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Avtackning av styrelsemedlemmar!
sid 4

Rekreation och Fritid bjuder in till
Bohusresa!
sid 6
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Bild på första sidan: Ordförande Anita Andersson i mitten
avtackar Ing-Britt Johansson till vänster och Ingela Olsson till
höger.
Agendan
1 aug. Manusstopp Nr 3 18 SKB Nytt
6-10 aug Sommarresa Södermanland
21 aug Båtresa i Bohuslän

D
R&F
R&F

Kultur & Nöje
4 september: Bussresa till Örebro slott och Kumla Sjöpark.
28 september: Allsång på kansliet.
25 oktober: The Legends på Skövde stadsteater(de sjunger
Elvis, Roy Orbison och Jerry Lee Lewis.)
23 nov: Björn Skifs på Arena Lidköping inkl. mat. Personlig
inbjudan kommer skickas ut. Kultur och Nöje/Viveca Rapp
Hälsodagen på Kurorten Mösseberg den 14 april
Under dagen varvades de
med olika föreläsningar
och vi hade tillgång till
spa-anläggningen,
promenad eller bara sitta
och ta de lugnt i den
vackra kurortsmiljön.
Bild: Först ut av
sjukgymnast Britt-Marie
Rydh Berner som själv är
synskadad. Britt-Marie lärde ut hur viktigt det är att träna upp
korsett-musklerna som är grunden till allt och även träna övriga
kroppen. Hon berättar att t.ex. bara en sådan sak som att som
seende människor gör när de ser en grop i vägen, så går
reflexer automatiskt till hjärnan att då lyfter benet på foten och
går över gropen, men de gör inte vi som inte ser. Utan vi ser de
för sent eller inte alls och trampar då snett med foten. Här
kommer de finurliga in, att kroppen kompenserar snedsteget,
med att den övriga kroppen justerar upp snedbelastningen.
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Det är inte så konstigt att man kan får ont på andra ställen i
kroppen. Man kanske känner av ryggen, axlar eller nacken, att
man sträckt sig eller känner värk på andra ställen på kroppen
än i foten, som man trampa snett
med.
Efterföljande föreläsare var av
Halmstadbon Patrik Olsson som prata
om bönor, kost och träning. Han
berätta att han förlorade synen till följd
av en diabetesrelaterad sjukdom.
Efter det så har han både byggt upp
sin kropp och anpassat sin mat så att
han sänkt sitt insulinintag. Patrik
släpper tillsammans med Lars-Erik
Litsfeldt en bok om bönor ”Låt bönorna förändra ditt liv”. Bönor i
nästan alla sorter är blodsockerstabiliserande för kroppen. De
har själva gjort studier där vi sett att vanliga svenska bruna
bönor och kidneybönor
påverkade
hungerhormoner och
gav en förbättrad
blodsockerreglering.
Bild: Publikhav.
Sista föreläsare för
kvällen var Marianne
Bäckman som höll i ett
skönt avslappningsprogram och lärde
ut praktisa övningar,
som man kan göra
själv hemma.
Kvällen avslutades
med musik och inte
vilken musik som
helst.
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Hugo Ljungkvist och från Götene. ”Ett musikunder”.
När han började spela tystnade alla. Han spelade, - ja allt från
Rocka Billy till egen text och musik. Hugos syster Elsa var med
och doade i många av låtarna. En av låtarna var minst 10 min
lång.
Årsmötet hölls i på Kurorten
Mösseberg 15 april.
Två välkända ansikten Ing-Britt
Johansson och Ingela Olsson
avtackas för sitt fina arbete i styrelsen.
Ing-Britt höll ett fint tal om minnen alla
de år som hon arbeta i styrelsen. Se
bild första sida.
Bild: Monica Aronsson SRF Skövde
avtackades för många år som
sammankallande i Kultur och Nöje och
efterträdaren är Viveka Rapp från
Hällekis.
Synskadades Vänner Skaraborg hade denna gång sitt
årsmöte på Kanalhotellet i Karlsborg. 15000 kronor i stipendier
delades ut till, Philip Johansson från Falköping som går på
Naturvetenskapsprogrammet i Falköping, Albin Rutgersson från
Mariestad går på Bygg och anläggning i Skövde, Martin
Johansson från Falköping går på Linnéuniversitetet i Kalmar
och Carl Ajemark
Nossebro som går på
Bygg och anläggningsprogrammet Vara.
Bild: Två av Synskadades
Vänner Skaraborgs
stipendiater Philip
Johansson och Albin
Rutgersson.
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Efter 28 år som sekreterare i Synskadades Vänner Skaraborg
tackar Gunilla Broberg för sig. Synskadades Vänner Skaraborg
avtackade Gunilla samt SRF Skaraborg.
Bild: Här blir Gunilla i mitten avtackad av ordf. SRF Skaraborg
Anita Andersson, en låda med lite smått och gott och till vänster
sitter den nya
efterträdaren
för Gunilla
Broberg. Hon
heter Maria
Lundberg
Ohlsson och
arbetar på
Transportstyrelsen i
Mariestad.

Distriktet
Kamratstöd!
Temat för Synskadades riksförbund den här kongressperioden
är ”självständighet ger styrka”. En del i detta är kamratstöd.
I februari 2018 genomförde SRF Skaraborg en utbildning för
personer som vill jobba som kamratstödjare.
Nu är det dags att ta nästa steg! Vår avsikt är att starta upp
kamratstödjar-grupper, i några lokalföreningar och på distriktet.
Vi har några gruppledare men nu gäller det dig som vill vara
deltagare! Du som behöver och vill tala om tankar och känslor
kring din synnedsättning eller utbyta tips och erfarenheter för att
må bättre även om synen fortfarande är lika dålig är
välkommen.
Vi skickar ut inbjudningar med tid och plats efter sommaren.
Men, vi vill redan nu ge dig chansen att fundera på om det
skulle vara något för dig.
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Resa med båt i
Evert Taubes Fotspår
Rekreation och Fritid bjuder in till Bohusresa, där vi åker i Evert
Taubes fotspår. Resan går av stapeln tisdag den 21augusti. Det
blir en tidig morgon för de som stiger på först, detta för att vi
skall vara i Uddevalla kl.09.00 och hämta upp vår guide under
dagen. Det kommer att bli busskaffe när vi har hämtat henne
och sedan blir programmet som följer.
10.00 Fiskebäckskil där vi går ombord på båten Vindros som
skall ta oss på en båttur i Evert
Taubes farvatten till Handelsman
Flink. Vi får höra om Evert Taube
och se de platser som
inspirerade honom till visorna
om Maj på Malö och
Huldas Karin. Vi kommer
fram till Handelsman Flink kl.11.15
där vår guide
levandegör den
Taubeska atmosfären
med sin berättelse om
Taube. Vi ser
Taubestenen och
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besöker handelsboden innan vi äter lunch. Detta stopp är ca.1
tim 35 min. Avresa kl.12.50–13.00 tar vi Malöfärjan över till
Orust och åker mot Tjörn. Skåpesundsbron tar oss först till
Mjörn och sedan passerar vi Skärhamn. Vi ser vackra vyer och
hör vår guide berätta.
Klockan 14.00 kommer vi till
Klädesholmen ”sill konservernas ö”
där vi kan handla sill till affärspriser.
Här stannar vi ca 30 – 40 min.
Vi åker vidare via Tjörn-broleden
till Stenungssund och vidare till
Uddevalla och Bohusläns Museum.
Vi stannar till ca 1 timma och 20
minuter då det finns tillfälle att ses sig omkring. Resan avslutas
med att dricka eftermiddagskaffe 16.30 i Museets café
Kajkanten. Nu återstår bara återresan till våra hemorter som
beräknas starta 17.00
För dig som vill vara med på denna dagstur så anmäler du dig
till Bernt Bragnå på 072 181 37 95 eller till Lena Leimalm på
mobil. 070 236 79 00.
När alla anmälningar har kommit in, skickar vi ut
påstigningsplatser och tider (även ett inbetalningskort på
resan). Reseersättning till och från bussen utgår mot insända
kvitton till kansliet. Behöver du ledsagarhjälp eller har andra
önskemål t.ex. allergier av något slag meddela detta vid
anmälan.
Du anmäler dig senast den 7 juli.
Priset för denna resa är 625 kronor (före subvention 890
kronor)och för denna penning får du bussresa, busskaffe med
fralla, lunch och eftermiddagskaffe. En ledsagare per synskadad
betalar samma pris. Välkommen
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Aktiviteter i föreningarna!
SRF Falköping
Så är våren slut och sommaren här. Vår nästa träff på
Mössebergsgården den 22 augusti. Vi träffas där kl.17.30 och
äter en räksmörgås, går en kort tipspromenad och umgås i de
trevliga omgivningarna. Boka dagen så kommer en mer utförlig
inbjudan i början av augusti.
Vi har fått en inbjudan från Rådet för funktionshinderfrågor i
Falköping att träffas den 28 juni kl.18.30 i Mularp för att plocka
och äta jordgubbar. Man har lovat att ha några rader sparade
där det är mer tillgängligt. Lite svårt för oss som inte ser, men
man kan ha med en ledsagare. Vi får plocka jordgubbar, grilla
och eller fika. Allt till ett bra pris. Om du är intresserad kan du
ringa Lennart på telefon 0706 06 41 44 eller Britt på
tel. 0706 53 59 10 för mer information.
Så vill vi i styrelsen önska er alla en skön och trevlig sommar!
Genom Britt Artursson

SRF Hjo Tibro Karlsborg
Bowlingen är avslutad för våren 2018. Under maj månad har vi
2 stora aktiviteter, 16 maj öppet hus på Rödingen Hjo, 29 maj
öppet hus Forsvik på Kafé Ada. Bussresa till Tidaholm den 13
juni tillsammans med Skövde lokalförening.
Glöm inte att som medlem har du möjligheter att närvara på
aktiviteter som SRF Skaraborg anordnar. I Skara har vi en
ombudsman som du kan ringa och ställa frågor till. Vill du
kontakta SRF Hjo Tibro Karlsborg har vi epost
srftibro@telia.com eller telefon 076 610 53 21

SRF Lidköping
SRF Lidköping program juni, juli o augusti 2018
1 juni – sommarresa, bl.a. till Kata gård, Lövings ateljé m.m.
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28 augusti – till Spiken, köpa fisk samt äta på Spikudden
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, Punktskriftkurs,
Elektronskyttet, Handarbetsgruppen Björnligan och
Styrketräning pågår som vanligt, men gör ett uppehåll över
sommaren.
Efter sommaren kan ni gärna komma och prova på våra
aktiviteter om ni inte har gjort detta förut.
För info ring Margareta 070-848 73 08 eller
margaretagreneheim@gmail.com
SRF Mariestad Töreboda Gullspång
Anders Götenstedt är nyvald ordförande för M-T-G, då Anita
Andersson valde att avgå. Hon tackar för sig efter många år i
styrelsen. 20 juni sommaravslutning på Krubb i Töreboda med
lunch, sittande tipspromenad och avslutar med fika. Personlig
inbjudan kommer. Vi startar igen efter sommaren med en
räkkryssning på Göta kanal eller Vänern.
SRF Skara-Götene
Hej på er alla!
Vi vill från styrelsen i SRF Skara Götene skicka ett stort tack till
alla som på olika sätt har varit på SRF:s aktiviteter.
Ska försöka att skicka in en liten presentation av den nya
styrelsen senare under året. Önskar alla en riktig skön sommar
och vi ses i höst 12 september i Götene.
Styrelsen Kristina Adolfsson Ordf.
SRF Skövde
Promenaderna på Billingen startar den 8 maj kl.18. Vi
promenerar varje tisdagskväll i maj juni och augusti.
Bussresa den 13 juni tillsammans med Hjo Tibro
Karlsborgsföreningen. Resan går till Tidaholm.
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Tipspromenad och korvgrillning den 19 juni kl.18 vid IFK stugan
på Billingen.
Upptakt på Bagaren den 4 september kl.18. Information om
höstens aktiviteter underhållning. Föreningen bjuder på fika.
Till våra träffar är anhöriga och vänner välkomna.
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson tel. 41 32 56
eller Monika Telander tel.44 04 04.

SRF Tidaholm Mullsjö Habo
Den 24 mars hade SRF Tidaholm-Mullsjö-Habo årsmöte på
4:an Huset i Tidaholm. Vi hälsar Anitha Österberg, Tidaholm,
varmt välkommen som ny styrelsemedlem.
Tisdagen 19 juni är det dags för vår traditionella sommarresa.
Vårt första stopp efter en bensträckare med bussfika blir
Restaurang Tjörnbron. Här äter vi lunch och beundrar den
vackra utsikten över Hakefjorden. Färden fortsätter sedan mot
vårt slutmål Göksäter, ”Lilla Ullared”, på Orust. Här finns allt
från kläder, hemtextil, husgeråd, verktyg och leksaker. Efter ca
2 timmars shopping samlas vi på Göksäters Café och äter en
räksmörgås innan vi så småningom beger oss hemåt igen.
Separat inbjudan kommer.
Nästa aktivitet efter denna resa, blir vår traditionella
skaldjursfest på 4:an Huset i Tidaholm i september.
Vi vill också passa på att önska alla en riktigt skön sommar!

SRF Vara Essunga Grästorp
Den 16 juni gör vi en resa till gårdarna runt sjön.
Studieresa den 4 september gör vi till Herrljunga cider och
Gäsene mejeri. Alla medlemmar får en inbjudan i brevlådan.
Lyssna på Radio syn torsdagar kl.19 på min hemsida där länk
finns www.radiosyn.se Programmen går lyssna till i efterhand
också. Finns också en intervju med Calle Sundblad från p4
Skaraborg då han gästade kansliet. Önskar alla en riktigt fin och
skön sommar!
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Broschyren när krisen eller kriget kommer.
Alla hushåll kommer att få Information. Källa. MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om man som
synskadad vill läsa den finns den att ladda ner från Legimus
finns, från 29 maj.
• läsa broschyren strömmande
• ladda ned broschyren och läsa den lokalt på valfri spelare
• gå till biblioteket och be dem bränna en cd-skiva med
broschyren.
För den som läser punktskrift skickas den hem till den som
läser på punkt som idag använder tjänster hos Myndigheten för
tillgängliga medier, MTM (senast den 30 maj).
På vår webbplats dinsäkerhet.se hittar den som heller lyssnar
än läser broschyren inläst på både svenska och engelska.
https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-kriseneller-kriget-kommer/lyssna/
Syntolkning
För er som vill åka på syntolkad sommarfars 2018. Årets fars
heter "Ska vi slå vad - en fars i tre ronder". Den spelas i
teaterladan i Larv den 17 juni kl.15.00, kostar 240 kronor.
(som vi hoppas ska slå knockout på publiken)Hotelldirektör
Sture Steen är bekymrad. Nej, han är förkrossad. Hotellet med
tillhörande restaurang som han driver tillsammans med sin
hustru går med svidande förlust. Hans fru och dotter som är
ovetande om företagets ekonomi planerar storrenovering av
takvåningen till ett ståndsmässigt luxuöst boende med
festbalkong. Till råga på allt är ägarnas advokat på väg för att ta
en titt i bokföringen.
Då kommer en gammal bekant på besök. Han kommer i flott
kostym och i en ny Bentley och med ett lockande erbjudande.
Ett vad som kan lösa alla Stures problem eller skicka honom
ännu djupare ner i fördärvet. Till hjälp har Sture sin trogne
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alltiallo Holger och den näsvisa journalisten Petronella Lind.
Kom till Teaterladan i Larv i sommar och se en nyskriven och
galet skruvad fars. Urpremiär 16 juni. Biljetter släpps den 12
februari på tickster.com eller 0771-47 70 70
OBS. Endast numrerade platser. Det finns hörslinga i hela
lokalen. Inga subventioner för resor från distriktet.
Hjälpmedelsteknik Lidköping
har ett av Västra Götalands
största sortiment av hjälpmedel.
Med utgångspunkt från individens behov hjälper vi till med
lösningar för att förgylla
vardagen. Vi försöker att hålla
vårt sortiment av hjälpmedel så
brett som möjligt och arbetar
aktivt med olika temadagar.
Öppettider: Mån-fre 10–18.
Lörd: kl.10–15 Fabriksgatan 4
(Rörstrand Center) 531 30 Lidköping Tel: 0510-78 77 20
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.09.00-15.00. Dit kan
man ringa och prata om konsumentfrågor med utbildade
vägledare. Telefonnumret är 0771-525 525. Du kan även gå in
på deras hemsida www.hallakonsument.se.

13

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 – 41 43 00. 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,
mån kl.13.20–14.15, Tor kl.13.20 – 14.15.
Fakturafrågor: mån och tors kl.13.15 -14.15
IT-ärenden: ons. kl.08.00-09.30
Öppettider: Mån – Tor kl.08.00-16.30, Fre kl.08 – 16.
E-post: syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se
Sköna Liv hjälpmedelsbutik
Sköna Liv-Jiteco AB
Sankt Olofgatan 42
521 35 Falköping
OBS!
För närvarande har vi inga fasta öppettider för vår butik.
Vi kommer att finnas tillgängliga för bokade besök och
beställningar. Var god ring 0515-133 42
Utöver det säljer vi även datorer, mobiltelefoner, fast telefoni
och en massa mer övriga elektroniska hjälpmedel. Välkomna.
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
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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 2018 är 11/6, 3/9 och
3/12.
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: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se
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
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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, 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 3, före den 1aug och den gäller för sep, okt och nov. 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 från och med 2 juli till och
med 5 augusti.
Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar
Ordförande Anita, Styrelsen, Britt, Lisa och Gunilla

Ansvarig utgivare för SRF Skaraborgsnytt är
Anita Andersson
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