
1 
 
 

  Nr 2 
Skaraborgsnytt 

 

Årgång 20  Juni, juli och augusti 2019 

 
 

 

 
 
 

Hederstecken till Jörgen Nilsen och 
Claes-Göran Johansson!  

sid 2  

 

Magnus Uggla!   
sid 7  

 

Visingsö!  
sid 11  



2 
 
 
Bild på första sidan: Här delar Roland Gustavsson från 
förbundsstyrelsen ut hederstecknet till Jörgen Nilsen och  
Claes-Göran Johansson. 
 

Årsmötet och 95-årsjubileum  
På Skaraborgs årsmöte delades hederstecken ut till Claes-
Göran Johansson och Jörgen Nilsen, för att de varit verksamma 
genom förtroendeuppdrag inom vår organisation i minst 25 år. 
Årsmötet och 95-årsjubileum 
firades på Inredia i Tibro. 
Årsmötesordförande var Roland 
Gustafsson SRF Riks. Senare 
på kvällen underhöll Bengt 
Ingvars mä Anders och de 
sjöng gamla kända låtar 
berättade roliga historier.  
Bild: Anita Johansson står på scenen och sjunger med i en låt 
med Anders Kyrkander, Bengt Alsterlind och Ingvar Karlsson. 
 

Agendan 
1 aug. Manusstopp Nr 3 19 SKB Nytt Distriktet 
5 aug  Bussresa 5 dagar till Danmark Rekreation & Fritid  
21 aug Dagsresa till Visingsö       Rekreation & Fritid 
5 sep. Temakväll       Distriktet 
7 sep. Resa till Kroatien        Rekreation & Fritid  
27 sep.  Allsång på kansliet       Kultur & Nöje 
 
Distriktet 
Kultur i fokus! 
Som en del av Riksförbundets 
kulturprojekt, Skapa loss, 
träffades 35 personer inklusive 
ledare, på kansliet i Skara 
lördagen den 23 februari. Bild: 
Kjell visar hur man producera 
egen musik och vilka musikappar som man kan ladda, ner för 
att skapa egen musik. Det fanns olika stationer, så att alla som 
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ville kunde pröva på att göra musik, 
blomsterarrangemang, Linedance, 
bivaxljus, betonggjutning, eller 
tovning. Bild: Flitiga fingrar känner sig 
fram för att plantera små växter och 
sätta lite pynt i, som tygblomma, fjäril 
eller ett litet hus på pinne, för att få till 
det lilla extra i sitt 
blomsterarrangemang. Bild: Ett gäng 
dansar Linedance. Resten av gänget passade på att pyssla 
med blommor, tovning och gjutning.  

Bild: Här tillverkas bivaxljus. Anita 
Andersson visar Ingela Olsson vart 
man lägger ljusets veke på bivaxet, 
innan det rullas ihop till ett ljus. 
 
 
 
 
 

Bild: Tillverkning i högsta grad. Här är 
små fjärilar och nyckelpigor i betong. 
Materialet i formarna är i silikon, så 
när betongen torkat är det lätt att få 
loss avgjutningen. Bild: Varsam hand 

trycker 
nålen i 
ullen. Här 
tovar 
Yvonne 
Nyström en 
nyckelpiga 
till en 
nyckelring. 

Det gäller att hålla tungan rätt i 
munnen, annars kan det bli blodprov. 
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Spräng Gränserna 
Ett femtiotal glada SRF:are från Skaraborg tog tåget till 
Stockholm den tredje maj för att vara med på SRF:s 
medlemsforum och 130-årsjubileum. Det började på 
fredagseftermiddagen med en manifestation på Sergels Torg, 
där togs ledsagning upp och allmänheten fick möjlighet att 
prova på en ledsagning från A till B. 
På lördagsmorgonen samlades alla och blev bjudna på musik, 
tal av Håkan Thomsson, historik av Gilda Stiby Pelkonen, och 
en mycket trevlig ståuppare vid namn Johan Seige från 
Gotland. Efter lunch fanns en mängd olika seminarier och 
workshops att välja på. Detta höll på fram till kl.16, för då kom 
den kända Babben Larsson och ett föredrag om hur det är att 
gå i väggen. På kvällen var det jubileumssupé för inte mindre 
än 1370 personer, en kuriosa 
var att Nobelmiddagen har 
1360 deltagare vilket visar 
”SRF:s jubileum var större”.  
Bild: En fjärdedel av gästerna 
som kom med på bilden. 
Söndagen var fri ända fram 
till halv två då vi åter äntrade tåget tillbaka till Skaraborg. 
 
Stipendieutdelning 
På Synskadades Vänner Skaraborg årsmöte delade ordförande 
Jan Carlsson ut stipendiet på 15000kronor till Anders 
Götenstedt. Anders läser på 
Lärnia yrkeshögskola i Stockholm 
på distans, till IT-
säkerhetsarkitekt. Utbildningen är 
klar 28 maj och efter det kommer 
Anders söka jobb som IT-
säkerhetsasvarig. 

Bild: Anders Götenstedt och Jan 
Carlsson utanför Brunsbo 
Gästgiveri Skara. 
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Behöver du ledsagning i din vardag? 
Vi vill ha kontakt med dig som har en grav synnedsättning eller 
är helt blind och har behov av ledsagning. Du skall vara 
intresserad av att ansöka om ledsagning via lagen om särskilt 
stöd eller service för vissa funktionshindrade, LSS. Du måste ha 
klart för dig att det inte alls finns någon garanti för att du får 
bifall på din ansökan och att du själv måste engagera dig i 
processen. 
 
SRF Skaraborg är med i ett projekt, rättighetsprojektet, som 
riksförbundet driver. SRF Älvsborg och vi i SRF Skaraborg är 
försöksdistrikt i projektet. 

Projektet handlar om att hjälpa synskadade personer som är i 
behov av ledsagning att göra en ansökan om ledsagning via 
LSS till sin kommun.  
 

SRF har en jurist, Dennis Ivarsson, som handlägger projektet. 
Han och en handplockad styrgrupp har valt ut 5 seende 
personer som fått utbildning och som skall bistå dig som 
sökande i hela processen fram till dess att ansökan är klar. Om 
man senare behöver gå vidare för att överklaga ett avslag blir 
det SRF:s förbundsjurist som hjälper till med detta. 
 

Som många vet har det blivit allt svårare att bli beviljad 
ledsagning via LSS, kostnadsfri ledsagning, nu för tiden. 
 

Tidigare ansågs det självklart att gravt synskadade och blinda 
tillhörde den grupp som hade rätt till kostnadsfri ledsagning. Så 
är det i de flesta fall inte nu. 
 

SRF har en teori om att denna trend borde gå att vända om 
man får fler positiva bedömningar. Alltså att några gravt 
synskadade eller blinda personer anses ha rätt till gratis 
ledsagning enligt LSS. Detta hoppas man uppnå genom att 
försäkra sig om att den ansökan som lämnas in till kommunen, 
där ansökan sker, är så grundlig att handläggaren har mycket 
svårt att avslå ansökan. 



6 
 
 
 

Om du ansökt tidigare och fått avslag eller om du haft 
ledsagning som blivit indragen kan även du ansöka på nytt med 
hjälp av rättighetsprojektet. 
 

Det finns ett rykte om att ledsagning via LSS endast kan 
ansökas av personer som inte fyllt 65 år. Detta stämmer inte. 
Även du som är över 65 år och har en grav synnedsättning som 
inte beror på normalt åldrande är välkommen att höra av dig 
och anmäla ditt intresse. 
 
Om du är intresserad av att delta eller bara vill ha mer 
information kontaktar du kansliet, Britt Artursson. Vill du sedan 
gå vidare blir du kontaktad av Dennis Ivarsson som avgör om 
du är lämplig för projektet. Först då blir du tilldelad en 
rättighetsstödjare, personen som hjälper dig, och själva 
ansökningsprocedurerna startar.  
 
Hoppas du känner dig manad och kontaktar oss på  
tel. 0511-34 79 70.  
Välkommen med din intresseanmälan! 
Hälsningar Britt 
 
Förändringar i sjukresor! 
Från 1 juni har det gjorts förändringar gällande sjukresa. Priset 
blir 80 kr per resa för alla. Tidigare har personer med färdtjänst 
betalat 60 kr och andra resenärer 150 kr. 
Men viktigare är att man från 1 juni kommer att kräva intyg för 
sjukresa med taxi även av den som har färdtjänst. Det är 
mycket oklart hur detta skall gå till. Om du får problem får du 
tala med den vårdenhet som du skall besöka och få hjälp med 
eventuella intyg. 
Börja planera din resa i så god tid som möjligt, så att du hinner 
få ordning på eventuella problem innan du behöver din resa. 
Vi kommer att jobba för en enhetlig lösning för alla men just nu 
är det ingen som kan svara exakt på hur man tänkt. 

Ombudsman/Britt 
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Kultur & Nöje 
På fredagsmiddagen lämnade MK buss Skara och hämtade 
upp flera deltagare i Skövde och Mariestad, sedan ställdes 
kosan mot Värmland och Karlstad.  

En kaffepaus blev det vid Sjötorp där Kultur och Nöjes 
profilerna Viveca och Inger bakat och fixat till en liten paus.  
Scandic Klarälven var hotellet som väntade på oss och redan 
vid femtiden satte vi oss till bords och åt en trerättersmiddag.  

 

Bild: På Oskar Magnusson. 
För huvudnumret för resan var 
ju en konsert med Sven-Ingvars 
med Oskar Magnusson som 
sångare och frontfigur nu när 
fader Sven-Erik inte längre 
finns. Många av de gamla goda 
låtarna som spelats flitigt under 
åren fick vi höra i en fullsatt 

Löfbergs Arena. Lördagen gjorde vi ett besök hos Lars Lerin på 
hanns konsthall Sandgrund som var 
ett danspalats på 60-70 talet, vi 
konstaterade att denne man är en flitig 
konstnär då väggarna var fyllda med 
konst i alla storlekar, och han hade 
också gett ut 64 böcker under sitt 65-
åriga liv.  
Bild: Konst på en vägg hos Lars Lerin.  
På hemvägen stannade vi vid 
Värmlands Rasta för lunch och var vid 
15.30 tillbaka i Skara.  
 
På gång i Kultur & Nöje 
Här kommer info om höstens aktiviteter så att ni redan nu kan 
skriva in i era almanackor om ni tycker något verkar intressant. 
Allsång på kansliet 27 september. Tid:18.00 - 20.30.  
Magnus Uggla på Rondo 12 oktober. 
Legenderna på Skövde Stadsteater 6 november. 
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En julkonsert ska vi också försöka ordna, men det är inte klart 
än. 
Till alla aktiviteter utom allsången kommer personliga 
inbjudningar att skickas ut. Anmäl er till allsången fr.o.m. 
måndagen den 2 sept. kl.09.00 endast per tel. till kansliet 0511-
34 79 70. Sista anmälningsdag är måndag den 23 september. 
Ingen avgift. Reseersättning. utbetalas. Vi bjuder på fika. 
M.V.H. Kultur& Nöje/Viveca Rapp tel. 070-622 30 47 
 
Rekreation och Fritid 
Årets Bowling den 15 Mars på Lumber & Karle 

  
Denna gång sågs 18 spelsugna och 4 mat hungriga på Lumber 
& Karle i Kvänum en regnig marskväll, för att spela bowling och 
umgås en stund. Samling, sko-byte och lite uppsnack innan 
allvaret började. Det var spel i 90 minuter, ett spel med 
varierande resultat, men bara glada miner, så resultatet kanske 
inte var det viktigaste. Vinnare av Synskadegruppen 
var Lennart Häger med 164 poäng och Philip Johansson som 

vinnare av det lottade priset. I 
seendegruppen var det Kejne Bengtsson 
med 171 poäng som var vinnare med 
Jonas 
Wänerskär 
som var 
vinnare av 
det lottade 
priset. 
Grattis till 

er. Efter väl genomfört spel var 
det dags för en trerättersmiddag 
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av hög kvalité. Kaffe på maten och lite samvaro en stund så var 
det dags för hemfärd efter mycket lyckad kväll. Tack alla som 
var med!! Rekreation och Fritid 
 

Hurghada 2019-04-04 - 0411 
Årets All inklusive resa gick till Egypten den 4 april och målet 
var Hurghada och hotell Siva Grand Beach Hotell där sol och 
bad väntade. För några av oss var det tidig morgon som gällde. 
Redan 04.30 startade resan för de som bor längst bort från 
Landvetter. Vår avgångstid var 10.00 och vi landade efter ca 5 
timmar på Hurghada flygplats. Där väntade en lång vandring till 
ett otal passkontroller, innan vi fick våra väskor efter en lång 
väntan. Väl framme på hotellet så var det incheckning på 
rummen, rum som var väl tilltagna med sänghimmel över 
sängen bl.a. Då sommaren inte hade kommit till Egypten, var 
det bara 25 – 30 grader varmt, så de hade inte på 
luftkonditioneringen de första tre dagarna. Anläggningen var 
väldigt grön och det var mycket 
blommor runt gångvägarna.  
 
Bild: Gångväg med palmer och 
jättegrönt gräs på sidorna och 
det vattnades hela dagarna. 
Veckan gick med mycket 
solande och en del bad i Röda 
Havet och i poolerna, som fanns 
inom området.  
Vi hade en dag som var helt mulen, en dag då det passade bra 

med en promenad i staden, där man 
kunde få sig en Coca Cola på Bulls 
Restaurang. Egypten är ett land där 
kvinnor inte syns så mycket i 
arbetslivet, men på vårt hotell hade de 
börjat med att även kvinnor fick var 
med i restaurangen, dock inte med att 



10 
 
 
servera Det fanns mycket 
personal, dels i trädgården, dels i 
foajén där man hade en man 
avdelad endast för att sköta 
”dörrkarusellen”, som drevs för 
hand. Som sagt, det var många  
manliga som arbetade på 
anläggningen och alla förväntade  
sig lite dricks. Till höger ser vi poolområdet och den nedre  
bilden ser vi hur Lena visar hur mycket 2 kubik centiliter  
är för Monica och Åke.  

           
På andra sidan bordet sitter Bernt och Irene som ser ut som de 
har fattat vad hon menar. Den som tog sig en promenad på 
staden fick se detta hotellbygge med sina 
byggställningar, som var sammanfogade 
med rep. Undrar vad ett skyddsombud här 
hemma skulle säga om detta. Sista kvällen 
med gänget var vi bjudna till à la carte 
restaurangen och fick en trerätters middag. 
Det fanns kyckling eller fisk att välja på till 
huvudrätt. Till sist vill vi ”reseledare” Lena 

och 
Bernt 
tacka alla er underbara 
medresenärer för en härlig 
vecka. Ni har bjudit på så 
många skratt, kram.  
 
 
 

Rekreation och Fritid 
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                        På gång i Rekreation & Fritid  
 
 

                  Visingsö med remmalag 2019-08-21 
   

        

Årets dagstur går till Visingsö där vi beser ön med guide. Vi 
åker runt hela ön, vilket tar ca 2 
timmar. Efter detta kommer lunchen att 
smaka bra, som vi äter på restaurang 
Solbacken. Efter lunchen åker vi 
Persgårdsturen med remmalag. Vid 
Persgården stannar till 15 minuter så vi 
kan handla lite mysli bl.a. Turen tar ca 1 timma, efter detta åter 
till fastlandet. Vi kommer att stanna till vid någon 
Polkagris fabrik på hemresan för att få oss lite 
godis. Vi avslutar dagen med kaffe på Brandstorps 
Bygdegård.  
För denna dag, där allt ingår betalar du 585: - 
(835: -). Vid anmälan meddelar du om du behöver 
ledsagning eller om du behöver någon assistans 
under dagen.  
Du anmäler dig senast den 24 juni till Bernt 
Bragnå mob. 072-181 37 95 eller Lena Leimalm 
070-236 79 00. Som vanligt utgår reseersättning 
mot kvitto och insändande av reseräkning.  
 

Väl mött den 21 augusti  
 
 

Du vet väl om att du kan söka ledsagar bidrag upp till  
10 000: -/år hos SRF Skaraborg. Regler och blanketter finns på 
hemsidan.  
Vid för frågor och blankett kontakta kansliet 0511-34 79 70. 
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Aktiviteter i föreningarna! 
 
SRF Falköping 
Vår nästa aktivitet är sommarresan till Varnhem och Flämslätt. 
Inbjudan har gått ut till alla våra medlemmar. Sista 
anmälningsdag är 3 juni.  
Höstens första träff blir 2 september på Åsle Tå. En sill-sexa 
med underhållning av Mats Löving som kåserar.  
Inbjudan till 2 september kommer i augusti. 
Till er som inte åker med på sommarresan vill vi i styrelsen 
redan nu passa på att önska en riktigt skön och bra sommar! 
Styrelsen SRF Falköping 

 
SRF Hjo Tibro Karlsborg  
Styrelsen SRF Hjo Tibro Karlsborg tackar stödjande 
medlemmar i vår förening som ställde upp som ledsagare när 
SRF Skaraborgs årsmöte var på Inredia Tibro. Kommande 
aktiviteter.  
9 maj besöker vi Rödingen Hjo. 3 juni bussresa i Tiveden.  
12 juni medlemsträff på bowlinghallen Tibro.  
31 augusti träffas vi på Kanalhotellet Karlsborg som är en 
tradition med god mat och underhållning.  
Den populära bowlingen startar den 19 september, vi träffas 
torsdagar 15.00–16.00 sedan samlas vi runt en fika.  
Vi avslutar året med höstfest på Inredia 9 november med att 
äta god mat och få underhållning.  
Några datum är lite preliminära vi återkommer med inbjudan 
som vanligt. Föreningen har nu allt klart med Anna-Lena 
Thomsson som sköter ekonomi och bokföring. Har du kvitto för 
resor m.m. skall dessa skickas till Britt-Marie Karlsson 
Annebergsgatan 4B, 543 32 Tibro. Välkommen på föreningens 
olika aktiviteter, där flera är gratis för synskadad medlem med  
1 ledsagare. Kom ihåg att som medlem i vår förening kan du 
närvara på alla aktiviteter som SRF Skaraborg arrangerar.  

Vid frågor om föreningen ringer du Kjell på telefon 076-610 53 
21 eller e-post srftibro@telia.com. 
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SRF Lidköping  
Biblioteksdag med hjälpmedelsvisning 
Den 10 april hade SRF Lidköping återigen en hjälpmedelsdag 
på biblioteket. Vi hade en jämn ström med besökare hela 
förmiddagen. Vi som deltog var Sören Jansson, Margareta 
Greneheim, Helena Melin och Berit Jildenhed. Vi visade olika 
synhjälpmedel och berättade om olika synskador till flera 
personer som hade hörsammat vår tidningsannons, att vi skulle 
visa hjälpmedel på biblioteket.  
Vi visade hur man kan läsa böcker och tidningar med dator, 
Ipade, Daisy eller Legimus. Vi fick många som blev nyfikna på 
hur föreningen fungerade och känslan att inte vara ensamma 
att se dåligt och att det ändå kan fungera, när man har rätt 
hjälpmedel. En mycket givande dag med flera nya synskadade 
och stödjande medlemmar.  
Vi kommer till hösten upprepa denna lyckade dag och göra 
detta igen. 

 
På gång i SRF Lidköping 
SRF Lidköpings program sommaren 2019. 
21 Maj, musik av Anders Oskarsson, Kent Kindberg o grillning. 
14 juni, sommarresa till TCB café o Elvismuseum i Floda. 
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. Sommaruppehåll mellan v.26 – v.34.   

Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) varje måndag och 
torsdag kl.15.00–18.30. Finns även möjlighet till andra dagar. 
Info Dan Nylund 072- 354 28 21 eller Roger Gustavsson  
076- 326 88 82.  
Sommaruppehåll mellan v. 26 – v.34. 
Studiecirkel, Show Down, Styrketräningen har alla 
sommaruppehåll, återkommer med startdatum till hösten. 
Vid frågor ring Margareta Greneheim 070-848 73 08 eller 
margaretagreneheim@gmail.com 
SRF Lidköping önskar alla en skön sommar. 
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SRF Mariestad Töreboda Gullspång 
SRF MTG hade den 23 april bjudit in Tor-Björn Forsell konsult 
inom området trafik. Våra medlemmar fick lyssna till en 
intressant föreläsning om trygg och säkerhet i trafiken.  Det 
fanns även möjlighet att ställa frågor. Han tog med sig flera 
synpunkter när det gäller tillgänglighet i Mariestad. 
Efter ett avbrott för fika tog Tor-Björn fram sitt dragspel och 
spelade och våra medlemmar sjöng gladeligen med. 
 

På gång i SRF Mariestad Töreboda Gullspång 
3 juni sommarresa tillsammans med Hjo-Tibro-Karlsborg 
lokalförening med buss och guide i skogarna runt Tiveden. 
19 juni sommaravslutning Sandbäcken, Torsö, kaffe med tårta, 
Torsöbor kommer att berätta om bygden. 
September öppet hus i Mariestad och Töreboda, 
hjälpmedelsvisning och information om vår förening. 
25 september medlemsträff i Mariestad då vi får besök av 
polisen som kommer med information. 
Oktober Höstmöte. 
November Bowling Mariestad. 
December Julbord, denna gång tar vi hjälp av cateringfirma. 
 
SRF Skara Götene 
Den första aktiviteten nu i vår och sommar är fika på Mockes i 
Skara efter det går vi till Ingrids dansföreställning. Där får vi en 
modevisning efter stängningsdags bara för oss. Tyvärr är detta 
redan gjort när detta kommer ut, för det är den 2 maj. Men det 
kan vara roligt att veta om och kanske ett tips till en annan 
förening. 
Vår sommarresa går av stapeln den 11 juni tillsammans med 
Falköping. Vi kommer att samlas i Varnhem där vi börjar med 
fika. Vi får en guidad tur på Kata gård. Vi åker vidare till 
Flämslätt där vi äter lunch och umgås, avslutar med trekaffet 
innan vi åker hem. Jag hoppas att vi kommer ha fint väder med 
oss den dagen. Styrelsen vill tacka för ett bra genomfört 
årsmöte och önskar alla en riktig skön sommar. 
Styrelsen Skara- Götene  
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SRF Skövde 
Promenader på Billingen börjar den 7 maj kl.18. Vi promenerar 
varje tisdag kväll i maj, juni och augusti. I år är vi i 
Hagenstugan. 
Bussresa 5 juni med Forellenresor. Start kl.8.00 första stoppet 
blir i Vara och konditori Nordpolen där vi fikar. Därefter Älgens 
hus och kungliga jaktmuséet lunch. Vi besöker lantbruksmuséet 
i Särestad. Vi avslutar i Nossebro med Erikssons chark. I 
närheten finns en skobutik och ett café. Vi beräknas vara 
tillbaka i Skövde kl.18.30. Pris 450 kronor. 
Anmälan senast den 22 maj. 
Tisdag 25 juni tipspromenad och kokt korv med bröd kl.18 vid 
Hagenstugan Billingen. 
Tisdag 3 september upptakt på Bagaren kl.18. Information om 
höstens aktiviteter. Föreningen bjuder på fika. 
 

Till våra aktiviteter är anhöriga och vänner välkomna. 
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson ordförande 
tel. 0500 – 41 32 56 eller Monika Telander tel. 0500 – 44 04 04. 
 
SRF Vara Essunga Grästorp  
Några personer från SRF Vara Essunga Grästorp gästade Vara 
Konserthus och fick ta del av 
föreställningen Lola. Syntolken 
Peter Lilliecrona fanns på plats 
och gav en fin syntolkning. 
Anita Johansson fick en 
intervju med Tommy Körberg 
och de sjöng också 
tillsammans. 
Bild: Tommy Körberg och 
Anita Johansson är inne i loge. 
Han har fått Årets 
ledarhundsvalpar 2019 och sitt namn i punktskrift, som han 
studerar på bilden med intresse. Foto Sigvard Börjesson. 
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SRF Tidaholm Mullsjö Habo 
Vi planerar följande aktiviteter Under våren 2019. 
16 maj resa till Gökhem. 
18 juni resa till Lars Lerins utställning i Karlstad. 
Planerad kräftskiva i augusti. 
Separat inbjudan skickas inför varje aktivitet.  
 
På gång i SRF Vara Essunga Grästorp 
Fredagen den 17 maj: Vårmöte i Slädene Bygdegård. Inbjudan 
kommer alltid till våra medlemmar! Scen Vara kommer på 
besök, spelar pjäsen ”Så kan det bli...möjligen”.  Är lätt följa 
med i som synskadad. De åker runt i föreningar och spelar den, 
så vill din förening ha besök av Scen Vara så ta kontakt med 
Anders Nilsson 070-257 66 43. 
Fredagen den 14 juni gör vi en resa till Dalslands kanal m.m.! 
Mer info kommer men boka gärna denna dag alla medlemmar!  
Påminner om Scen Vara pjäsen Hönor och svärmeri i 
teaterladan larv.   
Entrén öppnar 15 jun kl.14.30,startar kl.15:00, den syntolkas 
också! Alla får själva skaffa sina biljetter.  
Lyssna på Radio Syn, torsdagar kl.19 på radiovara.se och se 
hemsidan www.radiosyn.se 
 

Önskar alla en riktigt fin vår och sommar! 
 
Syncentralen  
Thomas Göthberg: Efter närmare 5 år som datatekniker vid 
syncentralen i Skövde så gör jag min sista dag den 17/4. Min 
ersättare heter Mikael och hans första dag blir den 18/3. Jag 
fortsätter mitt arbete med synhjälpmedel på Polar Print i 
Falköping. Verksamheten består till stor del av 
arbetsplatsanpassningar och utredningar. Jag vill passa på och 
tacka er alla som jag träffat under min tid på syncentralen och 
jag hoppas att vi ses fler gånger framöver. 
Mina kontaktuppgifter: E-post: thomas.gothberg@polarprint.se 
Telefon: 010 – 470 99 30.  
Bästa Hälsningar, Thomas Göthberg 
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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 kund-
service: 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 0771-52 55 25. Du kan även gå in 
på deras hemsida www.hallakonsument.se. 

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 
kundservice.  
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. 
 

Syncentralen i Skövde: 
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, 
tors. kl.13.20 – 14.15. 
Fakturafrågor: mån och tors kl.13.15 -14.15   
Dataärenden: ons. kl.08.00-09.30  
Öppettider: Mån – tors. kl.08.00-16.30, fre. kl.08 – 16.  
E-post: syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se 

http://www.hallakonsument.se/
mailto:syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se
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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 186000 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 2019 är 3/6, 2/9 och 
2/12. 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 
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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 

Postnord 
Om Ni har anmält er till någon aktivitet till kansliet och inte fått 
inbetalningskort, så hör av er till oss så får vi skicka det igen, 
ibland är de osäker postgång med Postnord. 
 
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 1 juli till och  
med 5 augusti. 
Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar 

Ordförande Anita, Styrelsen, Britt, Lisa och Gunilla 

  

http://www.srf.nu/skaraborg
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