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Bild på förstasidan: Gunilla Johanssons röda Cadillac -58.  

NYA    

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På begäran återkommer här ”Heta Stolen” som blivit en stor 
succé.  Vi har en person i föreningen som har gått från att vara 
tjänsteman till att ha blivit ledamot i distriktets styrelse.  
Gunilla Johansson hälsar vi välkommen till ”Heta Stolen”. 
Vi vet att du nyss har blivit som man säger ”statsanställd” så 
någon fråga om åldern tycker jag är överflödig. Men din familj 
vet nog inte alla så hur har du det med make, barn och 
barnbarn? 
En man har jag Äkta hälft sedan 45 år tillbaka, 2 barn födda 
73 och 76, och så har jag 4 barnbarn. 
Vad är din bästa egenskap? 
Jag har empati som min bästa egenskap.  
Och följdfråga din sämsta egenskap? 
Har nog lite dåligt tålamod. 
Efter att ha följt dig på Facebook så vet vi att du är en duktig 
botaniker, så då undrar jag viken växt du sätter högst? 
Pionen 
Följdfråga vilken växt ogillar du? 
Jag gillar inte brännässlor  
Matlagning är som jag förstår ett stort intresse då undrar jag 
vad är det godaste och det mindre goda du vet när det gäller 
mat? 
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En god fisk med potatis och en god sås gillar jag och det 
jag inte gillar är blodpudding. 
Ett stort intresse du har tillsammans med maken är stora bilar 
här kommer då frågan hur många och vilka sorter står i 
garaget? 
5 st Cadillac av årgång 1958 olika modeller, två som är 
körbara och två som håller på att bli det + en reservdelsbil. 
Vi undrar också var du livlig som barn? 
Jag hade i alla fall fantasi.  
Så till sist hur känns det att komma tillbaka till styrelsen, du var 
ju inne en liten tid innan vi upptäckte att vi kunde utnyttja din 
kompetens bättre som anställd? 
Det har varit så lärorika år så det skall bli riktigt intressant.  
Vi får tacka så mycket för att vi fått lära känna dig så här in på 
skinnet och önska dig många härliga år uti din fantastiska 
trädgård: Bengt C-G Magnusson 
 
SRF Skaraborgs kansli 

Sedan början av augusti arbetar jag som kanslihandläggare på 

SRF Skaraborgs kansli. Med min bakgrund inom 

kulturmiljövård och museum är det spännande 

att få pröva någonting nytt. Fysisk och digital 

tillgänglighetsanpassning har varit en naturlig del 

av mitt arbete vid olika besöksmål och det tänker 

jag bygga vidare på.  

Bild: Johnny Augustine.  

Jag hoppas också att min erfarenhet av verksamhetsutveckling 

ska komma väl till pass.   På fritiden tävlar och tränar jag 

dynamiskt skytte, en rörlig skytteform där träffarna räknas mot 

tiden för att få ett resultat. Utöver det är jag intresserad av vin 

och därför medlem i munskänkarna. Jag bor med familjen i 

Stenstorp, vi har tre barn mellan 4 och 10 år och ett hus vi 

renoverar undan för undan.     

Med vänlig hälsning Johnny Augustine 
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Distriktet 
Tematräffar genom telefonsamtal! 
Under våren och sommaren har SRF Skaraborg erbjudit alla er 
medlemmar olika tematräffar genom gruppsamtal via telefon. 
Tanken med detta är att hitta en ersättning till fysiska träffar 
under rådande Corona-epidemi, och på så sätt ändå skapa 
möjlighet till socialt umgänge. 
Arrangemanget startade den 19 maj och har sedan dess pågått 

varje tisdag kl.15.00 fram till och med den 25 augusti. Innehållet 

har bestått av en mängd skiftande föredrag och samtal under 

45 – 60 minuter. Deltagarna har självklart kunnat ställa egna 

frågor vid behov! 

Ämnen som har tagits upp är musikquiz, frågetävling, 

syntolkning, Munskänkarna med vinkunskap, talboksförslag, 

guidning på Hurtig rutten, guidning på Göta kanal, revyartisten 

Runo Sundberg och föreningen grynkorvens vänner. Men även 

betydelsefulla samhällsfrågor har varit med så som presentation 

från ICAP om nya digitala hjälpmedel och presentation från 

ombudsmannen om förslag till nytt färdtjänstreglemente. 

Antalet deltagare har varierat med som lägst 11 och som högst 

20 personer. Vilket medför ett snitt på 16 deltagare varje gång. 

Intresset har successivt ökat med en första hög notering vid 

färdtjänstfrågan och sedan en ny hög notering vid 

talbokstipsen. Där har intresset sedan legat stabilt kvar både för 

reseguidningarna med Amanda Hessle och revyartisten Runo 

Sundberg. Totalt har ca. 30 medlemmar varit aktiva och lyssnat 

vid olika tillfällen. 

Detta är första gången som SRF Skaraborg erbjuder en 

motsvarande digital aktivitet. Vad som påverkar ditt intresse för 

att delta är intressant för oss att veta. Är det innehållet? Eller är 

det föreläsarens sätt att beskriva och framföra temat? Är det 

viktigt att ämnet har lokal knytning, eller spelar det ingen roll? 

Eller är det krångligt att ringa upp telefonnumret och sedan slå 
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in den 8-siffriga koden? Är det svårt att höra? Att intresset 

successivt har ökat till nuvarande relativt höga nivå, kan det 

bero på att det tar tid att nå ut med information till er 

medlemmar? Har du andra synpunkter eller förslag på nya 

ämnen/berättare? 

Frågorna är viktiga för oss framförallt nu när styrelsen har 

beslutat att tisdagsträffarna skall fortsätta under hela hösten! 

Svara därför snarast genom att ringa ordförande Anita 

Andersson, mobil: 0761-71 43 63 eller ombudsman Britt 

Artursson, Tel: 0511-34 79 70. Du kan även maila dina svar, 

synpunkter eller förslag till skaraborg@srf.nu 

För egen del så har jag hittills deltagit på alla, utom en, av 

träffarna och det har verkligen tillfört mig nya kunskaper och 

mycket nöje! Jag vill också framföra ett stort tack till alla som 

har varit engagerade och hjälpt till med planeringen! Ser 

verkligen fram mot fortsättningen, och rekommenderar er alla 

att ansluta er till deltagarskaran! 

Anders Josby Medlem i SRF Falköping och ledamot i SRF 

Skaraborgs Rekreation och fritidskommitté  

e-post: anders.josby@tele2.se 

Mobil: 0723-41 34 66 

Temakväll 
Amanda Hessle som guidar oss på Hurtig Rutten och Göta 
kanal under 5 tisdagar, hade till varje avsnitt en musiklåt som 
passar till resp. avsnitt. Några av deltagarna har frågat vilka 
låtar det är. Här får alla deltagare och övriga medlemmar en 
chans att själva kolla och kanske lyssna på musiken i turordning 
uppifrån och neråt. 
Kari Brennes – Hurtigruta 
Elg (Öyvind Elgenes) – Hurtigruta fra Kirkenes til Bergen 
Kari Brennes – E du nord? 
Simon Swahnström – Balladen om Göta kanal 
Monica Zetterlund – På lyckans smala hav 
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Kultur & Nöje 
Krysstävling 
Vecka 26, den 23 juni hade Kultur och Nöje en krysstävling på 
telefon. SRF Skaraborg har varje tisdag kl.15.00 haft program 
på telefon i olika ämnen.  Fjorton deltagare som fick kämpa 
med tretton frågor, som skulle bilda ett ord, som var 
”Trädgårdsfest”. Nio rätta svar kom in, så det fick bli lottning och 
där vann: Berit Hägglund Tibro, Monica Aronsson Skövde och 
Bo Nilsson Kvänum. De förärades två Sverigelotter var och vi 
hoppas att de utföll med vinst. 
 
Tävling 18 augusti 
Fjorton deltagare var med när Kjell-Arne och Claes-Göran för 
Kultur och nöjes skull kallade till ett tisdagsmöte, de fick fjorton 
frågor där begynnelsebokstäverna skulle bilda ett sammansatt 
ord. Svar: Cesar, Orup, Rojalist, Ove Törnqvist, Närke, 
Arvingarna, Spjut, Olle Ljungström, Monica Zetterlund, 
Majonnäs, Aftonbladet, Roger Pontare, Ekot, Nanne Grönvall. 
Vilket bildade CORONASOMMAREN.  Vinnare blev: Viveca 
Rapp, Solveig Rask och Anita Johansson. 
 
Detta har hänt i lokalföreningarna! 
SRF Lidköping  
Avslutning av SRF Lidköping Gympa 
Den 25 juni hade SRF Lidköping avslutning med vår 
gympagrupp. Vi hade inte kunnat ha någon gympa sedan i 
början av mars, så därför var det mycket trevligt att träffas igen. 
Vi samlades i Örthagsparken med var sin stol och kaffe, alla fick 
sitta med behörigt avstånd, vilket gick utmärkt i den stora 
parken och fick även en skön svalka från de stora träden denna 
varma dag. 

Vi tackade vår tränare Johnny Sundström för den tiden vi hann 

ha gympa innan Corona började härja. Vi hade en mysig 

samvaro med mycket prat och skratt. Kaffe med smörgås och 

kaka avnjöts innan vi alla åkte hem och önskade varandra en 

skön sommar samt hoppades att vi ska ses snart igen.   
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På gång i Distriktet 
Hösten i SRF 
Tyvärr har jag ingen kristallkula som kan informera om hur 
hösten skall bli. Det vi vet är att många aktiviteter som var 
planerade inför hösten är inställda. 
SRF skulle haft kongress i oktober. Den är flyttad till juni 2021. 
Därmed är möjligheten att skriva motioner och att nominera 
personer till uppdrag på riksförbundet framflyttat till 1 december. 
I SRF Skaraborg kommer vi ta det försiktigt. Vi planerar inga 
träffar tills vidare utom träffar via telefon och videolänk. Vi 
kommer att fortsätta med tematräffarna som vi gjort sedan i maj 
men även våra temakvällar, med mer intressepolitisk inriktning, 
kommer att genomföras per telefon i höst. Därutöver finns 
planer på en bokcirkel, även denna per telefon. 
Missa inte dessa träffar! Det finns mer info om dem här i 
tidningen. 
Kampanjen för att få eller behålla våra Syninstruktörer fortsätter 
med ökad intensitet under hösten. Kampen för att få förändring 
kring sjukreseintygen lika så. Gällande sjukreseintygen så 
verkar det som att Syncentralen nu kan skriva sjukreseintyg för 
längre tid om man ber om detta. Men, vår förhoppning är ju att 
få till en återgång till tidigare regler som per automatik beviljade 
färdtjänstberättigade personer sjukresa och dit har vi inte nått 
ännu. 
Gällande färdtjänsten är det en förändring på gång. Största 
skillnaden där är att längre resor, mer än tre kommuner, blir 
dyrare. Vi jobbar hårt just nu för att stoppa prishöjningen. I 
skrivande stund vet jag inte alls vilket resultat våra 
ansträngningar får. Kommunernas plan är att genomföra 
förändringen vid årsskiftet. 
Hör gärna av er med synpunkter och åsikter eller information 
om vad som händer i era kommuner inom syn-området. 
Britt/ombudsman 
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Tematräffar fortsätter via telefon under hösten! 

Du som inte upptäckt vår aktivitet, tematräffar via telefon, har 

fortfarande chansen! Vi erbjuder tematräffar som du kan lyssna 

på via ett telefonnummer som du ringer upp, varje tisdag 

kl.15.00 under hösten. Förutom den 22 september då startar det 

först kl.17.00 som Du kan ringa in redan från kl.16.50!  

Vi kommer att använda samma system och samma 

telefonnummer som tidigare, 0511-79 80 10 och  

kod 11 11 11 11, alltså åtta ettor. Du kan börja ringa in  

15 minuter innan träffen startar.  

Vi har bara plats för 30 personer i taget på vår telefontjänst, så 

först till kvarn gäller.  

Program: 

1 september folklivsforskaren Inger Widhja pratar på ett 

underhållande sätt om äldre hösttraditioner. 

8 september fågelexpert Kent-Ove Hvass talar om våra fåglar. 

15 september kommer Robert Bengtsson, VD på Falbygdens 

ost, att tala om ostproduktion, olika ostsorter samt företagets 

historia. 

22 september kommer ”Spikentöserna”, Linda och Veronica 

Berling, att berätta om bakgrund och historia till innehållet i sina 

3 böcker om Spiken. Här ingår berättelser från gamla 

fiskargubbar och fiskargummor samt kopplingen till Majorna i 

Göteborg p.g.a. en äldre släktings flytt för länge sedan. 

Observera att träffen 22 sep startar först kl.17.00, och du 

kan ringa in från kl.16.50! 

29 sep Gillis Hellberg kåserar om Fritjof Nilsson piratens liv 

och leverne på ett humoristiskt sätt.  

6 oktober kommer kommunpolisen Helen Benjaminsen från 

Mariestad att prata om en mängd tänkvärd trygghet och 

säkerhet för oss medborgare. 
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Sök stipendier ur SRF Skaraborgs stiftelser 

Har du en synnedsättning och läser på gymnasienivå, högskola 

eller någon annan eftergymnasial utbildning har du möjlighet att 

söka stipendier ur SRF Skaraborgs stiftelser. 

För Axel Karlssons fond är villkoret att Du har en 
synnedsättning, (Till personer med synnedsättning räknar vi 
personer som är inskrivna på Syncentralen). är skriven i 
Skaraborgs län och att du ansöker senast det år du fyller 30 år. 

För dig som är skriven i Skövde kommun och inte har fyllt 31 år 
finns ytterligare en stiftelse, Sven Johansson Skattegårdens 
stiftelse där personer med synnedsättning kan ansöka om 
studiebidrag. 
Då du skickar in din ansökan skall den innehålla namn, adress, 
telefonnummer, intyg om synstatus och information om vilka 
studier du skall genomföra.  

Ansökningsblankett finns på vår Hemsida på 
www.srf.nu/skaraborg/ 

Din ansökan sänder du till SRF Skaraborgs kansli, 
Skaraborgsgatan 34 D i Skara, eller till E-post 
skaraborg@srf.nu, senast den 10 november. 

Välkommen med din ansökan!  

SRF Skaraborg 
Skaraborgsgatan 34 D 
532 30 Skara 
 
Tele.nr: 0511-34 79 70 
e-post: skaraborg@srf.nu 
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Utbildning i orientering och förflyttning  
5 tillfälle med start i september. 
Det finns fortfarande platser kvar till kursen. Du som är 
synskadad medlem i SRF Skaraborg och har fått en teknik-käpp 
ordinerad av syncentralen erbjuds här en kurs i orientering och 
förflyttning (utökad träning av användning av vit käpp) på vårt 
kansli i Skara och dess omgivningar.  
För mer information och anmälan ring kansliet 0511- 34 79 70  
eller e-posta skaraborg@srf.nu 
 
 

 
Ledsagar policy 
SRF Skaraborg har uppdaterat sin policy för ledsagning vid 
SRF Skaraborgs arrangemang anordnade av Kultur och Nöje, 
Rekreation och Fritid.  
 
Policy för ledsagning vid SRF Skaraborgs arrangemang 
anordnade av Kultur och Nöje, Rekreation och Fritid.  
 
Bakgrund: 
SRF Skaraborgs kommittéer (se ovan) bedriver 
medlemsverksamhet i form av resor, evenemangsbesök m.m. 
För allas trygghet skall SRF garantera att alla Synskadade 
medlemmar har den ledsagning de behöver. 
 
Ledsagare 
När man behöver ledsagare kan man så klart anlita en egen 
ledsagare som man själv väljer och bekostar. Det kan vara en 
person ur ledsagar poolen, någon anhörig eller någon annan 
man själv har kontakt med. Detta är inget SRF ifrågasätter. 
Om man däremot behöver ledsagning under arrangemanget 
man anmält sig till och inte själv ordnar ledsagare får SRF 
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Skaraborg träda in. I dessa fall är det viktigt att man i samband 
med anmälan till aktiviteten meddelar att man behöver 
ledsagning. Då anlitar SRF Skaraborg någon ledsagare från 
ledsagar poolen för resenärens räkning. Om man väljer att ta 
del av de ledsagare som SRF Skaraborg anlitar måste man 
vara beredd på att dela ledsagare med någon annan resenär. 
Det är heller inte säkert att man får samma ledsagare under 
hela aktiviteten/vistelsen. 
 
SRF Skaraborgs åtagande: 
I kallelser och inbjudningar skall det tydligt framgå att SRF 
Skaraborg ansvarar för ledsagning för den som så önskar. 
I inbjudningar och kallelser skall det tydligt framgå att 
ledsagningen skall beställas i samband med anmälan, gäller 
även om man inte behöver ledsagning hela tiden. 
SRF Skaraborg ansvarar för att tillräckligt antal ledsagare 
anlitas, minst en ledsagare till två synskadade som begärt 
ledsagning om inte ansvariga för aktiviteten, tillsammans med 
styrelsen, bedömt att flera ledsagare krävs. 
De ledsagare som anlitas måste vara beredda att hjälpa två 
synskadade om inte annat överenskommits. 
 
Vad är ledsagning? 
Med ledsagning menar vi: 
Hjälp att förflytta sig till fots till och från transportmedel i 
anslutning till aktiviteten. 
Hjälp under färd till och från resmålet. 
Hjälp att förflytta sig på platsen för aktiviteten. 
Hjälp vid måltider. 
Syntolkning i samband med ledsagningen, beskriva 
omgivningen, sevärdheter, måltider och liknande 
 
Detta ingår inte i ledsagning: 
Syntolkning av t.ex. teater, bio eller liknande där särskilda 
syntolkar finns. Teckentolkning för personer med nedsatt 
hörsel. Assistans, hjälp med personlig hygien, hjälp att äta, 
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hjälp med rullstol, rullator eller andra behov som gör att 
hjälpbehovet är större än normalt för en person med 
synnedsättning. För personer med ovanstående behov får 
ledsagar behovet lösas i särskild ordning. 
 
Ersättning till ledsagare: 
Grundprincipen är att ledsagningen är ett ideellt arbete åt 
organisationen, med det som grund utgår ingen ersättning. 
Är du ledsagare ur Ledsagarpoolen får du ersättning mot kvitto 
för de utlägg som uppkommit i samband med uppdraget. Gäller 
inte måltider, fika och liknande då detta kompenseras av 
traktamente. Ett skattefritt traktamente utgår enligt skatteverkets 
regler för skattefria traktamente. Traktamenten är avsedda att 
täcka ökade levnadskostnader, främst för måltider. 
 
Regler för ledsagar bidrag från SRF Skaraborg för egen 
ledsagare. 
Villkoren för att få ledsagarbidrag från SRF Skaraborg är: 
Sökande skall vara synskadad medlem i SRF Skaraborg och 
inskriven vid Syncentralen. Den synskadades ekonomiska 
förhållande har ingen betydelse för bedömningen. 
Ledsagarbidrag kan sökas för alla typer av arrangemang, en 
eller flera dagar. 
Ledsagaren skall vara myndig, fyllt 18 år. 
Ledsagaren skall helst vara stödjande medlem. 
Ledsagarbidrag beviljas inte om den sökandes partner deltar på 
samma aktivitet (undantag kan göras i särskilda situationer, 
efter särskild prövning). 
Två eller flera par som reser tillsammans kan inte anlita 
varandras seende partner som ledsagare. 
Bidrag kan beviljas med högst (10 000) kr per år. 
Ansökan måste göras minst 5 arbetsdagar innan resan företas. 
Utbetalning sker mot redovisade kostnader. Mat som ingår i 
bokningar ersätts, men i övrigt inga kostnader för mat. 
 

Antaget på styrelsemötet 15 juni 2020 
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På gång i Kultur & Nöje 
Hej! Precis som alla andra får vi avvakta med våra aktiviteter. Vi 
hade ju bokat en resa till Mamma Mia på Rondo i oktober. Den 
är för tillfället framflyttad till januari. Vi återkommer om bl.a. den 
resan. Ni får ha en så bra sommar och höst som möjligt! 
MVH KULTUR & NÖJE/Viveca Rapp 070-622 30 47 
 
Aktiviteter som kommer i lokalföreningarna! 
SRF Falköping 
Hej alla medlemmar i SRF Falköping! 
Hoppas sommaren har varit bra trotts Corona och ovanligt kallt 
och regnigt väder. Tyvärr måste jag meddela att vi inte planerat 
några träffar i höst heller på grund av Corona. SRF Skaraborg 
kommer däremot fortsätta med Tematräffarna per telefon så ni 
som vill ha lite trevlig underhållning kan gärna delta där. Vi 
återkommer med inbjudningar till trevliga aktiviteter så snart vi 
anser att det är möjligt! 
Hälsningar 
Styrelsen SRF Falköping 
 
SRF Lidköping  
SRF Lidköping hösten 2020 
Tyvärr ser vi ingen ljusning ännu att öppna upp våra aktiviteter 
inför hösten 2020. Men så fort vi får klartecken att det är ok att 
träffas, kommer vi att skicka ut inbjudan om våra aktiviteter. 
Var rädda om er, hoppas alla får vara friska och få en fin höst. 
Önskar ni kontakt med styrelsen, så ring gärna oss för en 
pratstund hälsar styrelsen i SRF Lidköping. 
Margareta Greneheim 070-848 73 08,  
Sören Jansson 070-282 21 18, Berit Jildenhed 070-759 36 04 

Helena Melin 070-215 00 49, Roger Gustavsson 076-326 88 82 

 
SRF Hjo Tibro Karlsborg 
Vi har inte planerat något för hösten p.g.a. Coronaviruset. 
Vi återkommer.  
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SRF Skövde 
Hej alla medlemmar. Hoppas ni haft en skön sommar trots det 
rådande läget. 
Vi har inte haft några aktiviteter sedan årsmötet den 14 mars. 
Vad gäller kommande aktiviteter så kan vi inte planera för 
hösten när vi inte vet hur det blir. 
Så fort vi har något kommer ni att få informationen i er brevlåda. 
Till minne. 
I slutet av maj avled SRF Skövdes vice ordförande Sigbrit 
Jönerblad. Sigbrit var aktiv i flera föreningar och hade så varit i 
många år. Hon hade stor vana att ordna resor och andra 
aktiviteter och hade därför ett stort kontaktnät. 
Hon var en pigg positiv människa, inte rädd att ta på sig nya 
uppdrag. Sigbrit var en stor tillgång i styrelsen. 
Det är med sorg och saknad vi minns henne. 
Monica Aronsson ordförande  
Tel 0500 – 41 32 56  
 
SRF Vara Essunga Grästorp 

SRF Vara Essunga Grästorp har ställt in samtliga aktiviteter tills 
vidare. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Vi startar upp då 
det sker en ljusning och får nya direktiv. 
Radio Syn startar upp igen 20 augusti och på torsdagarna kl. 
19.00 kan ni lyssna via Radio Vara 87,8 och via radiovara.se 
länkwebbradio. Samt kolla gärna in hemsidan www.radiosyn.se 
där det finns mycket ta del av. 
SRF Vara Essunga Grästorp önskar alla en skön sensommar  

  
En syntolk berättar 
Bild på en glad och en ledsen teatermask. Innan ridån på 
Göteborgs Stadsteater går upp, medan alla förväntansfullt ser 
fram emot att bli insläppta, får en liten del av publiken komma in 
i förväg. De får träffa skådespelarna, höra dem berätta om hur 
de ser ut och vilka karaktärer de snart kommer att spela.  
Sedan presenteras scenen, hur ser det ut? Har vi hamnat i ett 
litet kök, ute i skogen eller under mark, hos Alice i Underlandet? 

http://www.radiosyn.se/
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Gruppen som redan sitter på plats, med en lur i ena örat, har 
valt att gå på teater med syntolkning. 

Jag som skriver heter Eli Tistelö. Jag jobbar som syntolk och 
det är min röst (eller någon av mina kollegors) som hörs i 
gruppens lurar. Min uppgift är att berätta allt det där som inte 
hörs, men som syns. Det hörs ju att en dörr öppnas och att 
någon, försiktigt smygen in. Den seende publiken ser genast 
vem som gjort entré, men det hörs inte vem det är. Då säger jag 
i örat på alla som valt att lyssna på syntolkningen: ”Det är Julia 
som kommer in. Hon har sin röda klänning på sig.” 

Att jobba som syntolk är att göra en sorts översättning. Mycket 
går att höra; replikerna, stegens tyngd, andetag, musik och 
fraset av kjolar. Annat syns utan att höras; blickar, kläder, 
geväret som hänger på väggen, eller den midnattsblå, 
stjärnbeströdda himlen. Som syntolk försöker jag förvandla mig 
till ett fönster och berätta allt det där synliga som är viktigt för 
historien, handlingen och stämningen. Det är inte så lätt för en 
människa att bli ett fönster, egentligen är det ju helt omöjligt, 
men det går att försöka! Det gäller att inte prata i munnen på 
skådespelarna, att välja vad som är viktigt att berätta, och att 
säga det i mellanrummen, i gliporna mellan dialoger, klockspel, 
hundskall, eller andra viktiga ljud. Ett fönster eller en 
översättare värderar inte, talar inte om sin egen åsikt och sina 
egna tankar. Var och en, som går på syntolkad teater ska vara 
fri att tycka att föreställningen är långtråkig, dålig eller alldeles 
strålande.  

Vad syntolkas?  
Ett ställe där jag har syntolkat ofta är Göteborgs Stadsteater.  
Där syntolkas alla uppsättningar en gång. Vilken kväll det är 
som är syntolkad går att läsa på Stadsteaterns hemsida. Annat 
som också syntolkas är filmer, utställningar, opera, revy och 
mycket annat.  
Även på t.ex. bio möts vi i god tid innan, i foajén, och blir 
insläppta i förväg så att vi hinner dela ut lurar, visa hur de 
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funkar och göra en liten introduktion. I introduktionen berättar 
syntolken hur miljöer och viktiga personer ser ut, men det är 
viktigt att jag som syntolk inte avslöjar för mycket. Att det ska 
komma en hemlig gäst, eller att det är betjänten som är 
mördaren är ju hemligt! 
 

Hur förbereder sig syntolken? 
Innan jag syntolkar t.ex. en teaterföreställning ser jag den 2–3 
gånger och läser manuset. Jag måste lära mig vem som är 
vem, hinna uppfatta de små detaljerna, genomskåda vad som 
är viktigt att säga och var det finns luft och tid att berätta. Jag 
brukar också läsa lite av vad som skrivits om föreställningen 
och kanske läsa boken som den är baserad på. Jag skriver en 
introduktion, men att skriva ett manus för vad jag ska säga när 
föreställningen väl börjar funkar inte. När ridån går upp gäller 
det för syntolken att ha uppmärksamheten riktad mot det som 
händer på scenen!  
 
För livetolkning skriver jag aldrig manus, det gör jag däremot för 
SVT. Syntolkningen av tv-program är helt manusbunden och 
ofta är det någon skådespelare som läser in de 
syntolkningsrepliker som jag har skrivit till Husdrömmar, Fråga 
veterinären eller Bäst i test. Även för biofilm finns det numera 
ofta en manusbunden, inspelad syntolkning som det går att ta 
del av via appen Movietalk, i en smart telefon. 
 
En sak som jag inte förbereder alls är syntolkning av utsikt, när 
jag följer med på en resa till exempelvis Tyskland, Barcelona 
eller Tjörn. Då berättar jag i lurarna som delas ut, om allt det 
som fladdrar förbi utanför fönstret. Om blommorna i diket, 
vägskyltarna, kon som rymt, eller den ensamma lilla stugan 
högst uppe på berget. 
 
Vem kan lyssna på syntolkning? 
Ofta är det folk som inte ser, eller som har begränsat seende, 
som tar del av syntolkning. Men även seende lyssnar ibland, för 
att få hjälp att lägga märke till detaljer, ljus och sammanhang 
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som kan vara lätta att missa. Åldersmässigt är publiken 
blandad. En del går tillsammans med sin familj eller sina 
kompisar. Andra anmäler sig själva, får hjälp med ledsagning 
och träffar kanske bekanta på plats. 
Att jobba som syntolk är superspännande. Det är alltid nya 
föreställningar och äventyr på gång. Om du inte redan har varit 
på någonting syntolkat så hoppas jag att du snart får tillfälle att 
prova!  
Eli Tistelö 

Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån! 

Just nu pågår en namninsamling med krav på att MTM 

(Myndigheten för tillgängliga medier) ska höja sin 

ambitionsnivå. Det är sammanlagt 13 krav på allt från att MTM 

ska korrekturläsa sina produkter till att man ska kunna lämna 

inläsningsförslag direkt till MTM och inte behöva ta omvägen via 

det lokala biblioteket. Det är viktigt att så många som möjligt 

underteckna namninsamlingen så att MTM förstår att missnöjet 

är stort. Alla som vill får gärna skriva under. Förutom vi 

synskadade får gärna vänner, grannar, anhöriga och bekanta 

skriva på. Sprid information till dem om att namninsamlingen 

pågår till den 25:e oktober 2020. För att läsa namninsamlingens 

krav och för att underteckna den, surfa till: 

www.skrivunder.com/mtm 

Möbler skänkes från kansliet! 

Ett bord, Längd 170 cm Bredd 70 cm höjd 75 cm. Kontorshylla 

med en låda och jalusiskåp 

längst ner, Höjd 146 cm Djup 40 

cm Bredd 80 cm, har vi 2 st av. 1 

st hylla med luckor nertill, höjd 

200 cm D 28 cm B 80 cm. 

Kontakta  

kansliet 0511-34 79 70. 

 

http://www.skrivunder.com/mtm
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Synskadades Stiftelse Skaraborg 

Synskadade som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av 

låga inkomster kan söka bidrag från Synskadades Stiftelse 

Skaraborg. Bidraget kan omfatta en rad olika insatser och 

åtgärder som utifrån stiftelsens ändamål syftar till att förbättra 

situationen behövande synskadade, till exempel vård och 

behandling såsom tandvård, stöd till fritidsaktiviteter, rekreation 

med mera. Normalt beviljas inte bidrag för insatser som 

samhället ansvarar för. Krav för att erhålla bidrag är att din 

taxerade årsinkomst inte överstiger 189 200 kronor.  

Vi beviljar inte bidrag för redan gjorda aktiviteter/inköp och 
handläggningstiden kan variera mellan 1-3 månader. 
Inkomstuppgifter från skatteverket ska alltid bifogas till ansökan.  
För ansökningsblankett och ytterligare information kontakta 
kansliet Skara tel. 0511-34 79 70 E-post: skaraborg@srf.nu    
Stiftelsens sammanträdesdagar under 2020 är 7/9 och 7/12. Då 
vet du när ansökningar skall vara kansliet tillhanda! 
 
Synskadades Vänner Skaraborg 
Till SRF Skaraborgs medlemmar. Synskadades Vänner 
Skaraborg har till uppgift att bl.a. försöka förbättra de 
synskadades villkor, såväl i socialt som kulturellt avseende 
genom hjälp och stöd till enskilda synskadade som 
synskadades organisationer.  
Vi vill informera Er om att det finns möjlighet att genom 
Synskadades Vänner Skaraborg söka bidrag till hjälpmedel 
direkt hänfört till synskadan. Vi kan också lämna bidrag till 
rekreationsresor och ledsagarhjälp.  
Din ansökan skickar du till: 

 

Synskadades Vänner Skaraborg 
c/o Timo Alvila 
Gnejsvägen 6 
542 31 MARIESTAD 
Telefon: 0705-75 75 42 
E-post: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se 
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Figur 1två röda äpplen 

PS: Synskadades vänner har två stipendier på vardera  
15 000 kronor för gymnasiet och eftergymnasial utbildning. 
Studerar du ska du kontakta Lennart Johansson hos 
Synskadades Vänner. Stipendiet utdelas på Synskadades 
Vänners årsmöte i maj månad. DS 

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 Johnny 
Vänta kvar om du inte vet vem du vill nå, så kopplas du till 
första lediga. 
 

E-post: skaraborg@srf.nu 

Hemsida: www.srf.nu/skaraborg  

Face Book: Synskadades Riksförbund Skaraborg  

 

Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt  
nr 4, före 1 november och den gäller för dec, jan och feb.  
Vi har överseende med att föreningarna tar det försiktigt under 
pandemin, eftersom det inte händer så mycket under Coronan. 

 

Ansvarig utgivare för SRF Skaraborgsnytt är  

Anita Andersson 

 

 

 

 

  

http://www.srf.nu/skaraborg
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