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Den 24:e februari höll SRF Hjo Tibro Karlsborg sitt årsmöte
på Allégården i Tibro. Det började med att deltagarna bjöds på
lunch sedan öppnade Kent Persson årsmötet, till att leda mötet
valdes Claes-Göran Johansson som också är en av
föreningens revisor. Då Kent av hälsoskäl avböjt
ordförandeposten valdes Kjell Karlsson till ny ordförande.
Efter mötet fikade alla och hade en trevlig pratstund.
Här har Kent Persson precis
lämnat över ordförandeklubban
till nye sittande ordföranden
Kjell Karlsson.

Funkis!
Lördagen den 7 mars höll SRF Skaraborg sin första Funkis för
året. (Funkis kallar vi funktionärsutbildningarna i SRF) Över
tjugo deltagare infann sig och vi kunde hälsa Eva Nilsson från
MTM i Stockholm välkommen till Skara.
Myndigheten för tillgängliga medier,
MTM, (tidigare TPB tal och
punktskriftsbiblioteket) tillhör
Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är
att vara ett nationellt kunskapscentrum
för tillgängliga medier. Vi arbeta för att
alla ska ha tillgång till litteratur och
samhällsinformation utifrån var och
ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning berättade Eva.
Här har vi två bilder från dagen den första
är en del av de intresserade deltagarna
och den andra är på Eva Nilsson som
informerade från MTM.
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Hon fortsatte med att MTM:s verksamhet består bland annat av
produktion och distribution av talböcker och punktskriftsböcker
samt lättläst litteratur.
MTM är de svenska bibliotekens lånecentral där det digitala
biblioteket legimus.se är navet i verksamheten och här
påpekade Eva att hon återkommer om detta i eftermiddag.
En stor och viktig del utgörs av forskning och utveckling kring ny
teknik för produktion och läsning.
Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till
anpassad studielitteratur, fick vi oss också till livs.
Efter lunch fick de som var intresserade, ta del av hur man själv
kan ta ner böcker och tidningar direkt från Legimus.se, man
måste då ha fått tillstånd av sitt bibliotek och även ett lösenord.
Sedan var det bara att gå hem och försöka smälta all
information som delgetts oss under dagen. Text & Bild Claes-Göran J.
Årsmöte i SRF Lidköping!
Den 8 mars hölls årsmöte med SRF Lidköping på restaurang
Skafferiet i Lidköping.
Jag Britt Artursson var som ombudsman i SRF Skaraborg
ombedd att leda mötet.
Före årsmötesförhandlingarna serverades en god lunch.
Förhandlingarna genomfördes i god stämning.
Till ordförande omvaldes Margareta Greneheim.
Ett nytillskott i styrelsen är Roger Gustavsson.
Den genomförda verksamheten för 2014 redovisades och
godkändes.
Föreningen har omfattande och varierande verksamhet.
Föreningen delade ut några utmärkelser.
Årets blomma gick till Berit Jildenhed för sitt betydande arbete
för föreningen och årets Team träffpunktblomma överlämnades
med många fina ord till Jonny Eriksson.
Majly Berg var ytterligare en medlem som uppmärksammades
med vackra ord och en tulpanbukett för sina insatser i
föreningen.
Den nyss omvalda ordförande Margareta gick inte lottlös ur
blomsterregnet, utan fick även hon varma tack och blommor.
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Efter punkten övriga frågor som bland
annat bestod av lite information om
kommande aktiviteter överlämnade jag
klubban till Margareta som avslutade
mötet. Jag gick inte heller lottlös från
Lidköpings trevliga årsmöte utan hade
ett fint paket med godsaker att njuta av.
Lycka till med 2015 års verksamhet!
Önskar Britt
En ny ordförande till Tidaholm Mullsjö Habo!
Föreningen har varit utan ordförande under ett år.
Vid årsmötet i mars utsågs Anneli Källqvist, Tidaholm, Britt
Artursson höll i förhandlingarna och Rolf Wilhelmsson hälsade
välkommen till ett välbesökt möte på Restaurang Fyran i
Tidaholm. Bland besluten kan nämnas bonus i form av trisslott
till den som engagerar ny
medlem i föreningen.
På bilden Britt Artursson
i presidiet tillsammans
med Karin Wilhelmsson,
sekreterare i föreningen,
samt ledamoten Rolf
Wilhelmsson.
Text: Maria Campbell

Den tjugonde mars hade SRF Skaraborgs Kultur &
Nöjeskommitté tingar tjugo biljetter av Lundsbrunns Buss.
Efter att startat upplockningen av deltagare i Götene för att
sedan dra sig söder ut med sista påstigningen i Vara där sju
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personer steg på fortsatte, resan mot restaurangen ”Lilla
London” i Göteborg.
Där åts en tvårätters supé med kaffe efteråt. Så var det då dags
för föreställningen av Kristina från Duvemåla, denna musikal av
Benny Andersson och Björn Ullveus efter Vilhelm Mobergs fyra
böcker om Kristina och Karl-Oskar Nilsson från Ljuders socken i
Småland, som på 1850-talet utvandrade till Amerika.
Vi fick uppleva en fyra timmars föreställning
med fantastisk musik och sång, personligen
har jag aldrig upplevt att fyra timmar är så
korta som dessa var.
Till höger ser vi en bild på Kristina som
spelades av Maria Ylipää sittande i en
slänggunga och bakom skymtar vi KarlOskar som spelades av Robert Noack.
Text Claes-Göran J bilder från nätet.

Kaffeprovning.
Den 8 april hade Kultur och Nöje inbjudit till kaffeprovning på
Rekord i Skövde.10 personer deltog.
Vi fick lukta och smaka olika sorters kaffe och rostningar samt
tillagningsmetoder. När man tillagar kaffe skall väldigt kallt
vatten användas. Kaffet skall förvaras i kylskåpet.
Möjlighet att handla till rabatterat pris gavs.
Det fanns inte bara the och kaffe utan mycket annat att köpa.
En trevlig kväll tyckte vi som var med.
Göckel å gäck!
Endast 2 gånger i år hade man möjligheten att se och höra
Skördetid tolka ”Jönns” John Lidholm, dikter.
Det första tillfället var i Larvs kyrka den 11 april då
Larvs Röda Kors firade sitt 80-årsjubileum och den andra var
redan dagen efter på Rantens Hotell i Falköping.
Skördetid är gruppen som startade i Falköping redan på
70-talet. De hade sin storhetstid på 80-talet då de tonsatte
”Jönns” dikter och gav ut skivinspelningar. Gruppen är i dag
spridd över en stor del av Sverige, så det blir inte så ofta som
de strålar samman och gör konserter.
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Skördetid i Larvs kyrka sittande till höger ser vi Claes
Astin.
”Jönn” John Lidholm var också från Falköping och föddes 1895
och dog 1972. Han gav ut två diktsamlingar, plus en som kom
ut efter hans död. De är skrivna på den vackra Västgötska
dialekten.
Perra Ljungberg och Nisse Kinnvall har tonsatt en del av
”Jönns” dikter som vi fick höra, bland annat Pohsa Svenne,
Präjlatröska och Göckel å Gäck.
Med var också Claes Astin tidigare känd radioman som tolkade
en del dikter, som inte tonsatts av Skördetid.
(Ett underhållningstips) Har sett i pressen att Perra Ljungberg
och Anders Granström åker omkring och underhåller med ett
”Jönnprogram”, de kallar sig Jönnsonligan. Text & bild Claes-Göran J

Måndagen den 13 april åkte SRF Skövdeföreningen till
Falköping.
Målet var hjälpmedelsbutiken Sköna Liv. Jan Lindström visade
runt och svarade på frågor.
Där fanns allt från dyra avancerade tekniska apparater till enkla,
såsom en spelkortshållare för personer som bara kan använda
en hand.
Efter besöket på Sköna Liv tog vi en promenad till Nya
konditoriet där kaffe och räksmörgås stod framdukat.
En trevlig eftermiddag tyckte 19 nöjda deltagare.
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Den 16 april var det SRF Skarborgs dag att stå i den monter,
som SRF Väst tillsammans med Iris hjälpmedel hade på årets
Leva & Fungera mässa i Göteborg.
Mässan varade i tre dagar och återkommer vartannat år och
vänder sig till folk som jobbar inom kommun och landsting.
C:a 225 utställare var på plats och visade allt från smarta
rullstolar till för oss synskadade bra data tillbehör,
förstoringshjälpmedel och fickminnen.
Anita, Britt, Lisa och Claes-Göran äntrade tåget på morgonen
och väl nere i storstaden kom vi till Svenska Mässan och på
plats i montern, vi hade första passet och byttes av Unga
Synskadade, så vi kunde äta lunch.
Sedan återkom vi och US fick sin rast.

Fyra bilder från mässan som visar den Skaraborgska
trojkan som var på plats.
Mycket folk kom och vi informerade om SRF, visade fingerad
optik. En tipstävling för besökarna med en talande klocka som
pris fanns också. Frågorna var lite luriga som till exempel ”gör
en synnedsättning att du får bättre hörsel?”
Där var svarsalternativen Ja eller nej, men du blir mer
musikalisk.
En annan fråga var ”vad kallas det känselspröt som personer
med synnedsättning orienterar sig med?” där var
svarsalternativen stav, blindkäpp och eller vit käpp.
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Vi hade också Camilla från Bohuslän där med sin ledarhund
”Messi” en väldigt fin Schäfer som också var väldigt cool.
Bild på Camilla från
Bohuslän och hennes
ledarhund Messi, som
på bild nr 2 tar sig en
liten paus. Text/Bild: ClaesGöran J. Bild: Anita A.

Medlemsträff den 21 april hos SRF Lidköping.
Den 21 april hade SRF Lidköping sin medlemsträff i vår
skyttelokal och hade bjudit in Peter Wallroth från Resville, som
tillverkar egenkokta marmelader efter egna recept och får då
fram många annorlunda underbart goda smakupplevelser.
Peter har vunnit SM i mathantverk, både guld och silver, för
sina naturprodukter.
Han annonserar efter ekologiska bär och frukter runt om i
Lidköpingstrakten och som han köper upp och sedan tillverkar
sina produkter som marmelader, sylt, saft, smaksatta vinäger,
smaksatta oljor och sellerisalt (mums att ha på frukostägget).
Vi fick höra hans historia hur han startade med tillverkningen av
sylter och övriga produkter. Han blev
uppsagd från sitt jobb vid 55+ och
förstod att ingen ville anställa en
äldre man, så han tänkte ett tag och
började sedan tillverka marmelader
och det gick så bra att han har
fortsatt och funderar nu på att utöka
verksamheten och nyanställa
personal.
Bild: Margareta Greneheim står och
handlar marmelad av Peter Wallroth.
Han finns på olika matmässor, där han säljer sina produkter.
De finns även att köpa på Närebo och Vischans gårdsbutik i
Lidköping.
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Jonny Magnusson besökte oss!
Synskadades Riksförbund SRF Skaraborg
höll på lördagen den 25 april sitt årsmöte på
Karstorps konferens center i Skövde.
Först av allt åt alla deltagarna lunch, sedan
startade det med att Ingela Olsson från
Töreboda berättade om sitt liv som
flerfunktionshindrad, en gripande
Berättelse, som också visade att det
alltid lönar sig att kämpa.
Ingela Olsson på bild.
Efter denna inledning kom regionstyrelsens ordförande Jonny
Magnusson från Göteborg, han berättade om vad han gjort
tidigare och vad han sysslar med i sitt dagliga arbete. Jonny var
också inbjuden att sitta ordförande under årsmötet, vilket han
visade sig ha stor kunnighet i att svinga klubban, så rätt beslut
togs i laga ordning.
Till styrelse i SRF Skaraborg valdes: Anita Andersson Töreboda
som ordförande. Ing-Britt Johansson Töreboda, Kjell Karlsson
Tibro, Claes-Göran Johansson Vedum, Anders Götenstedt
Mariestad, Helena Melin Lidköping och Fredrik Jonsson Skara.
Dagen avslutades med supé. Text: Claes-Göran J
Bild. Presidiet
på mötet
Jonny, Anita
och Marianne
höll ordning på
det hela.
Marianne Jansson och Viola Lindén lämnade styrelsen, här
tackas Marianne av med present för ett
mycket gott arbete, samma gick också till
Viola som tyvärr inte hade möjlighet att
närvara på årsmötet.
Efter årsmötet passade Anita Johansson från
Vara Essunga Grästorps förening med en
interljuv med honom för sitt radioprogram
Radio Syn.
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Temakväll.
Den 7 maj var det dags för temakväll på kansliet i Skara, ett
femtontal medlemmar hade kommit för att få lite inblick i den
nya Patientlag som trädde i kraft den 1 januari i år.
Susanne Gustavsson som jobbar som chef för patientsäkerhet
inom Skaraborgs sjukhus var på besök och berättade om den
nya lagen.
Hon påpekade att det kommer att ta sin tid innan lagen är helt
genomförd men att man jobbar på att informera personalen om
den.
I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din
vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den
vård du behöver. Informationen om vårdavtal, behandlingar och
andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med
och bestämma.
Vad kan informationen handla om?
 Ditt hälsotillstånd
 Vilka metoder som finns för undersökning, vård och
behandling.
 Vilka hjälpmedel som finns.
 När du kan förvänta dig att få vård.
 Vad behandlingen och vården förväntas resultera i.
 Vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns.
 Hur eftervården som du kan behöva går till.
 Vilka metoder det finns för att förebygga sjukdom eller
skada.
 Möjligheten att hos Försäkringskassan få veta mer om att
söka vård i ett EES-land eller Schweiz.
Ibland kan det vara dina närstående som behöver få
information om din vård. På grund av tystnadsplikten kan
närstående bara bli informerade om du själv är med vid besöket
eller har gett ditt tillstånd.
Välja öppenvård i hela landet.
Öppenvård kallas all vård när du inte blir inlagd. Du ska få
information om vilken vård Västra Götalandsregionen kan

11
erbjuda och om du kan få vården i annan region eller landsting.
Du kan välja öppenvård var som helst i Sverige.
Det betyder att du kan välja vårdcentral eller öppen
specialistvårdsmottagning för undersökning eller behandling.
Exempel på öppen specialistvård är gråstarroperationer.
Medicinska behov avgör.
När du söker vård i Västra Götalandsregionen eller i annan
region eller landsting, är det dina medicinska behov som avgör
när du får vård. Du kan läsa mer om detta på
1177.se/patientlagen. Text Claes-Göran J.
Vårmöte hos Vara Essunga Grästorp.
30-tal medlemmar hade den 9 maj samlats i Sparlösas
bygdegård för ett trevligt möte med ”Folke”.
”Folke” är en föreställning av ScenVara, ett teatersällskap från
Varatrakten med ett sextiotal
medlemmar som skriver och
spelar teater. ”Folke” var
skriven av nestorn Anders
Nilsson från Kvänum, som har
skrivit många tänkvärda och
roliga föreställningar.
Den handlar om Hjalmar som
fyller 79 år och uppvaktas av
granne och systrar, han
lyckades få inte mindre
Här är Folke i centrum på
än fyra prinsesstårtor
födelsedagen.
från Nordpolen i Vara.
Den enda som inte var med på scenen
var Folke, men det mesta kretsade kring honom.
En fika och ett resonemang med teatergruppen om hur det hela
slutade, för det hade Anders inte talat om för oss men lovade
att någon gång i december skulle han avslöja slutet.
Luffarslöjd!
5st SRF:are träffas på kansliet i Skara för att med sina händer
tillverka vackra saker i ståltråd, det är en nestor på området.
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Här ser vi tre bilder först på gruppen som har jobbat ihop
sedan en del alster som tillverkats och sist ser vi en bild på
Monica som under full koncentration tillverkar en ljusstake.
Arne Andersson från Skövde som lär ut denna för luffare viktiga
överlevnadskonst. Vi som deltagit har som tur andra möjligheter
att försörja oss så vi är inte beroende av att kunna avyttra våra
alster. Pannfötter, brödnaggar, vispar, korgar, tuppar och hönor,
ja det är bara fantasin som begränsar vad som tillverkas på
våra trevliga timmar med Arne.
Planer på att starta upp igen i höst (10 september) och då finns
det plats för ytterligare ett par trådslöjdare,
så tycker du att det låter trevligt så ring kansliet 0511-34 79 70
och anmäl ditt intresse! Text & bild: Claes-Göran
Hjo Tibro Karlsborgs lokalförening
har haft en våravslutning på vårt
bowlingspel i Tibro. Åtta deltagare
med olika synnedsättningar och lika
många hjälpare. Vi har spelat en
gång per veckan varje gång avslutar
vi med fika. Nu ser vi fram emot
nästa start, till hösten. Text: Gunvor O.
Avgående ordförande Christina
Jonsson i Skara-Götene. Blommor
som tack överräcks av Astrid Buller
hedersmedlem i föreningen. Klubban
går vidare till Christer Jonsson.
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Vi har i vår serie där vi ställer våra makthavare mot väggen
kommit till ordföranden för SSS (Synskadades Stiftelse
Skaraborg) Steve Karlsson från Lidköping.
- När det gäller karlar så är det ju inget vi smyger med, så
hur gammal är du? -70 år!
- Civilstånd? - Sambo.
- Å du bor på Råda Môse? - Nej inte! Råda Môse
Lillängsområdet heter det och närmare bestämt i Silverbyn.
- Vilken talbok läste du senast? - Himlakroppar.
- Vilken punktbok läste du senast? - Brödraskapet.
- När gjorde du senast en god gärning och vad var det?
-Vet inte! (och här skrattar Steve gott. Red. Anm.)
- Person du beundrar och då menar jag inte dig själv?
-Jag har ingen så där. (Där ser man hur det går när jag tog bort
honom själv. Red. Anm.)
- Person du ogillar, och då menar jag inte mig så klart?
- Folk som ljuger gillar jag inte.
- Vad äter du helst? - Jag äter allt, fisk tycker jag mycket om.
- Vad dricker du helst? - Jag dricker mycket sodastreamer.
- Vilken av Birgits kakor är din favorit? – OJ! Det finns
massor, det är alltid något nytt varje gång.
- Vad har du gjort i SRF?
- Så lite som möjligt, men jag har varit ordförande i
Lidköpingsföreningen och i länsföreningen, är ordförande i
Stiftelsen, är även med i Lundvalls stiftelse som är för
synskadade i Skara kommun för specialsjukvård.
- Du är ju cykelhandlare, är du ofta ute och cyklar?
- Nej inte nu för tiden. (Detta svar tyder på att herr Karlsson ofta
var ute och cyklade i ungdomen. Red. Anm.)
- Nu vill vi höra hur dit liv har varit skola och arbetsliv till
exempel?
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- Jag började på Tomteboda som sexåring, men fick
åka hem efter sex veckor, då jag ej ansågs skolmogen.
Sen fick jag börja om på Tomteboda som sjuåring och gick där i
nästan tolv år.
Att det blev så många år berodde på att jag missade mycket
undervisning, då jag låg på lasarettet och opererade mina ögon.
När jag kom hem började jag på skyddade verkstäderna i
Lidköping och jag tillhörde Örslösa kommun, så jag fick bara
vara där i sex månader, men efter ca fem månader fick jag
praktik på röntgen i mörkrummet och där blev jag kvar i
trettiotvå år. Cykelaffären har jag haft även under de år jag
jobbade på röntgen.
- Var du snäll som barn?
- Det tror jag inte att jag var.
- Om du får blommor när du är ute på något möte, säger du
då till Birgit att du köpt den till henne?
- Nej det gör ja inte!
Denna intervju genomfördes helt utan tvång, och med stor
munterhet hos båda parter.
Därför kan inte redaktören ställas till svars för eventuella
efterspel.
Finns ändå klagomål skall dessa lämnas in skriftligen i två
exemplar till ansvarig utgivare Anita Andersson före denna
tidskrifts publicering!
Vad händer i lokalföreningarna?
Falköping:
SRF Falköping vill inleda med att hälsa Siv Gustavsson och
Hans-Göran Jonsson välkomna som nya styrelsemedlemar.
Aktiviteter
Den 29 maj genomför föreningen en resa på Falbygden.
Den 4 juni har styrelsen sitt sista möte för säsongen.
Under andra halva av augusti kommer vi ha höst upptakt, vad
denna kommer att bestå av tar vi beslut om på styrelsemötet i
juni. Med detta vill styrelsen önska alla en trevlig sommar.
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Hjo Tibro Karlsborg:
Bussresa till Spiken och Kållandsö med Skövdes förening den
16 juni. Bowling drar igång igen i höst.
Lidköping:
23 juni – buss till Läckö, promenad och korvgrillning.
2 september – höststart med fixarbrandis Linus Persson
Nya som gamla medlemmar är välkomna att vara med på våra
aktiviteter, ring respektive ledare för mer information.
Björnligan, handarbetsgänget träffas på Tusenfotingen,
Östbygatan varje fredag kl.13.00 fram till 26 juni,
sedan sommaruppehåll och börjar den 21 augusti igen.
Kontaktperson Ing-Britt Filipsson tel. 05 10-259 15.
Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan,
börjar den 22 september,
tisdagar ojämna veckor, kl.9.30 - 12.00.
Vid frågor ring Börje Jildenhed tel. 05 10 – 28 010.
Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) måndagar o
torsdagar kl.15.00 -18.00. Sommaruppehåll mellan 29/6 -17/8
Finns även möjlighet till andra dagar.
Kontaktperson Dan Nylund tele. 0510-161 64 eller
Margareta Greneheim tele.05 10 -655 88 mob.070-84 87 308.
Show Down, Vid frågor ring Robert Johansson, 070-63 45 215
Styrketräning startar i september, mer info senare.
Margareta tel. 05 10 - 655 88, mob.070 – 84 87 308
Vid frågor ringa Margareta Greneheim tele.0510-161 65,
0510-655 88, 070-848 73 08 eller m.greneheim@gmail.com
Mariestad Töreboda Gullspång:
28 maj Hjälpmedelsvisning PRO lokalen i Töreboda kl.10 -13
öppet hus, ingen anmälan.12 juli Resa till Hjo, en timmas båttur
med ångbåten trafik. lunch på Stampens kvarn, guidad rundtur
kring Hjo. Har ni frågor eller funderingar ring gärna.
Anita tel.05 06-420 90 el. 076-17 14 363. Trevlig sommar.
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Skara-Götene:
Lördag den 27 juni sommarfest SRF Skara-Götene datum
preliminära inbjudan kommer. Lördag 11 juli sommarresa.
Skövde:
Promenader på Billingen varje tisdag kl.18 maj, juni och
augusti. Bussresa den 16 juni till Spiken och Kållandsö.
Denna resa gör vi tillsammans med Hjo Tibro Karlsborgs
förening. Anmälan senast den 30 maj. Tipspromenad och
korvgrillning på Billingen kl.18 den 30 juni. Upptakt på Bagaren
den 1 september kl.18.
Information om höstens aktiviteter och föreningen bjuder på
kaffe med smörgås och kaka.
Till våra aktiviteter är anhöriga och vänner välkomna.
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson
tel. 0500-41 32 56 eller Monika Telander tel. 0500-44 04 04.
Tidaholm Mullsjö Habo:
Närmast på programmet står en visafton i Tidaholm med
korvgrillning och en sommarresa till Olshammar i Tiveden.
En resa till Ullared är också på gång.
Vara Essunga Grästorp:
Fredag 26 juni (obs dagen) åker vi på vår resa till Limmared
m.m. alla medlemmar får inbjudan som vanligt.
Radio syn sänds torsdagar kl.19 via radiovara.se
länk webbradio och 87,8 MHz. Se hemsidan www.radiosyn.se
Distriktet.
25-28 juni Rekreationsresa till Sommarsol
Juli
Familjeresa till Stockholm
3-7 aug Sommarresa Bornholm/Skåne
10 aug. Manusstopp Nr 3 15 SKB Nytt
Aug.
På tur med häst och vagn

Poppis
B&F
R&F
D
Poppis
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Rekreation & Fritid.
Dressinåkning i Gullspång är framflyttad till augusti. Håll utkik
efter inbjudan.

Nummerupplysning:
Ni som är inskrivna på syncentralen har rätt till gratis
nummerupplysning. Från mars månad har
nummerupplysningen övergått i Eniros regi.
Man ringer fortfarande 118 400, men om man vill anmäla sig till
tjänsten ska man numera ringa ett annat nummer,
nämligen 020-36 46 56.
Ni som redan har tjänsten behöver inte göra någonting.

Västtrafik:
Om du råkar ut för en resa med färdtjänst eller sjukresa som
inte fungerat så som det utlovats, då kan du vända dig till
Synpunkten.
Tel. 0771 - 41 43 10 eller 020 - 91 90 90 och välja nr 3
Öppettiderna är mån – tors. kl.8.00 - 20.00.
Fredagar kl.8.00 -17.00. Har man synpunkter på Västtrafik
tåg/buss, ska man ringa 0771 – 414 300. T.ex. utrop som inte
fungerar eller busschaufför stänger av eller det kan vara mörkt
på tåget, så man inte ser när man ska gå på tåget o.s.v.

Hallå konsument
Det är något så ovanligt i dessa IT-tider som en ren
telefonservice. Tjänsten är ett komplement till kommunernas
konsumentvägledning, och man kan ringa dit oavsett var i
Sverige man bor. Ring 0771-525 525.
Här kan du få svar på frågor kring varor och tjänster,
reklamationer, avtal med mera.
Tjänsten är öppet vardagar kl. 09.00-17.00.
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På Sköna Liv hjälpmedelsbutik i Falköping kan du handla
Iris produkter hos Sköna Liv hjälpmedelsbutik.
Här kan du nu utnyttja den
medlemsrabatt på 10 % som IRIS lämnar.
Adressen:
Sköna Liv Trädgårdsgatan 10
521 43 Falköping
Tel: 0515 - 133 42
Öppettider:
måndag till onsdag 10.00 till 18.00 ej lunchstängt.
Här kan ni lägga ett föreningsmöte, tala med Jan om tid som
passar er. Välkomna.

Synskadades Vänner Skaraborg.
Till SRF Skaraborgs medlemmar. Synskadades Vänner
Skaraborg har till uppgift att bl.a. försöka förbättra de
synskadades villkor såväl i socialt som kulturellt avseende
genom hjälp och stöd till enskilda synskadade som
synskadades organisationer.
Vi vill informera Er om att det finns möjlighet att genom
Synskadades Vänner Skaraborg söka bidrag till hjälpmedel
direkt hänfört till synskadan. Vi kan också lämna bidrag till
rekreationsresor och ledsagarhjälp.
Din ansökan skickar du till:
Synskadades Vänner
c/o Lennart Johansson
Södra Kolarestigen 79
542 45 Mariestad
E-post: lennart.klassiker@telia.com
PS: Synskadades vänner har ett Stipendium för eftergymnasial
utbildning på inte mindre än 15 000 kronor. Studerar du ska du
kontakta Lennart Johansson hos Synskadades Vänner.
Stipendiet utdelas på Synskadades Vänners Årsmötet i maj
månad. DS.
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Ledsagarbidrag:
SRF Skaraborg har möjlighet att ge dig ett bidrag för
ledsagare, om du skall ut och resa. Men du måste i första hand
kontrollera om din kommun kan hjälpa dig. Belopp och är
maximerat. Välkomna med beställning till kansliet.
Kontaktuppgifter kansliet:
SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D
532 30 Skara
Tel. 0511 - 34 79 70 växel
Tryck 1 för Britt
Tryck 2 för Lisa
Tryck 3 för Gunilla
Vänta kvar om du inte vet vem du vill nå.
E-post: skaraborg@srf.nu
Hemsida : www.srf.nu/skaraborg
Facebook : Synskadades Riksförbund Skaraborg
Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt
Nr 3 före den 10 augusti.
Gör ni resor, möten med något kul innehåll, eller annan
verksamhet, skriv gärna ner några rader och skicka det till
kansliet till SKB Nytt, det är alltid trevligt och kan ge andra
lokalföreningar tips om trevliga aktiviteter.
Semesterstängt
Kansliet är stängt 6 juli till och med 7 augusti.
Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar

Önskar Britt, Lisa och Gunilla
Ansvarig utgivare för SRF Skaraborgsnytt är
Anita Andersson
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