet att fungera, men 
det är inte alla som har denna möjlighet. 
Personer med synnedsättning är 
överrepresenterade i siffrorna som visar 
landets arbetslöshet, år efter år.

Okunskapen hos allmänheten kring 
personer med funktionsnedsättning är 
stor och bara åtta av tio kan tänka sig att 
ha en person med funktionsnedsättning 
som kollega, enligt en ny undersökning av 
Novus. Undersökningen görs på uppdrag 
av Samhall för att belysa problematiken. 

Trots att antalet svarande som ställer 
sig positiva ökat sedan föregående år så 
utgör den inställningen ännu inte hundra 
procent. 

I detta nummer har vi mött fyra personer 
som har fått arbetet att fungera bra. På 
sida nio kan du läsa om deras livsval, 
svårigheter och tips till andra i liknande 
situation. Utöver det kan du som vanligt 
få tips kring teknik, lunchställen och roliga 
aktiviteter.

Jag önskar dig en god jul, ett gott nytt år 
och en trevlig läsning. l

sida9
Caroline Gollungberg

Redaktör
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NYHETER

Nu lanserar Västtrafik Reshjälpskortet 
i Västra Götalands-regionen. Jonas 
Johansson driver på frågor gällande 
tillgänglighet och hoppas snart få se 
fler reformer.
Text: Sofia Andersson

Reshjälpskortet är en biljett som gör det 
möjligt för personer som har svårt att 
resa själva i kollektivtrafiken att ta med 
sig en vän eller ledsagare som 
hjälp. Under den sena hösten 
kan den i regionen som har 
rätt till färdtjänst beställa ett 
reshjälpskort.
– Göteborgare har länge 
kunnat visa upp färdtjänstbevis 
för att få med en ledsagare 
kostnadsfritt i kollektivtrafiken, 
men nu gäller det alla i regionen. 
Efter tio års mjölkande i regionpolitiken 
och inom Västtrafik, blir detta alltså 
verklighet, säger Jonas Johansson.

Varför har det tagit så lång tid?
– Politiska beslut har gjort att vi har 
tvingats att tänka om. Från början var det 
tal om att kommunen skulle finansiera, 
men nu är det klart att Västtrafik tar på sig 
kostnaden helt och hållet.

Jonas Johansson jobbar som strateg 
inom integrerad trafik och tillgänglighet 
på Västtrafik. Det är en tudelad 
tjänst: han jobbar dels med att just 
integrera tillgänglighet i den linjelagda 
kollektivtrafiken, dels med att sprida 
information och kunskap om dessa frågor.

En annan utveckling inom regionen på 
senare tid, är att alla spårvagnar, bussar 
och båtar har fått yttre destinationsutrop. 
Men det finns fortfarande mycket kvar att 
göra, säger Jonas Johansson. 
– Internt jobbar vi just nu vidare med våra 
pratorer på hållplatserna, som läser upp 
avgångarna. Vi har inte lyckats enas om 
hur de ska lösas. 

När har ni det?
– Frågan är lyft och 

diskuteras. Jag önskar 
att jag kunde driva 
på det mer och hade 
ett svar på när det är 
löst, avslutar Jonas 

Johansson. l

Fem snabba 
med Evy Axén
I över ett decennium har 81-åriga Evy 
Axén varit engagerad i SRF Göteborg. 
För Ögonblicket berättar hon om rollen 
som medlemskontakt, sin synskada 
och om sitt deltagande i tennkursen.

Vad gör ni på kursen?
– Vi har två underbara 
lärare, som hjälper oss att 
jobba. De stämplar våra 
attiraljer och pressar oss i 
svaga ögonblick. Om vi till 
exempel hamrar på en skål 
så sporrar lärarna en och får 
den att bli bättre än vad den 
hade blivit om vi hade gjort den 
själva. Utöver tennkursen har jag inte så 
många kreativa intressen. Det skulle vara 
vattengympan då. Nåt måste man göra 
för att bli 91.

Vilken är den största anledningen till 
att du är med på kursen?
– Det finns en social gemenskap. Vi är 
bara ett fåtal. Några personer har tyvärr 
fallit bort och för vissa har synen blivit 
sämre med tiden. Jag är själv inte helt 
blind men synskadad. Det finns många 
saker som gör att man vill hålla samman. 

Det låter som att ni är ganska tajta?
– Ja, visst är vi det. Det finns en bredd 
i gruppen med olika åldrar. Det är 
väldigt roligt. Jag har själv barnbarn 
i 25-årsåldern som har skaffat egen 
lägenhet. Vi har fått göra egna 
servettringar på kursen och nu får jag 
beställning på beställning. ”Åh mormor, 
du kan väl göra en till mig” säger de. 

Hur engagerar du dig i SRF i 
övrigt?

– Jag har varit medlem i 
mellan tio och tolv år. Jag 
fick min synskada när jag 
jobbade som kemiingenjör 
på Chalmers. Jag märkte att 

jag inte riktigt hängde med 
och när jag gick till ögonläkaren 

såg de att jag hade förändringar 
på gula fläcken. Då var jag 58, men jag 

jobbade ändå tills jag var 63.

Vad hjälper du medlemmarna med i 
dag?
– Jag är kontaktombud för nya 
medlemmar. SRF bjuder alltid in nya 
medlemmar till lunch. Efter lunchen tar 
jag kontakt med dem igen för att inspirera 
till att bli delaktiga i föreningen. 
Det är syftet. l

Foto: Björn Larsson Rosvall.

FAKTA: Reshjälpskortet

Alla som är skriva i VG-regionen 
och har rätt till färdtjänst kan 
ansöka om kortet. Det görs genom 
att skicka in sitt färdtjänstintyg 
eller färdtjänstbeslut tillsammans 
med en ansökningsblankett per 
post. Kortet är kostnadsfritt. 
Innehavaren av Reshjälpskortet (den 
färdtjänstberättigade) betalar själv för 
sin egen resa och lånar ut kortet till 
den som reser med som hjälp. 
Giltighetsområde för kortet är 
Regionen runt och det är giltigt dygnet 
runt i 8 månader.

Alla i regionen får rätt till reshjälp

 V Ä L K O M M E N  T I L L  T R Y C K E R I E T  J U S T N U
Vi är Sveriges ledande tryckerikedja med 17 tryckerier runt om i Sverige. För dig som 
älskar snabb personlig service erbjuder vi grafiska helhetslösningar. Nära dig. 

Vi hjälper dig med allt från visitkort, kontorstrycksaker, broschyrer och foldrar till 
storformat, såsom affischer, vepor och roll-ups. 

Du hittar ditt lokala tryckeri på www.justnu.se

JustNu_annons_ögonblicket_180x60mm.indd   1 2018-04-12   13:41
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Sagt på Twitter
Hälsa handlar inte bara om att äta bra 
o röra på sig. Det handlar också om 
att finnas i ett sammanhang, ha jobb, 
vänner, möjlighet att träffas. Att som 
kommun spara på just detta är att vältra 
över kostnaden på individen o vården.
                – Tweetat av @funkratt_halsa

Månadens 
vardagstips: 
Handla
1. Välj noga vilken butik du handlar i. 
God service och trevligt bemötande 
är viktigt. Se till att butiken erbjuder 
support om du har frågor i efterhand. 
Det är ofta lättast att få hjälp i små 
butiker och butiker med kundservice.

2. Fråga någon bredvid dig eller i 
kassan om du är osäker över om du 
tagit rätt vara. Du kan också plocka 
ihop det du kan och be om hjälp med 
det som återstår.

3. Har du dator, smart mobiltelefon 
eller läsplatta kan du beställa på 
internet och få varorna hemskickade. 
Tillgängligheten varierar, men det finns 
de som fungerar riktigt bra.

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

Tony Bernedal är Ögonblickets 
stående tipsare om teknik som 
förenklar vardagen för personer med 
synnedsättning. I detta nummer tipsar 
han om nya sätt att läsa.

Nu när vintern är på väg och det snart 
stundar jul med ledighet och kanske långa 
resor så är en god bok ett bra sällskap.
Easyreader från Dolpin är en riktigt 
bra app för att läsa daisyböcker på sin 
smartphone. Den har genomgått ett antal 
uppdateringar och nu fungerar den riktigt 
bra. Appen finns för android och iPhone/
iPad och har koppling till bland annat 
Legimus böcker och taltidningar samt 
bookshare och project Gutenberg. Appen 
kan upplevas något krånglig till en början, 
men när man lärt sig den vill man inte gå 
tillbaka till MTMs egen app Legimus. 

Dessutom är en ny uppdatering av 
Windows 10 på väg ut. Bland annat har 
den inbyggda skärmläsaren fått två olika 
tangentkommandouppsättningar. En 
av dem gör den väldigt lik Jaws när det 
gäller olika kommandon och funktioner 
från tangentbordet. Man har samlat ihop 
många inställningar för tillgänglighet på en 
plats. Trycker man windowstangenten+u 
kommer man till dessa inställningar. 
Här kan man bland annat ändra 
bildskärmsinställningar, pekarens storlek, 
förstoringsglaset och skärmläsaren.
Om du har hjälpmedelsprogram från 
Syncentralen och dessa krånglar efter 
denna uppdatering är du välkommen 
kontakta Syncentralen, så ordnar de 
uppgradering av ditt program.  l

NOTISER

53%
Så hög är arbetslösheten för personer 

med synnedsättning i Sverige. Läs 
det mer upplyftande reportaget om 
personerna som har hittat rätt väg i 

arbetslivet på sida nio. l

Nu finns en utbildning i syntolkning i 
vardagen med syftet att höja livskvaliteten 
för personer med synnedsättning. 
Utbildningen är till för den som ledsagar 
personer med synnedsättning och 
målet är att ledsagaren efter genomförd 
utbildning ska ha fått grundläggande 
kunskaper om vad syntolkning är och 
hur livskvalitén i vardagen kan höjas för 
brukaren. Utbildningen är webbaserad 
och framtagen i samarbete med 
Synskadades Riksförbund Göteborg.
Utbildningen finns på webben under 
adressen LärDigSyntolka.goteborg.se. l

Tonys tekniktips

Göteborg satsar på 
syntolkning i vardagen

Göteborgs stad ska utreda möjligheten 
att införa en funktionshinderombudsman.  
Motionen, som har lämnats in av 
Kristdemokraten David Lega, har mött 
en del kritik av de rödgröna. Förutom att 
säga nej till motionen menar de att staden 
redan har flera etablerade insatser som 
ska underlätta vardagen för personer med 
funktionsnedsättning. Allianspartierna och 
Feministiskt initiativ ställde sig bakom 
motionen. l

Göteborg kan få 
ombudsman med fokus på 
funktionshinderDen 1 januari 2019 får Sverige en ny lag 

som syftar till att skapa en mer tillgänglig 
webb – särskilt för personer med 
funktionsnedsättning. Lagen grundar sig i 
det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet 
som EU beslutade om i slutet av 2016, 
och innebär att digitala tjänster ska 
vara utformade på ett sätt så att de kan 
användas av så många personer som 
möjligt. Det kan handla om att användaren 
ska kunna få en text uppläst eller ha 
möjlighet att navigera på en hemsidas 
innehåll med hjälp av tangentbordet. l

Ny lag skapar större 
tillgänglighet på nätet

SAS bötfälls för hemsida
Flygbolaget SAS bötfälls med 
motsvarande 1,9 miljoner kronor av 
USA:s transportdepartement, meddelar 
myndigheten i ett pressmeddelande. 
Detta för att ha skapat en separat 
hemsida för personer med 
funktionsnedsättning i stället för att 
göra den huvudsakliga sajten tillgänglig 
för alla. I dag uppfyller SAS kraven. 
Huvudsajten har tillgänglighetsanpassats 
och den separata hemsidan är 
bortplockad. l
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Omkring hälften av alla synskadade är arbetslösa – en 
siffra som oroar. Vad kan du göra som arbetssökande? 
Tro på dig själv, hitta din talang och erkänn din synskada 
i jobbansökan, säger fyra yrkesverksamma, som har 
lyckats på en arbetsmarknad där inkluderingen brister.

Förebilderna som
vänder på myntet

Förbjuden ingång är berättelsen om 
Victoria Benedictsson, som kämpade 
mot föråldrade strukturer. Nu kommer 
pjäsen, som är skapad utifrån hennes 
dagböcker.

”Det slår en dunst av lögn och falskhet 
emot mig överallt; det är som om den 
vill kväva mig och på samma gång knyts 
mina muskler av vanmäktigt raseri. Vad 
är det alla dessa människor gapar om!” 
skriver Victoria Benedictsson i en av sina 
dagböcker. 

Hon var en av 1800-talets stora författare 
och ville skriva, verka, måla och leva 
men rådande värld stoppade henne. 
Hon kände sig begränsad, instängd och 
rasande. Till slut bestämde hon sig för att 
det måste få ett slut.

Regissören Anna Pettersson och 
skådespelaren Mattias Nordkvist ligger 
bakom Förbjuden ingång som nu ska 
spelas på Göteborgs stadsteater.
– Texterna är kraftfulla och fyllda av en 
kamp. Hon stod inte ut med att leva under 
den tidens omständigheter, att inte få 

utöva sitt konstnärskap på det sätt hon 
ville, säger Anna Pettersson.

Pjäsen är ett samarbete med Strindbergs 
Intima Teater, för vilken Anna Pettersson 
är konstnärlig ledare. Där fick hon bland 
annat uppmärksamhet år 2012, då hon 
satte upp en version av Fröken Julie och 
gestaltade samtliga roller själv.

I rollen som Victoria Benedictsson ser vi 
just Mattias Nordkvist, som bland annat 
är känd för rollen som Gustaf Löwander i 
SVT:s serie Vår tid är nu. Skådespelaren 
är bosatt i Göteborg, arbetar på 
Stadsteatern och har tidigare medverkat 
i produktioner så som I väntan på Godot, 
Förnuft och känsla och Förvaret. l

Förbjuden ingång har premiär den 23 
januari 2019 på Göteborgs stadsteater. 
Syntolkad föreställning spelas fredag 
den 22 februari.

Text: Sofia Andersson.
Foto: Ines Sebalj.

Pjäs om att känna sig begränsad

Bilden: En svartklädd 
man syns till vänster 
i bild. Han har mörkt 
skägg, är välkammad 
och lutar sig mot ett 
stycke svart tyg som 
syns till höger i bild.

KULTURTIPSET:

Att säga att State Lycke, 52, har många 
järn i elden är en underdrift. Han lever 
i elden. Vi träffas en sen eftermiddag, 
strax innan han ska skola en handfull 
elever i konsten att spela gitarr. 

Livsstilen var inte lika aktiv i 
ungdomsåren, berättar han. Efter att ha 
gått i synskadeklass i Johanneberg, en 
enligt honom ”skyddad verkstad”, följde 
några trassliga år utan framtidsutsikter.
– Tonåren handlade om att passa in. 
Jag dolde min synskada till varje pris. 
Jag rymde hemifrån, bodde på gatan 
och bröt med min pappa. Sen hittade 
jag gitarren och fick en identitet. Livet 
tog en vändning, spikrakt uppåt. Det 
var räddningen, berättar State Lycke 
när hans gitarrelever gått ut för att 
hämta kaffe i pausen. 
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Vid sidan av jobb i godis- och matbutik 
började han spela covers med några 
kompisar. En bekant snackade in State 
Lycke på ett ställe och bandet, som då 
inte fanns, blev ”husband”.
– Han ringde mig och sa: du måste starta 
ett band snabbt som attan, för att ni har 
spelningar om tre veckor. Sedan spelade 
vi varje helg varannan vecka hela våren, 
säger han.

Fortsatte du att dölja din synskada?
– Ja, det pågick länge. Jag bröt med 
synskaderörelsen, ville inte tycka 
synd om mig själv utan vara en fräck 
rockmusiker. I bandet behövde det inte 
märkas. Jag skulle bara stå på scen och 
sjunga och lira. Sen insåg jag en dag: vill 
jag göra detta när jag är 50?

Nä, tänkte han, och pluggade in 
gymnasiet på komvux för att sedan 
gå vidare till lärarutbildningen. Först 
efter flera år som yrkesverksam lärare 
började State Lycke kräva sin rätt på 
arbetsplatsen. När han väl började fråga 
om hjälpmedel uppstod en strid med 
arbetsgivaren, eftersom han redan hade 
”klarat sig så bra under så lång tid”. Att 
vara tydlig med sin synskada från början, 
är någonting han rekommenderar.
– Stå för det, för när du väl erkänner den 
kan du vända det till något positivt och 
tänka: i vilka lägen är det bra?

Sofia Möller, 29, är jurist och jobbar idag 
på Hyresgästföreningen, där hon började 
strax efter sin juridikexamen för ungefär 
ett år sedan. Hon har alltid varit öppen 
med att hon har en synnedsättning. Att 
kalla den för en tillgång, snarare än ett 
hinder, bör göras redan i det personliga 
brevet, tycker hon.

– Jag vill inte komma på en intervju 
där min synnedsättning blir den stora 
överraskningen. De ska vara förberedda 
på det. Jag vill att fokus ska ligga på min 
person och mina kompetenser, och vill 
hellre prata om det, säger hon.
– Genom att vara ärlig från början, kan 
du istället fokusera på att prata om din 
person och dina kompetenser. Du kanske 
får gå på färre intervjuer men jag tror det 
blir fler seriösa intervjuer, där du faktiskt 
har chans att komma vidare. 

Att hålla självförtroendet uppe är 
avgörande, tror Sofia Möller. Att tro på att 
du själv är kapabel och se sin erfarenhet 
som värdefull, kommer få dig att sticka ut.
– Mångfald är någonting positivt och en 
arbetsplats behöver människor med olika 
bakgrund och erfarenheter. Det är förstås 
inte synnedsättningen som får dem att 
anställa dig i slutändan. Men jag tror att 
den kan medföra ytterligare kompetens 
och därför ska användas som en styrka, 
säger Sofia Möller.

Människor med funktionsnedsättning 
tillför värde till vilken arbetsplats 
som helst. Det är värdegrunden i 
Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats”. 
15 procent, eller runt 900 000 personer av 
Sveriges befolkning i åldern 
16 till 64 år, säger sig 
själva ha någon 
form av 

funktionsnedsättning. Med kampanjen vill 
Arbetsförmedlingen att fler arbetsgivare 
ska skapa en mer inkluderande 
arbetsmarknad.

År 2018 är ett år då allt fler jobb 
digitaliseras. Att jobba online kan vara 
till fördel för dig med en synnedsättning, 
tror Claes Östergren, 51. Han jobbar idag 
som verksamhetsanalytiker på Volvo 
inom specialistområdet it-applikationer.
– Om någon frågade mig för 15, 20 år 
sedan om det skulle fungera att jobba här 
med min synnedsättning hade jag sagt 
att det aldrig skulle gå. Idag vet jag att 
det går bra. Jag har förmånen att jobba 
mycket via datorn. Då slipper jag leta 
mig fram till ett konferensrum och inte 
veta vilka som sitter där, när jag väl hittar 
dit. Mina närmsta kollegor sitter i Polen 
och Indien. Digitaliseringen har varit en 
räddning, säger han.

Claes Östergren har varit enögd sedan 
barnsben och hade länge full syn på ett 
av sina ögon. År 2002 började synen avta 
på även det ögat och i dag är han i stort 
sett blind.
– Visst, i vissa lägen hade det varit 
praktiskt att kunna se, men huvuddelen 
av mitt jobb är att lyssna, tänka och prata. 
Det är ytterst få saker jag inte kan göra 
i mitt yrkesutövande. Det finns massor 
med jobb som går utmärkt att sköta som 
synskadad. Ibland gäller det bara att man 
har fantasi och anpassar situationen. 
Många gånger finns knep till att göra 
funktionshindret till en tillgång, säger han.

I slutet av november höll SRF Göteborg 
i en kurs om entreprenörskap. State 
Lycke såg fram emot ett 
tillfälle där ambitionen 
var att locka fram 
deltagarnas 

State Lycke
Ålder: 52. Bor: Guldheden. 
Familj: Fästmön Kristina, barnen Vilda, 15, och Max,12.
Gör: Svenska- och SO-lärare på Svartedalsskolan på 80 procent. 
Driver egen firma sedan -96 och håller i gitarrkurser och skrivarkurser 
på ABF. Författare till romantrilogin Friheten är mitt hem och skriver just 
nu på den humoristiska föreläsningen Ett Annat Bluesliv. I den blandas reflektioner, 
anekdoter och musik för att öka förståelsen kring hur det kan vara att leva med en 
synskada och hur man kan använda sina erfarenheter på ett kreativt sätt.
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Vispen beskriver sig själv: ”Jag är 150 cm 
lång och brukar ha på mig svarta eller lila 
kläder. Mitt hår är långt och mörkt, eftersom 
jag är adopterad från Vietnam.”

Jag har varit aktiv i Synskadades 
Riksförbund sedan jag flyttade 

från Stockholm till Göteborg 
för fem år sedan. De viktigaste 

frågorna är enligt mig en bra 
arbetsmarknad, ledsagning och 

föreningens ekonomi. Jag är 
också verksam inom Unga med 

synnedsättning och tycker det är 
viktigt att föra över kunskap från 
de yngre. Mitt perspektiv behövs 

i styrelsen, då jag är den enda 
styrelsemedlemmen under 30 år.

- Elvira ”Vispen” Sjöblom
SRF:are nummer 5 2018 l

SRF:aren

kompetenser. För vår egen skull måste vi 
sluta tro på att myndigheterna kommer att 
lösa jobben, menar han.
– Det står fina skrivelser i myndigheternas 
papper men i väntan på jobb, vad sägs 
om att plocka fram det du har inom 
dig och göra någonting? Det leder till 
en bättre självkänsla, ett snyggare cv, 
kontakter. För varje gång jag säger “ja” till 
någonting, börjar det hända saker, säger 
State Lycke.

En som sagt “ja” till sig själv är 
Åsa Gunnarsdotter, 43. Hon hade 
varit arbetslös ett tag efter sin 
föräldraledighet och efter flera vändor på 
Arbetsförmedlingen tröttnade hon till slut 
på att andra skulle bestämma vilka jobb 
hon fick och inte. Hon hoppade därför på 

ett nyföretagarprogram med aktivitetsstöd 
under sex månader, och sedan ett halvår 
tillbaka driver hon sin egen mottagning i 
Mölnlycke under namnet Psykolågbyrån. 
– Det går superbra. I går hade jag tio 
patienter på en dag. Det är så skönt 
att bestämma allt själv. Jag har inga 
dåliga chefer över mig och kan jobba 
hemifrån om jag vill med videosamtal och 
telefontider. Det känns värdigare. 

Vad vill du säga till den som funderar 
på att starta eget?
– Våga prova. Det gör att du växer och 
får en självkänsla. Om du har en idé som 
du tror på, kan du få mycket stöd genom 
Arbetsförmedlingen. Det handlar om att 
inte vara rädd. l

Ingångsbilden till reportaget: State Lycke står upp och 
spelar gitarr med ett omplåstrat finger. Stora bilden på 
sida 11: Tre elever sitter framåtböjda över sina gitarrer när 
State Lycke, till höger i bild, undervisar. Lilla bilden på sida 
10: State Lycke sitter ner och tittar på sin läsplatta medan 
en ung elev böjer sig över den. Runda bilden på sida 11: 
Porträttbild på State Lycke. Han har på sig keps, en rutig 
skjorta och svart tröja. Bilden här till vänster: Närbild på 
gitarrhalsen och State Lyckes bandagerade finger. Det fick 
plåstras om efter att han skurit sig på sina japanska knivar.
Text och foto: Sofia Andersson.

Tre tips för att skriva ett bra cv
1, Vänd din synnedsättning till någonting positivt. Om jag minns rätt, brukade 
jag nämna det i sista stycket, som en extra krydda i stil med ”förutom min 
arbetslivserfarenhet, har jag också en synnedsättning som påverkar mig såhär och 
såhär och det gör att jag är bra på att…”. Det får dig att sticka ut ur mängden.
2, Samla på dig bra referenser, som till exempel kan berätta om att du är en härlig, 
ansvarstagande, noggrann och social person, till exempel. På cv:t ser det bra ut 
om du har engagerat dig i en förening, idrott, suttit barnvakt eller liknande. 
3, Låt någon du litar på läsa igenom och våga ta konstruktiv kritik. Det kan finnas 
små saker som är avgörande för vilken bild arbetsgivaren får av dig.

Källa: Sofia Möller.
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KALENDARIUM
JANUARI – MAJ 2019
Synskadades Riksförbund Göteborg

JANUARI

Fredag 4 januari kl 18
Fanny och Alexander, Stora Scenen, 
Stadsteatern, Götaplatsen 4, Göteborg. 
Pris 310 kr. Anmälan är stängd.
Lördag 5 januari kl 16
Julklappsspel på Gyllene Prag, Sveagatan 
25. Pris: Ta med en julklapp för 30 kr. Sista 
anmälan 21 december.
Söndag 13 januari kl 14
En vintersaga, Folkteatern, Olof Palmes 
Plats 1. Pris 220 kr. Sista anmälan 14 
december.
Måndag 21 januari kl 13 – 15
Västerträff, Träffpunkten Högsbo.
Tisdag 29 januari kl 14 – 18
SeBra, Slottsskogsgatan 12.
Torsdag 31 januari kl 13 – 15
Lunchträff på Harrys, Östra Larmgatan 17. 
Pris 110 kr. Meddela vid anmälan vad du 
önskar äta (kött, fisk eller vegetariskt).

SRF GÖTEBORG TIPSAR
Missa inte föreställningen Förbjuden ingång som har premiär 
den 23 januari och syntolkas den 22 februari. I artikeln ”Pjäs om 
att känna sig begränsad” på sida 8 har Ögonblicket intervjuat 
regissören Anna Pettersson.!

FEBRUARI

Lördag 2 februari kl 14
Mynten i välfärden, Göteborgsvägen 19, 
Mölndal. Pris 310 kr. 
Sista anmälan 7 januari. 

Under januari kommer kalendariet 
att fyllas på med fler aktiviteter. 

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.

8 dec The Wife (bio)
9 dec Svansjön (Isbalett på Liseberg)
29 dec Ringaren i Notre Dame (Operan)
4 jan Mary Poppins kommer tillbaka (Bio)
17-20 jan Lilla Filmfestivalen (Info kommer)

SYNTOLKADE EVENEMANG FÖR DIG, DINA VÄNNER OCH FAMILJ
20 jan Glass (Bio)
25 jan - 4 feb Göteborg Filmfestival
21 feb Spinn (Alingsås)
24 feb Bagage (Lisbergsteatern)
14 mar Drottningsylt (Tjörn)

BOKA BILJETTER!
Telefon: 031-360 8445 
boka@syntolkning.nu
www.syntolkning.nu

Skuggorna av Mart  
Backa Teater . . . . . . . . . . . . 15, 16 november
Kung Lear Stora Scen . . . . . . . . . 23 november
DNA – dansa nära anhörig 
Backa Teater . . . . . 29 november, 4 december
Upprorets poet Studion  . . . . . . . 30 november
Om tyranni Lilla Scen . . . . . . . . . 14 december
Fanny och Alexander Stora Scen . . . . . 4 januari
Vad vi pratar om när vi pratar om ekonomi  
Backa Teater . . . . . . . . . 31 januari, 2 februari
Förbjuden ingång Studion . . . . . . . . 22 februari
Lärda kvinnor Stora Scen . . . . . . . . . . . 8 mars
Hierarchy Of Needs Backa Teater . . . . . 12 mars

Biljetter 031-708 71 00 
Kom gärna en halvtimma innan föreställning 

www.stadsteatern.goteborg.se

Syntolkas 
på Göteborgs Stadsteater hösten 2018

Måndag 4 februari kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.
Söndag 10 februari kl 13
Värdefullt, Göteborgs Stadsmuseum. 
Årskort krävs (100 kr mellan 25-65 år). 
Sista anmälan 28 januari. 
Onsdag 27 februari
Nomineringsmöte, mer information 
kommer i januari.

Torsdag 28 februari kl 13
Lunchträff, Golden Days, Södra 
Hamngatan 31. Pris cirka 110 kr. 

MARS

Måndag 4 mars kl 17 – 18.30 
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10. 

Fredag 8 mars kl 18
Lärda kvinnor, Stora scenen Stadsteatern, 
Inbjudan med sista anmälningsdatum 
kommer i början av januari.

Fredag 15 mars kl 17
Sherinis vargar, Lilla scenen 
Stadsteatern. Inbjudan med sista 
anmälningsdatum kommer i början av 
januari.

Tisdag 19 mars
Visionsdag. Mer information kommer 
senare.
Fredag 30 mars – lördag 31 mars
Kulturhelg i Västra Götaland. Mer 
information om helgen och hur du 
anmäler dig kommer efter årsskiftet.

APRIL

Måndag 1 april kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Lördag 6 april
Årsmöte, kallelse kommer i slutet av 
februari.

MAJ

Fredag 3 maj – söndag 5 maj
Medlemsforum, Stockholm Waterfront 
Congress Centra. Pris 500 kr för våra 
medlemmar. Sista anmälan 31 januari.
Måndag 6 maj kl 17 – 18.30
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.



16 17

Vintern har tagit oss med storm och 
julskyltningen är igång. Överallt känner vi 
doften av jul och hör tjötet om julklappar. 
Året ska sammanfattas, pösen ska 
knytas och förhoppningsvis klarar vi 
oss helskinnade och kan avnjuta en 
välbehövlig ledighet. Men innan dess har 
vi en stressig period, och som vanligt är 
stressen mer intensiv för oss. 

Kommer färdtjänsten? Kommer jag fram 
i tid? Hur mycket extra bröte ska jag 
räkna med på stan? Kan jag räkna med 
personlig service i butikerna nu när alla 
ska handla samtidigt? Hinner jag både 
läsa posten och ta en sväng på stan? 
Räcker mina timmar till allt och vem 
ledsagar mig på onsdag? Självklarheter 
som inte ska behöva ta energi förvandlas 
till de stora frågorna för oss med 
synnedsättning. Barnfamiljerna mitt i 
karriären har alltid livspusslet att prata 
om, och vi med synnedsättning pratar 
om bristerna i färdtjänst och ledsagning. 
Inte för att vi inte har livspussel, utan för 
att vi inte ens hinner komma till det så 
länge bristfällig ledsagning och färdtjänst 
dominerar.

I synnedsättningens opraktiska karaktär 
ligger att man behöver hjälp för att hitta 
på okända platser. LSS-ledsagning kom 
till för att vi skulle känna frihet och vara 
självständiga med lånade ögon. Vi skulle 
kunna läsa posten, köpa julklappar och 
gå på konsert. Dessutom skulle vi själva 
välja ledsagare och slippa bli ifrågasatta 
kring vad vi gör med våra timmar.

25 år efter LSS-ledsagningens tillkomst 
har reformen urholkats och vi får knappt 
plats i lagrummet. Nu vill man dessutom 
helt stryka ledsagningen som insats. 
Lagom till att helgerna är slut presenteras 
den så kallade LSS-utredningen och av 
det som hittills kommit fram förstår vi 
att det inte blir en munter läsning. Vi var 
med och drev fram den reform som vi nu 
föreslås slängas ut ur.

Men vi kan det här, kamrater. 
Stärkta av vårens stora framgång 
om handikappersättningen och med 
kompetens och styrka ska ingen 
underskatta vår kraft. LSS-ledsagningen 
är vår reform, och den ska vi försvara. 
Förbundet planerar en kampanj för rätten 
till ledsagning och vi i SRF Göteborg är 
både beredda och förberedda. Precis 
som förra gången behöver vi göra det 
tillsammans, bara så vinner vi striden.

Låt oss nu göra julen till lugnet före 
stormen - LSS-stormen. Jag vill med 
detta också passa på att önska alla en 
trevlig jul och ett gott nytt 2019, pigga och 
laddade syns vi snart igen. l

Alireza G. Alipour
Ordförande SRF Göteborg

FÖRENINGEN

GUIDE:
SRF Göteborg betygsätter
stadens bästa luncher

I samarbete med:

1. Domaren
av: Dag Öhrlund

2. Omgiven av idioter
av: Thomas Erikson

3. Professor Wille Vingmutter, 
mästerdetektiv.
av: Leif G.W. Persson

4. De vänsterhäntas förening
av: Håkan Nesser

5. Hjärnstark
av: Anders Hansen

TOPPLISTAN
TALBÖCKER:

Medlemmarna har ordet
6:e november var det Äldredag på 
Forum, Kortedala Torg. Det är en liten 
mässa som Göteborgs östra stadsdel 
ordnar med för äldre personer. Vi var 
några medlemmar som stod i en av 
deras montrar. Många besökare var 
nyfikna och ville få mer kunskap om 
SRF. Vi pratade bland annat om vad 
föreningen gör för sina medlemmar 
och hur det är att se dåligt. Det var ett 
bra genomfört arrangemang som var 
välplanerat.

/ Arne Elkjaer

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 tidningens innehåll.
Mejla: ogonblicket@srfgoteborg.se

Nästa strid gäller 
ledsagningen

Café du Nord
Tillgänglighet: Lite trångt.
Maten: Mycket bra och gott.
Pris: 90 kr. Det går även att köpa stora 
köttbullar styckvis.
Service: Bra service.

Tyrolen, Liseberg
Tillgänglighet: Tillgängligt, men högljutt 
och lite obekvämt.
Maten: Schnitzeln rekommenderas.
Pris: Standardpriser på À la carte.
Service: God service med bordsservering.

GöteborgsOperans restaurang
Tillgänglighet: Tillgängligt inne, men 
mycket vägarbeten utanför.
Maten: Bra.
Pris: Dagens 119 kr, fisksoppa 139 kr.
Service: God service med bordsservering.

Park Avenue
Tillgänglighet: Bra, men för hög musik.
Maten: Mycket bra.
Pris: Kött eller fisk 125 kr, vegetariskt 115 kr.
Service: Bra.

Golden Days
Tillgänglighet: Bra, men några trappsteg.
Maten: Bra mat, buffé.
Pris: 100 kr för buffé.
Service: Bra, går att få hjälp.
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Erik Lönnroth
Ombudsman SRF Göteborg

INTRESSEPOLITIK

– Den som inte har historien klar 
för sig, kan inte ge perspektiv 
framåt, inleder Krister Inde dagens 
föreläsningar på temat Framtidens 
Syncentral.

Sedan kongressen i oktober 2017 
är ett av de stora fokusområdena för 
Synskadades Riksförbund en förbättrad 
rehabilitering. Efter många turbulenta 
år på Göteborgs syncentral, med 
hög personalomsättning och ett par 
omorganisationer och namnbyten, så 
börjar det på pappret skönjas en viss 
stabilitet. Den 19:e november skulle 
dagen ägnas åt att diskutera framtiden 
och hur rehabiliteringen ska fungera 
framöver, men då uteblev all form 
av representation från regionen och 
syncentralen.

På plats fanns Eivind Knudsen ifrån det 
Norska Blindeförbundet (NBF), som var 
mycket nöjd och glad över att få vara på 
plats och berätta om den norska modellen 
- ett system som i stort finansieras av 
staten, men drivs av motsvarigheten till 
SRF, med ett par resurscentran i landet.

Exempelvis konstateras en stor psykisk 
ohälsa bland de synskadade i Norge, 
vilket även SRF Göteborg erfar och 
arbetar mot lokalt, då allt för få får träffa 
en kurator.

Krister Inde har varit en central figur i 
översynen och skapandet av den svenska 

rehabiliteringsmodellen. Han talade om 
förutsättningar som kan leda till en väl 
fungerande rehabilitering och ett gott liv 
för personer med synnedsättning. Enligt 
honom skapas detta genom framförallt 
fyra saker. 
1. Familjen, vänner och de nära anhöriga 
som kan bidra genom att inte göra 
någonting. 
2. Chansen och möjligheten att få träffa 
andra individer med egna erfarenheter. 
3. Relationen till ”proffsen”. Det vill 
säga dagens syncentral, som bör stå 
för heltäckande team med exempelvis 
kuratorer, läkare och pedagoger. 
4. Hjälpmedel. Enligt Krister bör detta 
hanteras först när individen känner sig 
trygg i- och har accepterat sin egen 
synnedsättning. 

När vår decimerade panel fick spåna 
om framtiden så är det genterapi, 
diagnosregister och större fokus på kost 
och träning som anses kunna vara det 
mest avgörande för ögonsjukvården. När 
det kommer till hjälpmedel så tror panelen 
på röststyrning och utvecklingen av 
kontaktlinser som kan kompensera för en 
synnedsättning.

Trots att syncentralen saknades så 
tycktes besökarna mycket nöjda och 
glada med att ha fått perspektiv för 
framtiden. Nu återstår att se hur framtiden 
går att påverka. l

FÖRENINGEN

Hej dagboken!

Idag har jag och min familj åkt på en båtresa ute vid södra 
skärgårdsöarna. Min familj består av min syster Smilla, min 
bror Hugo, min mamma Åsa och min låtsaspappa Per, men 
idag följde inte Smilla med. Det var synd för hon missade 
något. Vi väntade riktigt låååååååååååång tid på bryggan 

tills vi fick komma ombord och när jag såg all mat så blev jag 
jättehungrig. Alla fick sätta oss på olika bord och vi hamnade 
på samma bord som några jättetrevliga män som berättade 
helt fantastiska berättelser om sina liv. Sen blev jag väldigt 
hungrig, så jag fick gå och hämta mat, men fick stå i kö för 
att komma fram. Jag tog pasta, revbensspjäll, sallad och 
massa annat gott. Min mamma Åsa och hennes vän Åsa 

satt mittemot mig och det gungade lite på vägen.

Det bästa på hela båtresan var efterrätten. Det var 
hallonmousse, kärleksmums, äppelpaj och kaffe och det var 
såååå gott. Sen gick vi upp på övervåningen och gick upp 

på däck det var jättekallt, så jag fick gå in en stund, men sen 
tvingade jag mig ut igen. Det var lika kallt då med. Sen kom 
vi in i Göteborgs hamn och jag såg en mycket fin båt som 
heter Ostindefararen. Sen stod jag, mamma och Åsa och 

pratade och jag tog lite kaffe. Efter det la vi till i hamnen och 
gick av, men innan så var vi påväg att glömma Hugos vagn. 

Men hejdå dagbok.

Skrivet av Tilda Warghufvud, 11 år.

Syncentralen uteblev i 
diskussion om framtiden
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Den kommer vara på tisdagar mellan 
klockan 10 och 12.30 i våra lokaler på 
Slottsskogsgatan 10. Du behöver inte 
ha någon tidigare erfarenhet, alla är 
välkomna!

Vår kurs ”Göteborgslivet Förr och Nu” 
söker fler deltagare! 
I den här studiecirkeln minns vi det gamla 
Göteborg samtidigt som vi talar om allt 
det nya som staden står inför. Vi träffas 
på tisdagar mellan klockan 12 – 13.45 
i våra lokaler på Slottsskogsgatan 10 
och just du är varmt välkommen! Har du 
frågor eller vill anmäla dig, hör av dig till 
Helene Bergstrand på telefon:
0723 – 32 01 05 eller maila till helene.
bergstrand@srfgoteborg.se Mer 
information om alla våra kurser finner du 
också i vår kurskatalog.

SRF GÖTEBORG INFORMERAR

Göteborgs färdtjänstområde utvidgas
Från och med den 7 januari 2019 
utvidgas Göteborgs färdtjänstområde till 
att även inkludera kommunerna Alingsås, 
Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn. Detta 
innebär att man inte längre kommer att 
behöva söka riksfärdtjänst för att besöka 
dessa orter. Resorna bokas som vanligt 
men det kan vara bra att vara ute i lite 
extra god tid. Priserna varierar beroende 
på vilken kommun man ska resa till. 
För mer information kan man kontakta 
kundservice på 031-41 95 52.

Vill du testa något nytt till våren? 
Vi gör nu ett försök att starta upp 
ytterligare en studiecirkel i Tennslöjd. 

ANSLAGSTAVLAN

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.

Syncentral Göteborg
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.

TRIVSEL

Torsdagsklubben
Vill du ta en fika och prata bort en stund? 
Träffa andra medlemmar och skapa nya 
kontakter? Känna gemenskap och dela 
glädje med andra? Vi träffas i våra lokaler 
på Slottsskogsgatan 10. Fika ingår. Ingen 
kursavgift. Vi möts varje torsdag klockan 
11.00-13.00 med start 10 januari. Ingen 
anmälan krävs för att vara med.

Caféträffar i Mölndal
Hjärtligt välkomna till Mölndals caféträffar. 
Vi träffas varannan måndag jämna veckor 

klockan 12.00-14.00. Det blir cirka 8 
gånger per termin som vi fikar och umgås 
och det är kostnadsfritt. Vi håller till på 
träffpunkten, Berghemsgatan 6, vid 
Krokslätts fabriker. Har du några frågor så 
vänder du dig till Åsa Alverstedt. Telefon: 
0723-32 01 02. Mail: asa.alverstedt@
srfgoteborg.se

TIPS OCH TRIX

Dröj kvar för att komma till växeln
Trött på att försöka använda dig av 
knappval? Du vet väl att du i kontakt med 
all regional verksamhet kan dröja kvar 
för att komma till växeln. Detta gäller 
alltså vid kontakt med såväl sjukhus, 
kollektivtrafik samt tandvård m.m.

Subventionerade resor för våra 
medlemmar i kranskommunerna 
Visste du att vi har subventionerade 
resor för medlemmar i Partille, Mölndal, 
Härryda och på Öckerö när det gäller 
studiecirklar och medlemsmöten som 
sker på Dalheimers hus? Kontakta 
kansliet om du har frågor: 031-727 22 38.

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.
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Betala med autogiro
Du vet väl om att du numera kan betala 
din medlemsavgift via autogiro? Det är 
ett enkelt och bekvämt sätt att säkra 
sitt årliga medlemskap i SRF. Kontakta 
medlemsregistret på telefon: 08-39 91 
20 eller via e-post: registret@srf.nu, så 
berättar vi mer.

Medlemsfaktura via e-post
Vill du få din medlemsfaktura via e-post 
och på ett sätt som fungerar för din 
skärmläsare? Nu kan vi erbjuda dig att 
få dina medlemsavgiftsuppgifter direkt till 
din inkorg. Smart, effektivt och inte minst 
miljövänligt. Kontakta medlemsregistret 
på telefon 08-39 91 20 eller via e-post 
registret@srf.nu så berättar vi mer.

Betala aktiviteten med ett Swish
Nu kan du betala aktiviteterna och 
kurserna med swish på 123 116 87 07. 
Märk betalningen med ditt namn och 
vilken aktivitet eller kurs betalningen avser.

Når vi dig på rätt sätt?
För att vi ska kunna nå dig snabbt och 
effektivt med aktuell information gäller 
det att vi har rätt kontaktuppgifter. Är du 
osäker på om vi har rätt e-postadress, 
telefon- och mobilnummer? Hör av dig till 
kansliet på telefon 031-727 22 38 eller via 
mail till asa.alverstedt@srfgoteborg.se.

Har du ledsagning via kommunen?
Vi är intresserade av att höra dina 
synpunkter, erfarenheter och åsikter 
om hur det fungerar och vad som är 
bra eller dåligt. Oavsett om du har 
ledsagning genom LSS eller SoL så 
kan dina erfarenheter göra skillnad i hur 
vi på SRF Göteborg ska ta oss an vårt 

påverkansarbete i frågan. Kontakta gärna 
vår Arbetsgrupp för Ledsagarservice på 
ledsagarservice@srfgoteborg.se.

Vill du bidra i föreningens arbete?
SRF Göteborg bedriver det mesta av 
sitt arbete genom arbetsgrupper. Är 
du intresserad av att påverka inom 
områdena Färdtjänst, Ledsagning, 
Hab-/ Rehabilitering, Skola/
Arbetsmarknad eller Tillgänglighet? 
Eller är du mer intresserad av att vara 
en idéspruta för fester, kultur, kurser 
eller andra fritidsaktiviteter exempelvis? 
Kontakta vår verksamhetsledare Erik 
Lönnroth vid frågor eller om du vill veta 
mer (kontaktinformation finns på sida 26).

Kulturintresserad?
Är du intresserad av att få ett mail med de 
mest aktuella kulturaktiviteterna? Genom 
att anmäla dig till vår lista får du alltid den 
senaste informationen om syntolkade 
föreställningar, filmvisningar, aktiviteter 
eller andra kulturevenemang inom och 
utanför SRF. Anmäl dig genom att maila 
till anmalan@srfgoteborg.se

Hjälp oss att bli bättre!
Utvärdera våra aktiviteter och kurser via 
mail: utvardera@srfgoteborg.se, eller 
telefon: 0723-32 04 67 (telefonsvar). Alla 
synpunkter är välkomna och kan förbättra 
oss inför framtiden!

STIFTELSER OCH FONDER

Student?
Som synskadad student mellan 12 
och 31 år har du möjligheten att söka 
studiebidrag eller stipendium ur Greta 
och Åke Kärrmans Minnesfond. Fonden 

är till för att stötta dig i dina studier 
eller förkovran. Din ansökan måste ha 
inkommit senast 31 januari eller 31 
augusti. Ansökningsblankett och mer 
information hittar du under ”Stiftelser och 
fonder” på: srf.nu/goteborg

Bostäder åt blinda
Ny stiftelse som SRF Göteborg förvaltar. 
Stiftelsen beviljar hyresbidrag och bidrag 
till bostadsanpassning åt synskadade 
enligt ändamål och är inkomstprövande. 
Ansökan kan skickas under hela året, 
dock beviljas bidrag då stiftelsens styrelse 
sammanträder. Ansökningsblankett och 
mer information hittar du under ”Stiftelser 
och fonder” på: srf.nu/goteborg.

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. Din taxerade årsinkomst bör 
inte överstiga 181 990 kronor för år 2018. 
Ansökningsblankett och mer information 
hittar du under ”Stiftelser och fonder” på: 
srf.nu/goteborg

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 
datorermobiltelefoner eller hjälpmedel 
som synskadade inte får via syncentralen. 
Normalt beviljas inte bidrag till insatser 
och åtgärder som samhället har att svara 
för. Krav för erhållande av Stiftelsernas 
bidrag till behövande synskadade är 

MER INFORMATION

För mer information är du alltid 
välkommen att kontakta våra 

ombudsmän Catarina och Erik, se 
kontaktlista på sida 26. 

ANSLAGSTAVLAN

behovsprövade, vilket innebär att en 
ensamstående anses behövande om 
den taxerade årsinkomsten understiger 
fyra prisbasbelopp, det vill säga 181 990 
kronor för år 2018, enligt Skatteverket. 

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
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Engagemang 
som leder till en 
bättre vardag
Medlemmarnas engagemang är 
avgörande för förändring. Ju fler 
röster, desto större chans att 
förbättra vardagen för personer med 
synnedsättning. På köpet kan du få 
vänner för livet. 
– Vi är starkare tillsammans, säger 
vice styrelseordförande Mona Nilsson. 

Oavsett om du är ung, förälder, 
yrkesverksam eller pensionär med en 
synnedsättning så lär det finnas saker i 
din tillvaro som kan förbättras för att det 
ska vara enklare att leva, framhäver SRF 
Göteborg på sin hemsida. Medlemmarnas 
verklighet, ord och engagemang är viktiga 
i arbetet mot en bättre framtid.
Mona Nilsson är vice styrelseordförande 
och har erfarenhet av ett långt 
engagemang inom SRF. 
– Jag har skaffat mig väldigt många goda 
vänner genom åren. Gemenskapen kan 
utvecklas till vänskap och partnerskap, 

som det ofta gör i föreningssammanhang. 
Dessutom hämtar jag kraft för att kämpa 
för olika saker, rent samhällsmässigt. Vi 
lyfter våra rättigheter, skyldigheter och jag 
skaffar mig kunskap inom olika områden 
som berör synnedsättning, säger hon.

Mona Nilsson har varit blind sedan 
födseln och blev automatiskt medlem 
i sin hemförening. När hon var 20 år 
började hon att engagera sig på riktigt. 
Det blev ett sätt att träffa kompisar som 
befann sig i liknande situation. Som 
vuxen har Mona Nilsson engagerat sig 
när tid funnits, vid sidan av familje- och 
arbetslivet. Förbundet har alltid funnits 
med och orättvisor, som inte minst märks 
på arbetsmarknaden, har motiverat henne 
att fortsätta. 

Hon minns förr, när det fanns en viss 
“optisk gräns”, som avgjorde om du fick 
vara med i förbundet eller inte. 
– Vi hade till och med läkare i styrelsen, 
som bedömde vilka som klassades som 
synskadade och inte. När föreningen 
blev Synskadades Riksförbund 1977 
ändrades reglerna och fler personer blev 
medlemmar. Alla har rätt att vara med 

FÖRENINGEN FAKTARUTA: Arbetsgrupper

Är du intresserad av att gå med? 
Anmält ditt intresse genom att maila 
ombudsman@srfgoteborg.se eller 
ring Catarina Ahlquist eller Erik 
Lönnroth. 

Rehabilitering/habilitering: Ett mål 
för i år är att alla distriktets kommuner 
ska erbjuda syninstruktörer. 
Heltäckande insatser och hjälp 
borde vara en självklarhet. Hela 
SRF-organisationen prioriterar 
rehabilitering och habilitering de 
kommande tre åren.
Färdtjänst: I gruppen diskuteras allt 
som har med färdtjänst att göra. De 
träffas bland annat inför att stadens 
Färdtjänstråd har sammanträde. 
Ledsagning: Gruppen jobbar för 
att få tillgång till obegränsat antal 
ledsagartimmar, och att alltid kunna 
garanteras samma ledsagare. 
Skola/arbetsmarknad: Om du går i 
skolan eller är i yrkesverksam ålder, 
är denna grupp något för dig. Hur 
kan skolgången bli bättre för barn 
och ungdomar med synnedsättning? 
Gruppen förbereder frågor till 
årsträffarna med Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. De träffar också 
Arbetsförmedlingen ett par tillfällen 
varje år, för att diskutera läget på 
arbetsmarknaden.
Tillgänglighet: Gruppen testar appar, 
besvarar remisser och inventerar olika 
områden i distriktet. Till exempel, har 
Centralstationen varit ett stående 
diskussionsämne, liksom hållplats- 
och linjeutrop i kollektivtrafiken.

Bilden: Foto på styrelsen i 
sommarmiljö. I mitten finns Mona.
Text: Sofia Andersson. 
Foto: Emira Kesedzic.

givetvis. Det kan förstås bli mer anonymt 
ju större vi är. Det är på gott och ont. 
Man kan se att gemenskapen är större i 
mindre kommuner, säger hon.

Göteborg är ett stort distrikt i jämförelse 
med andra. Det positiva med det är att 
chansen att påverka blir större. Ju fler 
medlemmar, desto större chans att göra 
sina röster hörda. 

En mångfald bland medlemmarna innebär 
fler infallsvinklar kring hur SRF Göteborg 
kan jobba inom olika områden. För den 
enskilda personen betyder det också 
mycket att prata och utbyta erfarenheter, 
säger Mona. Hon är i dag 70 år och skulle 
önska att fler yngre deltog i SRF:s arbete.
– Det är en viktig uppgift, att kunna stötta 
de som är yngre. Vi behöver människor 
som kommer på våra medlemsmöten och 
bidrar med tankar om vilka frågor vi ska 
driva. Vi vill höra hur de vill att samhället 
ska se ut. Det kan man ju undra dessa 
dagar då vi inte ens har en regering, 
säger hon. 

Engagemanget kan se ut på olika sätt. 
Ett av alternativen för att göra skillnad är 
att gå med i någon av arbetsgrupperna, 
som jobbar för att påverka inom olika 
områden (se faktaruta). Styrelsen ses 
en gång i månaden för att stämma 
av inom respektive grupp. Mona är 
själv intresserad av rehabilitering och 
ledsagning. Att jobba ideellt kan vara 
slitsamt, men också göra en inspirerad.
– Då och då blir man trött och kanske 
struntar i att engagera sig, men då 
är det okej att ta en paus och hämta 
krafter igen. Hitta ny energi. SRF är ett 
engagemang jag har fötts in i. Det är klart 
att man är intresserad av hur det ska gå 
för en själv, säger Mona Nilsson. l
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KANSLIET

Anna Stiig
Administratör
anna.stiig@srfgoteborg.se
0735 - 230332
 
Åsa Alverstedt
Aktivitetsansvarig och informatör
asa.alverstedt@srfgoteborg.se
0723 - 320102
 
Emira Kesedzic
Ekonomihandläggare
emira.k@srfgoteborg.se
0723 - 320103
 
Erik Lönnroth
Verksamhetsledare och ombudsman
erik.lonnroth@srfgoteborg.se
0723 - 320104
 
Helene Bergstrand
Studieorganisatör
helene.bergstrand@srfgoteborg.se
0723 - 320105
 
Catarina Ahlquist
Ombudsman
catarina.ahlquist@srfgoteborg.se
0723 - 320109
 

Ledsagartelefonen: 0723 - 320455
Utvärderingstelefonen: 0723 - 320467
Växeltelefonen: 031 - 7272238

BESÖKSTIDER 
PÅ KANSLIET

NÄSTA 
ÖGONBLICKET

Nästa nummer av Ögonblicket 
kommer i slutet av januari 2019.

Manusstopp är 17 januari.

Vill du vara med och skriva i 
Ögonblicket? Alla medlemmar är 
välkomna att skicka in material, 

bilder och notiser till Ögonblicket. 
Redaktionen förbehåller sig 

rätten att redigera insänt material. 
Skicka artiklar och bilder med e-post 

till: ogonblicket@srfgoteborg.se.

Vill du inte längre prenumerera på 
tidningen Ögonblicket så meddelar 
du det på kansli@srfgoteborg.se 

eller ring 031-7272238.
Karl Johansgatan 42B
414 59 Göteborg  

031-704 30 99 
info@icap.nu

Peka och få texten 
uppläst med 

OrCam MyEye 
Hur kan Orcam 
förbättra din vardag? 
Boka tid med oss!

Kapsys 
Androidtelefon 
med appar för 
synskadade.
Vi hjälper dig 
komma igång!

www.icap.nu

Välkomna till Synlådan - 
Butiken i Göteborg med synhjälpmedel och annat.

Här hittar du bl.a. talande personvåg, förstoringsglas, filterglasögon, 
solglasögon,  läsglasögon (även högre styrkor), fitover, läslampor, kontrastrikt porslin, 
förstoringsspeglar, almanackor, luppar, uppmärknings-material och mycket mer. 
Vi håller hög kvalité och ger kvalificerad rådgivning och god service. 
Ring gärna om det är något du undrar över!
Adress:
Cederbourgsgatan 6, 412 55 Göteborg. Tel: 0709-885501 info@synladan.com  
www.synladan.com Vi finns på Facebook.

Glasmonter finns i SRF:s medlemsrum på Slottsskogsgatan 10 för visning av delar 
av vårt sortiment.

Måndag till torsdag 9.00 – 16.00

ANNONSERA I
ÖGONBLICKET

Vill du exponeras för Synskadades 
Riksförbund Göteborgs 1000 

medlemmar, vårdcentraler, bibliotek 
och syncentral?

Kontakta: Erik Lönnroth
erik.lonnroth@srfgoteborg.se

0723 - 320104

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

Sök bidrag från föreningen blindas väl! Föreningen Blindas Väl har till ändamål att inom 
Sverige genom bidrag och anslag på olika sätt främja hjälpverksamhet av behövande 
synskadade, vård och fostran av synskadade barn och ungdomar eller utbildning av 

synskadade. Verksamheten ska främst inriktas på åtgärder som stärker den enskildes 
förmåga till självförsörjning. Ansökan skickar du till ordförande Karl-Gunnar Roth, gärna 

som e-post, till ordf@blindasval.se eller med brev till C/O Roth, Tranebergsvägen 62, 
167 44 Bromma. I ansökan berättar du om dig själv, vad du söker bidrag till och vilket 

belopp du söker. På vår hemsida www.blindasval.se finner du mer information.




