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Nr 1
Skaraborgsnytt
Årgång 18 mars, april, maj 2017

Stipendium till Sebastian Assio! sid 2
Sommarresor Blekinge, Cypern, och Mallorca!
sid 11-15

Nu satsar vi på medlemsvärvning på riktigt!
Vi hoppas att alla blir vinnare! sid 15-16
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Bild på första sidan från julfesten den 15 december.
Här tilldelades 15000 kr till Sebastian Assio från Axel Karlsson
Stipendiefond för att underlätta studierna, och intervjuas av
Anita Andersson och där han berättade om sin studieresa till
England. Det var en resa som Riks organisationen Unga
Synskadade ordnade. De fick besöka skola för synskadade och
där kunde man konstatera att hjälpmedel och taxitransporter av
synskadade var betydligt sämre än i Sverige. Han hade tänk att
fortsätta med sina studier i England, men nu hade han tänkt
om, berättade han.
Fredagen den 18 november samlades 30 deltagare i
Lidköpings Bowlingshall för att spela bowling och umgås. Vi
hade 7 banor varav 1 fick vara för de som ville spela med
”ränna”, detta hjälpmedel passar de som är helt blinda. På
denna bana var det 2 som spelade, övriga fick dela på de 6
banor som var kvar. Det var lagspel som gällde denna kväll,
alltså lag 1 till 7. Resultaten var lite varierande, men lag 2 var
bäst och lyckades med 629 poäng, tvåa kom lag 3 med 572
poäng, lag 9 skrapade ihop 552 poäng, lag 5 lyckades med 521
poäng, lag 6 hade 485 poäng, lag 1 kom strax efter med 482
poäng och sist men inte minst kom lag 4 med 423 poäng.

Lite stilstudier på herr o fru Thörn.

Här är rännan som ett stöd.

Som det syntes trivdes alla och hade en trevlig samvaro med
bowling-spel i 90 minuter, därefter var det buffé, som skulle
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inmundigas med diverse maträtter och därefter var det kaffe
med kladdkaka.
Bild till höger. Visst ser
Lennart ut som ”det här kan
jag”.

Bild. Lite övriga deltagare.
Från kommittén Rekreation och Fritid tackar vi för visat
intresse. Bakom kameran och pennan Bernt Bragnå
Skara-Götene hade styrelseutbildning den 7 december.
Bild. Från vänster
Kristina Adolfsson,
Gudrun Hallberg,
utbildaren Gunilla
Thomsson, Gunilla
Johansson, Lena
Leimalm, Per-Olof
Åkesson,
utbildaren Håkan
Thomsson, Britt
Artusson och Hjördis Lundberg.
Efter utbildningen bjöds medlemmarna på jultallrik.
Underhållningen bestod av luciatåg från friskolan Metis i Skara.
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Träff på Mössebergs kurort
Lördag 10 december träffades ett antal ungdomar med
synskada och flerfunktionsnedsättningar på Mössebergs kurort i
Falköping för att få lite julstämning. Det var ombudsman Britt
Artursson som tagit initiativet och arrangerat. När alla kommit
serverades det glögg och Britt hälsade alla välkomna. Hon
berättade också vad som skulle hända under eftermiddagen.
Lite senare pratade Britt om lite tankar hur vi tillsammans kan
gå vidare och bilda nya kompisgrupper som den redan
befintliga Poppisgruppen. Så är du intresserad av att vara med i
en kompisgrupp, kontakta då Britt Artursson, på SRFs kansli i
Skara.
Bild. Britt-Mari Stridh
och Britt Artursson
m.fl. sitter vid bordet.
Jultallriken som
avnjöts var uppdelad
på först en tallrik
med kalla rätter,
sedan en tallrik med
julens varma rätter. Efter varmrätten gjordes ett uppehåll och
Britt-Marie Stridh spelade och sjöng julvisor. Ja, vi sjöng ju
förstås alla med! Ett mycket uppskattat inslag. Som avslutning
blev det en kall desserttallrik och kaffe innan det var dags att
önska varandra god jul och vända hemåt igen, glada, mätta och
nöjda!
Från valberedningen
Den 22 april är det åter dags för distriktets årsmöte, med val till
styrelse och andra poster. Vi i valberedningen har fått
medlemmarnas uppdrag att ta emot nomineringar och
förbereda valen. Vi kommer att presentera det förslag som vi
anser bäst gynnar vår förening. Härutöver kan ha nominerats
ytterligare kandidater och då blir det den som får mest röster på
årsmötet som vinner. Även om den rekommenderade
nomineringstiden gick ut den 27 februari så är vi fortfarande
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öppna för förslag och synpunkter från er. Kom dock ihåg att
först fråga den som du föreslår. Och det är inget som hindrar att
du nominerar dig själv om du så vill. Vilka poster som det
handlar om framgår i ett brev som alla medlemmar fick i januari.
Du är välkommen att kontakta Sören Jansson Tel. 0510-122 74,
mob.070-282 21 18, soja44@outlook.com
Bo Nilsson tel.0512 – 921 77, nilsson.bosse@telia.com
Kristina Adolfsson tel.0511-635 98, mob.076-110 01 57
kristina.aicon@hotmail.com
Isbjörnar på Svalbard
Den 24 januari hade SRF Lidköping besök av Bengt-Åke
Öhgren f.d. kyrkoherde i Tidaholm, som har gjort flera resor till
Svalbard i Arktis. Han berättade med stor inlevelse sina
fantastiska resor där han fick se isbjörnar, polarrävar, renar,
ripor, sälar, valar och många andra djur. På sina resor gjorde de
dagsturer med båt på Isfjorden eller gick ombord på ett fartyg i
flera veckor, där såg han vackra glaciärer och blev mer och mer
passionerad av Arktis. Så det har blivit flera långa resor dit och
kameran har varit hans viktigaste verktyg på resorna. Han har
fotat massor med foto på isbjörnar som oftast lever ensamma
och är ett renligt djur, som badar
ofta för att hålla pälsen ren.
Isbjörn har världens tätaste päls,
för att inte frysa ihjäl i den
extrema kylan. Han fick se ett
kärleksmöte mellan en hona och
en hane då de lekte, dansade
på isen och simmar i vattnet, åt
en nyfångad säl tillsammans,
men kärleksakten gick de
bakom ett isflak och gömde sig,
sedan lekte de igen med
varandra, detta var mycket unikt
han fick uppleva.
Såg sälar i stora kolonier, såg även valrossen som lever på

6

pilgrimsmusslor i massor.
Spetsbergsgrisslor som häckar på små klipphyllor, där honan
först ruvar på äggen, sedan matar ungarna några dagar för att
sedan flyga iväg och överlåta ansvaret till hanen att ta hand om
ungarna och lära dem fånga mat och flyga. En föreläsning som
var fantastisk intressant att kunna höra om hans resor till Arktis.
Aktiviteter i föreningarna!
SRF Falköping
Välkomna till ett nytt år med oss i SRF Falköping!
Vår första aktivitet 2017 blir Årsmöte 23 mars kl.18.00 på hotell
Ranten i Falköping. Kallelse och handlingar kommer i god tid
innan årsmötet. Nästföljande arrangemang blir en liten
sommarutflykt i maj. Inbjudan med all information som kan
behövas kommer så snart allt är klart.
Varma hälsningar Styrelsen
SRF Hjo Tibro Karlsborg
Vi planerar följande under våren 2017. Årsmöte med SRF Hjo
Tibro Karlsborg blir den 22 februari klockan 14.00 föreningen
bjuder på lunch. Anmäl dig för lunch enligt utskick. Bowling
spelas i bowlinghallen Tibro. 21 februari överlämnar förening 3
stycken Victor Daisy spelare varav 2 placeras på biblioteket
Karlsborg samt 1 på Haganäset Karlsborg medel till inköp
kommer från makarna Mobergs fond. Synskadade inom
Karlsborgs Kommun skall kunna låna spelare för att lyssna på
talböcker. 25 april klockan 10 anordnar föreningen en
informations träff om talböcker och taltidningar på Biblioteket
Karlsborg. Biblioteket bjuder på fika. Under våren kommer
ytterligare aktiviteter för att informera synskadade inom
Karlsborgs kommun att hållas med hjälp av ombudsmannen
Britt Artursson. Preliminär mötesplats är församlingshemmet
Karlsborg. Sommarresan håller på att planeras vi återkommer
om detta. Hälsningar Styrelsen SRF Hjo Tibro Karlsborg
Kontakt Kjell Karlsson mob.076-610 53 21, srftibro@telia.com
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SRF Lidköping
5 Mars, årsmöte på Kronocampingen. April o maj är inte klart
ännu. 2 Juni, sommarresa till Vinön.
Alla är välkomna till våra ”Öppet hus dagar”, måndagar och
torsdagar mellan kl.15.00-18.00, Hallgatan 3, för en pratstund
och en kopp kaffe. Våra övriga aktiviteter som Läsecirkel,
Elektronskyttet, Handarbetsgruppen Björnligan och
Styrketräning pågår som vanligt, kom gärna och prova på om ni
inte har gjort detta förut. För info ring Margareta 070-848 73 08
eller m.greneheim@gmail.com

För Syns skull!
Onsdagen 29 mars kl.13:00 - 19:00 Rörstrandcenter, Fajansen
Fabriksgatan 4, Lidköping.
Välkomna brukare, anhöriga, personal och övriga intresserade.
Till en mässa som rör synhjälpmedel. Upptäck vilka möjligheter
som finns för dig eller någon du känner.
Seminarier
13:00 & 16:30 Hjälpmedelsteknik – Information om butiken.
13:30 & 16:00 Apoteksgruppen – Föreläser allmänt om
läkemedel.
14:00 & 17:00 Lidköpings kommun – Bostadsanpassning
14:30 & 17:30 Iris Hjälpmedel – Föreläser om synhjälpmedel
och hur de används i vardagen.
Utställare: Hjälpmedelsteknik, Iris hjälpmedel, Apoteksgruppen,
Lidköpings– kommun, NLT och SRF Lidköping.
Medverkande: Sussanne Henningsson Lidköpings kommun,
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Annette Corneliusson - Bostads anpassning. Berit Jildenhed
SRF. SRF Skaraborg står för resan mot insänt kvitto om några
synskadade medlemmar från övriga Skaraborg vill besöka
mässan.
SRF Mariestad Töreboda Gullspång
14 februari semleträff Humlet Mariestad. 26 mars kl.16.00
årsmöte Mariestad. 24 april kl.10.30 studiebesök Radio
Skaraborg. Maj: ej klart med aktivitet i Töreboda. Juni: resa med
någon annan lokalförening. Juni: vi har sommaravslutning på
Bäcken. Några av våra medlemmar har testat att spela bingo
med PRO föreningen i Töreboda. De kommer om intresse finns
att spela en gång i månaden. Är ni intresserade så hör av er till
Ing-Britt så kan hon berätta vilken dag det blir i mars månad,
tel. 0506-126 20.
Styrelsen önskar våra medlemmar en trevlig vår
SRF Skara-Götene
15 mars årsmöte Flämslätts kursgård. Sommarresa i maj.
SRF Skövde
Aktiviteter i SRF Skövde våren och sommaren 2017.
Tisdagsträffar på Bagaren kl.18 – 20.
Ojämna veckor studiecirkel. Jämna veckor Qi gong och spel.
Promenader på Billingen kl.18 varje tisdag maj, juni och augusti
med start 2 maj. Bingo på Bagaren den 23 februari kl.18.
Årsmöte lördagen den 18 mars, plats Kyrketorpsgården i
Skultorp. Start kl.12 med lunch. Kl.13.30 årsmötesförhandlingar.
Underhållning av Johnny Lätt, lotterier till vilka vi tacksamt tar
emot vinster, kaffe och smörgås. Slut kl.18. Pris 200 kronor.
Anmälan senast den 9 mars.
Tisdagen den 25 april gör vi ett besök hos motorklubben
Vadsbo Cruisers klubblokal i Hjälstad. Där har klubben träffar
varje tisdag kl.18 – 20. Vi får höra om deras verksamhet och det
finns fika att köpa. Kaffe smörgås och kaka för 30 kronor.
Anmälan senast den 14 april.
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Någon gång i juni har vi en bussresa tillsammans med Hjo Tibro
Karlsborgsföreningen. 27 juni tipspromenad och korvgrillning
vid IFK stugan på Billingen kl.18.
Upptakt på Bagaren den 5 september kl.18. Föreningen bjuder
på kaffe. Det blir information om höstens aktiviteter. Till våra
sammankomster är anhöriga och vänner välkomna. För frågor
och anmälningar eller om du har förslag på aktiviteter ring
Monica Aronsson ordförande tel. 41 32 56,
mob.070 – 26 17 390 eller Monika Telander tel. 44 04 04.
Styrelsen hälsar alla välkomna och hoppas på stort deltagande
på våra träffar.
SRF Tidaholm Mullsjö Habo
Efter alla fester med Jul och Nyårshelger ska jag berätta om
vilka aktiviteter vi ska ha i början på det nya året i Tidaholm
Mullsjö Habo. I början på mars ska vi skratta och ha roligt på
Tidaholms Revyn. Därefter 25/3 är det årsmöte. Någon gång i
slutet av maj eller början av juni planerar vi en sommarresa.
SRF Vara Essunga Grästorp
25 februari Årsmöte med Vara Essunga Grästorp på Tre älgar
Grästorp. Lunch, underhållning och förhandlingar.
13 maj: Scenvara kommer och spelar pjäsen Grannsämja i
Hornborga bygdegård. (på vårt Vårmöte)
Alla medlemmar får en inbjudan skriftligt till föreningens
aktiviteter i V-E-G. Lyssna på Radio Syn på torsdagar kl.19 via
Radiovara.se länk webbradio och se gärna hemsidan
www.radiosyn.se
Kultur & Nöje
Fredag 5 maj vinprovning och italiensk buffé hos Bo Högberg
Gärdstorp Kättilstorp. Skriv in detta datum redan nu i era
almanackor. Inbjudan med mer information kommer till alla
medlemmar senare.
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Tisdag 4 april syntolkad pjäs med Hans Mosesson. Plats Stora
salen Vara konserthus. Tid kl.19.30 pjäsen är 2 timmar inklusive
paus. Syntolken träffas 45 minuter innan. Biljettpris 320 kronor.
Handling, Tage 84 år bor på ett äldreboende en dag är det inte
som vanligt Eva Britt som väcker honom, utan en kvinna i
burka.
Pjäsen La Paloma är en humoristisk varm och humanistisk
berättelse med stor medmänsklighet som också ställer frågan
om hur vi behandlar våra äldre. Föreställningen är ett
samarbete mellan Vara konserthus och Vara riksteaterförening.
Det är första gången här i Skaraborg som arrangören står för
syntolkningen. Därför vill vi uppmana våra medlemmar att
skaffa biljetter till denna föreställning.
SRF Skaraborg står för resekostnaderna mot insända kvitton till
kansliet. I vanliga fall är det SRF Skaraborg som bokar och
betalar syntolkningen.
Som en upplysning kan nämnas att syntolkningen av West Side
story i Skövde den 21 januari kostade 7000 kronor. Har ni
frågor eller förslag på aktiviteter ring Monica Aronsson
tel.0500 – 41 32 56

Här kommer en information från Ingela Olsson
Hej! Jag vill påminna dig om att det finns en kontaktperson för
distriktets SRF medlemmar med synskada kombination med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som du kan prata
med om saker och ting vad du tycker hur SRF fungerar för dej
eller inte. Bemötande eller liknande m.m. Jag har tystnadsplikt
om så begärs, men har skyldighet att larma distriktet vid grova
anmärkningar, men jag gör upp det med dej i så fall.
Mob.073-036 37 71/sms. Vardagar kl.10-20.
E-post. olsson.ingela72@gmail.com
Hoppas vi hörs och ses i olika sammanhang!😁👍❤👱🌷
Mvh. Ingela Olsson
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BLEKINGE
och utvandrarbygd
31 juli-4 augusti 2017

Målet för årets resa är Sveriges Trädgård ett begrepp som
Selma Lagerlöf myntade om Blekinge. Vi bor i
världsarvstaden Karlskrona, staden där Karl XI beslöt sig
för att anlägga landets nya marinbas. I Karlshamn besöker
vi punschmuseet och ser statyn över Karl-Oskar och
Kristina. En härlig båttur i Blekinges skärgård, besök på
marinmuseet,
Ronneby
Brunnspark
och
idylliska
Kristianopel väntar oss också. Vi hinner dessutom med
utvandrarbygden, besök på glasbruk, leksaksmuseum och
Döderhultsmuseet i Småland. Resan görs i samarbete med
Enströms buss. Reseledare och guide Boris Salomonsson.
Dag 1. När vi fyllt bussen reser vi mot Jönköping, vidare mot
Värnamo. Vid Smålands Rydaholm stannar vi för lunch på
Värdshuset. Ett kort besök vid kyrkan innan vi fortsätter till bilmusik- leksaksmuseet. Museets ägare guidar oss. Resan
fortsätter förbi Växjö till Tingsryd för en kort paus vid den vackra
Kungsrasten. Vidare till Karlskrona och inkvartering på First
Hotel Ja. Här bor vi fyra nätter och äter våra middagar.
Dag 2. Reser vi väster ut till Edelstad. Här träffar vi konstnären
Susanne Demåne och kollar hennes måleri, skulpturer och
konst. Hon kommer visa oss hur hon skapar skulpturer med
motorsåg. Vi fortsätter till Ronneby och Brunnsparken. Här får vi
kolla den vackra parken och Naturrum. Lunch i Brunsparkens
Restaurang. Karlshamn är nästa mål och här får vi en guidad
tur genom Punschmuseet och Skottsbergska gården. Innan vi
lämnar Karlshamn gör vi ett stopp vid statyn över Karl-Oskar
och Kristina som ser ut över havet och drömmen om Amerika.
Sedan åter till Karlskrona.
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Dag 3.
Nu ägnar vi dagen åt Karlskrona. Med M/S
Gåsefjärden gör vi en tvåtimmars båttur i världsarvsområdet.
Lunch, och sedan Marinmuseum med guide. Vi gör också en
rundtur, ser Amiralitetskyrkan och kyrkans fattigbössa känd
under namnet Rosenbom.
Dag 4. Nu äntrar vi bussen och far till Klasatorpet mest känt
som Korpamoen i Utvandrarfilmen. Vi dricker kaffe och får en
guidning om torpet. Vidare till Moshultamåla gamla skola, här
blir vi guidade om Wilhelm Mobergs skola. På vandrarhemmet
äter vi lunch, ”Mobergare”. Sedan till glasbruket i Skruv. Här ser
vi hur glasblåsarna skapar, det finns också en butik där du kan
köpa glas till fabrikspriser. På vägen tillbaka stannar vi till vid
Åkerby vägskäl där många började resan väster ut.
Dag5. Nu startar vi sista dagen med att fara öster ut till
Kristianopel, orten är en idyll kring ringmuren, kyrkan och
hamnen. Vi stannar även vid fredsstenen i Brömsebro som
ligger strax intill. Vi följer ostkusten och hoppas vädret är bra för
då kan vi se Öland. Lunch i Kalmar, vidare till Oskarshamn för
ett guidat besök i Döderhutarmuseet som har en unik samling
med ca 200 träskulpturer. Sedan fortsätter vi mot Skaraborg
och fram åt kvällen är vi hemma.
Detta ingår: Resa i modern helturistbuss, del i dubbelrum,
inträden, guider, båtutflykt, reseledare/guide, 4 middagar, 5
luncher, 4 frukostar och 6 kaffe (varav 5 busskaffe)
Pris per person: 3500kr. Enkelrumstillägg 800kr. Anmäler
dig gör du till kansliet på tel:0511-34 79 70
Distriktet
2 mars Temakväll
22 april Årsmöte
26 april Ledarhundens dag
1 maj
Manusstopp Nr 2 17 SKB Nytt
11 maj Temakväll

D
D
D
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D
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Rekreation & Fritid:

Årets All Inklusive går till Cypern

Fredag den 18 augusti kl. 07.00 lyfter planet från Landvetters
flygplats för att ta oss till Cypern och Aya Napa där vi bor på Vings
fina anläggning Sunwing Sandy Bay Beach med All Inclusive som
är ett lägenhetshotell.
De låga byggnaderna på Sunwing Sandy Bay Beach ger en härlig
känsla av en lugn grekisk by. I Fino Restaurant & Grill och i
restaurang La Tasca serveras såväl medelhavets smaker som
internationella rätter. Kvällstid kan du koppla av med en svalkande
drink i Lime Bar, samtidigt som du njuter av proffsiga scenshower av
Vings personal.
För detta betalar du: 1 rumslägenhet för två (dubbelrum) per person
8 435:- och 1 rumslägenhet (enkelrum) 10465:- Det finns 6st
dubbelrum och 2 st enkelrum.
Hotellfakta
Pool 6 st
Hiss Nej
Bar Ja
Poolbar Ja
Restaurang 2 st
Minimarket Ja
Städdagar/vecka 5
Närmaste centrum 0 m
Huvudcentrum 2,3 km
Strand/bad 50-200 m
WiFi ingår på hela hotellet, All Inclusive , Strandläge, Spa och gym,
Rökfritt
När man bor på Sunwing har man ”Easy Travel” som innebär
10 kilo extra bagagevikt på flyget, Direktbuss till och från hotellet,
Incheckning av ditt bagage på hotellet vid hemresa.
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Är du nyfiken, ring eller sms:a till Bernt Bragnå på telefon
072 181 37 95, det går också bra att maila till
bernt.branga@gmail.com så får du fullständig information och ett
prospekt hemskickat till dig om tider, utflykter och mycket mer, men
gör detta senast 15 februari. Som vanligt är det först till kvarn som
gäller. Slutanmälan är senast 15 mars, därefter är den bindande.

Mallorca 26/9 – 3/10 2017

Välkommen till en annorlunda resa
Välkommen att anmäla ditt intresse för resan till Mallorca och
Alcudia där vi skall bo på hotell Serenity by Sea Club, ett
lägenhetshotell med inriktningen på vuxen publik.
Det som är annorlunda med denna resa är att vi gör små utflykter med
hyrd bil, under dagarna. Förslag på dessa små utflykter är följande:
fyren Cap Formentor och utsiktsplatsen Mirador Es Colomer på
öns norra udde / en tur till Palma stad / ett mycket trevligt inslag är
vinprovningen på Bodegas Macià Batle / en bergstur på slingriga
bergsvägar till Port de Sa Calobra, Mallorcas egna ”Grand
Canyon” med ett middagsuppehåll på restaurangen Restaurante es
Vergeret och så en resa till droppstensgrottan Caves Drach.
Man behöver inte följa med på alla utflykter utan man väljer själv det
man vill göra och besöka, men denna resa är tänkt för den som vill
göra mer än att bara ligga vid hotellet.
Förhoppningen är att vi blir en grupp på 12 st resenärer plus 2 st
ledsagare.
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Då vi kommer att finnas på resande fot viss tid blir det halvpension på
hotellet, det innebär att man får frukost och en måltid till på hotellet,
antingen lunch eller middag.
För resan, mat på flyget avbokningsförsäkring, transfer till hotellet,
halvpension och hyra av bil under veckan betalar du (inträden o dylikt
ingår inte.) Det finns
5st 1 – rumslägenhet med balkong (dubbelrum) 6800:- p/p
2st 1 – rumslägenhet (enkelrum) 9000:Är du nyfiken, ring eller sms:a till
Bernt Bragnå på telefon 072 181 37 95, det går också bra att maila
till bernt.branga@gmail.com så får du fullständig information och
ett prospekt hemskickat till dig om tider, utflykter och mycket mer,
men gör detta senast 15 februari. Som vanligt är det först till kvarn
som gäller. Slutanmälan är senast 15 mars, därefter är den
bindande.
Nu satsar vi på medlemsvärvning på riktigt!
Vi hoppas att alla blir vinnare!
SRF Skaraborg har tagit fram ett kort för medlemsvärvning,
som gör det enkelt att värva nya medlemmar.
Du som värvar skriver bara ditt namn och adress på ett anvisat
ställe på kortet och på ett annat ställe fyller du eller den nya
medlemmen i sitt namn och telefonnummer. Sedan är det bara
att posta kortet som är förtryckt med adress till SRF Skaraborg.
Sedan fixar kansliet resten! Kortet är dessutom frankerat så det
kostar inget att skicka det till oss.
Så här är reglerna!
En premie i form av en trisslott tillfaller den som värvar en
synskadad medlem till någon lokalförening inom SRF
Skaraborg eller någon synskadad medlem som vill vara
direktansluten till SRF Skaraborg. Dessutom får alla
medlemmar som ansöker om medlemskap i SRF Skaraborg
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under 2017 en trisslott oavsett hur man gör sin ansökan. Det
innebär att både du som värvare och den nyblivna medlemmen
får en lott. Premien till både värvare och medlem utfaller då
medlemsavgiften är registrerad.
Det som förövrigt gäller är:
– den du värvar skall vara en person med synnedsättning.
– Ansökan skall göras på SRF Skaraborgs speciellt framtagna
Kort för medlemsvärvning.
– Om man värvar medlemmar under arrangemang anordnade
av lokalföreningen eller SRF Skaraborgfår man ingen premie.
– Man får heller ingen premie för personer som själva tar
kontakt med dig som förtroendevald, i distrikt och
lokalföreningar, för att söka medlemskap. Styrelsen har tagit
fram ett tydligt regelverk för värvningskampanjen. Vi skickar den
till alla lokalföreningsordförande, så ni kan informera om kortet
och reglerna på ert årsmöte och andra medlemsmöte.
Lycka till!
Britt Artursson
Nummerupplysning 118 400:
Du som har bestående funktionsnedsättning/ synnedsättning
kan få gratis nummerupplysning. På uppdrag av Post- och
telestyrelsen driver Teleinfo denna tjänst. Du har rätt till 1000
samtal per år inom Sverige. För att kunna använda tjänsten
kostnadsfritt måste du anmäla ditt telefonnummer till
kundservice: 020-36 46 56, telefontid vardagar kl.08-17 eller
e-post: info@118400.se. Tjänsten fungerar både för fast- och
mobiltelefoni.
Hallå konsument!
Konsumentverket har telefonservice under namnet ”Hallå
konsument”. Tjänsten är öppet vardagar kl.09.00-17.00. Dit kan
man ringa och prata om konsumentfrågor med utbildade
vägledare. Telefonnumret är 0771 525 525.
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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 4.
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.
Synverksamheten i Skövde (Syncentralen):
Trädgårdsgatan 15D, plan 1, 541 30 Skövde
Telefon 010-441 32 80
Tidsbokning mån-tors kl.08.00-09.30
E-post syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se
Dataärenden Ons. kl.08.00-09.30 fre. kl.08.00-09.00
E-post: datahjm.scskaraborg.hoh@vgregion.se
Fakturafrågor mån-tors kl.13.15 -14.15
Öppettider: Måndag - torsdag kl.08.00 – 16.00
lunch kl.12.00-12.45.
Fredag 08.00 – 15.00 lunch kl.12.00-12.30

Sköna Liv hjälpmedelsbutik Affären har stängt tillsvidare,
men de går fortfarande handla via telefonkontakt.
Sköna Liv Har flyttat till nya lokaler.
Nya Adress:
Sköna Liv-Jiteco AB
Sankt Olofgatan 42
521 35 Falköping
Tel: 0515 - 133 42 mob.070-813 32 83.
Här kan du handla Iris produkter och utnyttja den
medlemsrabatt på 10 % som IRIS lämnar. Utöver det säljer vi
även datorer, mobiltelefoner, fast telefoni och en massa mer
övriga elektroniska hjälpmedel. Välkomna.
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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 178000 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 2017 är 6/3, 12/6, 4/9
och 4/12.
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
c/o Lennart Johansson
Södra Kolarestigen 79
542 45 Mariestad
E-post: lennart.klassiker@telia.com
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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
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, 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 2 2017 före den 1maj och den gäller för juni, juli, aug.
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.
Ansvarig utgivare för SRF Skaraborgsnytt är
Claes-Göran Johansson
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