
1 
 
 

  Nr 2 
Skaraborgsnytt 

 

Årgång 21. Juni, juli och augusti 2020 

 
 

 

 

 

 
Göta Kanal, Hurtigruten i fantasin   

sid 9–11  

 
 

Käppkurs   
sid 13  

 



2 
 
 
Bild på förstasidan: Göta Kanal. Foto av Amanda Hessle, som 
kommer att guida er på resor via telefon flera tisdagar framöver. 
 
Repriser. 
I dessa Corona tider sänder radio och TV många repriser för 
oss alla som sitter lite i karantän. Vår tidning vill inte vara sämre 
så vi har plockat fram ett reportage vi hade med för ca. 10 år 
sedan, Vi satte makthavare i Heta Stolen, och först ut var vår 
ordförande Anita Andersson men nu tyckte vi att hon fick svara 
på samma frågor på nytt så vårt reportage är riktigt 
dagsaktuellt. Så var så goda. 
 
 

                            

                             

Vår nya serie där vi ställer makthavare mot väggen, vi vill 
komma innanför skinnet och få fram alla upplysningar som vi 
söker! 

Vårt första offer är Distriktets ordförande Anita Andersson. 

Man frågar ju inte damer om åldern, men hur 
många vårar har du upplevt?  64 st. 

Familj: make, barn och barnbarn gärna antal på 
alla? Make 1 Barn 4 Barnbarn 16 st 

Äter hälst?  Mat som någon annan lagat ( Gillar inte att 

laga mat! Red. Anmärkning.) 

Dricker hälst? Kaffe. (för tio år sedan var det öl) 

Senast lästa bok? Thea avTrine Angelsen  
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Senast sedda film?   Titanic 

Person du beundrar? Min man Bo Andersson som  står 

ut med mig. 

Person du ogillar? Magnus Uggla 

Hur kom du med i SRF? Ing-Britt Johansson då 

ordförande i MTG föreslog jag skulle kontakta Britt 
Artursson som då var ordförande i distriktet, sedan var det 
klippt.  

Du avancerade väldigt snabbt i föreningen är du en 
karierskvinna? NEJ, jag har ju varit ordförande i 

distriktet i 10 år, och det räcker för mig. 

Hur normal är du? 

Kollar du slutet på en bok innan du har hunnit så 
långt? Nej jag hoppar till och med över när 

baksidestexten läses. 

Har du gett bort något du själv har fått i present? 
Nej men sådant jag vunnit på lotteri har jag gett bort. 

Brukar du titta i folks badrumsskåp?  Nej. (ingen ide 

jag ser ju inte.) 

Dricker du direkt ur mjölkpaketet? Nej. 

Deklarerar du själv ärligt?  JA apsålut. 

Om du blir bortbjuden och inte vill gå dit, ljuger 
du ihop något då? Ja det gör jag (Vit lögn) 

Sorterar du dina sopor?  Ja!!!! 

Fuskar du i spel? Nej inte då. 
 

Då tackar vi för detta och vi har fått många viktiga svar 
som länge har irriterat oss att vi inte har vetat.  
som länge har irriterat oss att vi inte har vetat.  
Text: Janne C-G Josefsson. 
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Hur blev våren för SRF Skaraborg 

Corona är väl något som ingen lyckats missa? Helt plötsligt dök 
ett tidigare okänt virus upp och lamslog hela världen. Så klart 
medförde det stora förändringar även för oss i SRF Skaraborg! 
Från senare hälften av mars har vi, personalen, arbetat 
hemifrån. Alla aktiviteter har ställts in och de möte som 
fortfarande genomförs sker via telefon eller via Webben. 
Ett av de första uppdrag vi som personal fick då den vanliga 
arbetsbördan lättade var att ringa våra synskadade 
medlemmar. Vi delade upp er medlemmar så att vi på kansliet 
skulle ringa en tredjedel var. Jag hoppas de flesta fått en 
påringning nu när tidningen anländer. Några har varit svåra att 
nå. Det handlar kanske om att vi har fel nummer eller inget 
fungerande telefonnummer alls. Har ni inte blivit kontaktade och 
känner på er att de uppgifter vi har i registret inte stämmer, får 
ni jättegärna kontakta oss! 
I förra tidningen skrev jag om den kampanj för Syn- 
hörselinstruktörer som var på gång under våren. Men, Corona 
satte käppar i hjulen där också! 
Att försöka driva en framgångsrik kampanj då kommunernas 
politiker och tjänstemän har fullt upp med att hantera en kris 
som drabbat hela samhället är svårt. Därför får vi fortsätta den 
kampen så snart det mesta börjar återgå till det normala. 
Men, om ni vet att det är förändringar på gång i er kommun, om 
syn-hörselinstruktören skall sluta eller något annat vill jag att ni 
hör av er. 
Ett problem gällande Syninstruktörerna har varit att ingen 
utbildning funnits för dem som vill arbeta som syn-
hörselinstruktörer. Den frågan är emellertid löst nu. SRF startar 
en kurs i höst där man kan få erforderliga kunskaper inom 
synområdet och följer upp med en kurs inom hörsel våren 2021. 
För övrigt jobbar vi oförtrutet på för att påverka Färdtjänsten, 
sjukresorna och rehabiliteringen. 
Gällande färdtjänsten kommer en del förändringar ske troligtvis 
redan i höst. Ett förslag som kommunerna kommer att 
uppmanas att anta har tagits fram. Förslaget innebär att för den 
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som reser uteslutande inom sin egen kommun blir det inga 
förändringar. Inte heller om du åker en eller två kommuner bort 
från hemkommunen. Reser du däremot längre kommer det bli 
en avsevärd prishöjning jämfört med nu. Man planerar i gengäld 
att tillåta fritt resande i hela regionen. Alltså, man behöver inte 
ansöka om särskilda regionfärdtjänstresor. Detta verkar ganska 
riskfritt för kommunerna, då de flesta i alla fall inte kommer att 
ha råd att åka många gånger med det höga pris som föreslås. 
Att resa kollektivt kommer däremot att bli riktigt prisvärt. Så du 
som har tillgång till ledsagare, glöm inte att ni kan ansöka om 
Reshjälpkort hos Västtrafik. Ett kort som ger dig som 
färdtjänstresenär möjlighet att ta med en egen ledsagare, på 
kollektivtrafiken, kostnadsfritt. 
 
Sjukreseintyget har vi fortfarande inte lyckats göra något åt. Det 
innebär att du måste tänka på att du får ett intyg från 
vårdgivaren för sjukresorna du gör, för att slippa betala hela 
taxikostnaden själv. Denna regel har funnits sedan 1 juni 2019 
men det är först nu man tillämpar den fullt ut. 
(Den som vill kan delta i ett telemöte 2 juni för att få mer 
information om Färdtjänst och sjukresor.) 
 
För dig som inte var ombud på vårt årsmöte kan det kanske 
vara intressant att veta att vi antog ett uttalande som syftar till 
att påverka regionen att ta upp ett samarbete med kommunerna 
gällande övergång från syncentralens rehabilitering och till 
kommunens ansvar då man skall använda sina nya kunskaper 
på hemmaplan. Det är en del i arbetet för att få eller behålla 
våra syninstruktörer. 
Om samhället återgått till det normala, att vi får träffas och röra 
oss fritt i höst, skall SRF ha kongress. 
SRF Skaraborg har ställt sig bakom och eller skrivit egna 
motioner till kongressen. Motionerna handlar om vitt skilda 
område så som: Stärk individens juridiska stöd, Syngräns för 
medlemskap, Digital medverkan, Nationellt ledsagarkort, En 
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fungerande rehab-kedja och Hälsokontroller för personer med 
grav synnedsättning. 
Är du intresserad och vill veta mer om motionerna får du så 
klart gärna höra av dig till kansliet för mer information. 
I skrivande stund planerar vi för medlemsaktiviteter via telefon. 
Hoppas det blir lyckat och att du vill vara med! 
Så vill jag önska er alla en så bra sommar som möjligt! 
Britt Ombudsman SRF Skaraborg 
 
Beslut om synkurserna på Fristads Folkhögskola. 
Folkhögskolestyrelsen som är den politiska ledningen för region  
Västra Götalands 6 Folkhögskolor beslutade i april att 
synkurserna skall oförändrat vara kvar på Fristads 
Folkhögskola. Ett mycket glädjande beslut för den populära och 
betydelsefulla verksamhetens framtid! 
I beslutet ingår att skolan behöver av ekonomiska skäl ta ut en 
avgift från deltagarna på alla kurserna. Hur stor den avgiften blir 
är ännu inte klart, men från skolledningen pratar man om max 
en hundralapp eller två per dag. Skolan är fullt medveten om att 
synkursernas målgrupp tillhör en ekonomiskt svag grupp i 
samhället, och tillsammans med övriga personalen i synteamet 
så hoppas undertecknad att avgiften stannar vid 100 kr/dag! 
Folkhögskolan är mycket tacksam för allt det engagemang och 
påverkansarbete som SRF på olika sätt har gjort i frågan! Det 
arbetet har utan tvekan medverkat mycket till att 
Folkhögskolestyrelsen ändrat uppfattning och istället beslutat 
om fortsättning! 
Skolan har sedan i slutet av mars varit stängd för all fysisk 
undervisning p.g.a. Coronaepidemin. Men, du är självklart varmt 
välkommen att ändå anmäla dig till synkurserna, som beräknas 
återupptas i augusti igen! Eftersom stängningen har medfört att 
många deltagare blivit hänvisade till höstens synkurser, så skall 
du inte tveka att anmäla dig redan nu innan det blir fullt! 
Synexpedition i Fristads folkhögskola tele:03-326 68 70  
Sköt nu om er ordentligt! 
Hälsar Anders Josby, och önskar er en härlig sommar! 
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Distriktet 
Synskadades Riksförbund SRF Skaraborg höll på lördagen den 
25 april sitt årsmöte, deltagarna satt för ovanlighetens skull vid 
sin telefon hemma, då mötet fick på grund av Coronaviruset 
genomföras på distans.  

Dagens ordförande var förbundets 1:e vice ordförande Niklas 
Mattsson som ledde mötet från sitt hem i Kungsbacka. 

Föreningen arbetar för att göra livet lättare för alla synskadade 
och en positiv nyhet var att de rehabiliterande kurserna på 
Fristads Folkhögskola som hotats att läggas ner kommer att få 
fortsätta. 

Ur verksamhetsberättelsen ser vi. 

Vi arbetar med färdtjänstfrågor och sjukresefrågor mot 
Västtrafik, Hälso- och sjukvårdsfrågor mot Regionen. 

Sedan hade Rekreation & Fritid anordnat resor som till exempel 
Egypten, Danmark, Kroatien. På kultursidan var det en resa till 
Karlstad till Sven-Ingvars show och besökte Lars Lerin 
utställning på Sandgrund. Teatern Bagage på Lisebergsteatern, 
Magnus Uggla på Rondo. Björn & Benny, Legenderna och 
Julkonsert i Skövde. 

Vi anordnade också en studiecirkel om Vinets historia, vinodling 
och vinprovning. Ledare var föreningen Munskänkarna i Skara, 
som på ett mycket trevligt sätt gav oss information. En del av 
deltagarna reste sedan på studieresa till Pfalz i södra Tyskland. 

Till styrelse valdes Anita Andersson Moholm till ordförande. 
Claes-Göran Johansson Vedum vice ordförande. Kjell Karlsson 
Tibro sekreterare. Helena Melin Lidköping vice sekreterare 

Kristina Adolfsson Eggby ledamot. Gunilla Johansson Bolum 
ledamot. Lennart Häger Falköping ledamot. 

En ny erfarenhet var det för de flesta, att koppla ihop 45 
deltagare i samma telefonsamtal, några små störningar blev det 
men i det stora hela ett bra årsmöte. 
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Rekreation och Fritid 
Hej alla medlemmar! 

Vi är den nya Rekreations och fritidskommittén och hoppas att 
ni kontaktar oss med förslag och önskemål på aktiviteter och 
resor som ni tror kan vara intressanta att göra! 
Som ni säkert förstår så kan vi p.g.a. den pågående 
Coronaepidemin just nu inte genomföra några aktiviteter eller 
resor alls! Men, vi kan börja förbereda och titta på intressanta 
förslag som ni lämnar till oss. Vi vet att det finns intresse för 
t.ex. bowling och spa samt sol och badresa, men vi är 
tacksamma för fler förslag! 
Förhoppningsvis går det att genomföra vissa aktiviteter till 
hösten. Men utlandsresor kan det troligen inte bli förrän nästa 
år! 
Vilka är då vi? 
Lennart Häger, styrelseledamot i SRF Skaraborg och SRF 
Falköping. Sven-Olof Blidberg, ledsagare i SRF Skaraborg och 
SRF Rekreations och Fritid. Anders Josby, Britt Arturssons 
sambo, lärare på Fristads Folkhögskola. 
Här är våra kontaktuppgifter: Lennart Häger,  
mobil: 0706-06 41 44, e-post: lennart.hager@hotmail.com 
Sven-Olof Blidberg, mobil: 0702-58 48 36, e-post: 
svenolof.blidberg@netatonce.net 
Anders Josby, mobil: 0723-41 34 66, e-post: 
anders.josby@tele2.se 
Vi hörs! Hälsar: Lennart, Sven-Olof och Anders 
 
Vinnarna i musiktävlingen! 
För att göra något annorlunda i dessa tider, så ordnade Kjell 
Karlsson ifrån Skaraborgs styrelse den 19 maj en musiktävling 
via telefonen, där man fick ringa in och lyssna och sedan ringa 
in svaren dagen efter. På delad första plats var Viveka Rapp 
och Anita Johansson som får två Sverigelotter var och 3:e pris 
Claes Björk en Sverigelott.  
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Detta har hänt i lokalföreningarna! 

SRF Skara Götene 
Skara-Götene hann genomföra årsmötet innan pandemin bröt 
ut och alla restriktioner trädde ikraft. 
Den hölls på Lundsbrunns kurort, där vi började med en mycket 
god middag. Kan rekommendera ett besök senare när 
samhället har rättat till sej. Årsmötet leddes av Evert Johnsson 
som skötte klubban med bravur. 
Styrelsen består av Kristina Adolfsson, Bernt och Irene 
Haglund, Yvonne Strömberg, Karin Hansen, Lena Hermansson 
och ny ledamot valdes Annelie Hellberg. Med blommor 
avtackades Inger Backman, med tack för ett gott arbete. 
För underhållningen stod Tanterna från Bagarna, vi fick både 
många glada skratt och lyssna på mycket sång och sketcher. 
Även det kan rekommenderas till andra föreningar. 
 
 
På gång i Distriktet 
Tematräffar under juni och juli 
Hoppas alla upptäckt vår nya aktivitet, tematräffar via telefon. 
Om inte så har ni fortfarande chansen! 

Vi har för avsikt att erbjuda tematräffar, varje tisdag kl.15.00 
under juni och juli. 
Tyvärr har vi bara plats för 30 personer i taget på vår 
telefontjänst, så först till kvarn gäller.  
Vi kommer att använda samma system och samma 
telefonnummer, 0511-79 80 10 och kod 11 11 11 11, alltså åtta 
ettor, precis som tidigare. 
Du kan börja ringa in 15 minuter innan träffen startar. 
Men, nu tänker vi erbjuda er som inte får plats kl.15.00 en 
chans till. De gånger det blir fullt får ni möjlighet att ringa igen  
kl.16.05 så kör vi samma program en gång till kl.16.15. Blir det 
fullt då också är det tyvärr kört. 
Observera att det är endast om det blir fullt kl.15.00 som vi kör 
en gång till! Du kan alltså inte vänta och tänka att jag ringer vid 
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den senare tiden för det passar mig bättre! Blir det inte  
fullt kl.15.00 så blir det bara en gång! 

Programmet är:  
2 juni, resande med färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik.  
Britt Artursson informerar. 

9 juni, Rekreation och fritid har anlitat Eli Tistelö som är 
legitimerad syntolk och driver företaget Sonika Syn. Hon 
berättar om Syntolkning, Vad är Syntolkning, hur arbetar en 
syntolk och hur utbildas en syntolk?  

15 juni, Leif Chressman från Munskänkarna berättar om vin, 
vinets historia och tipsar om nya viner inför sommarens 
grillsäsong. 

23 juni, Claes-Göran Johansson Distriktsstyrelsen har ett 
trevligt frågekryss som finns på sidan 12, här i tidningen. 

30 juni, Cecilia Strimell Skövde Stadsbibliotek berättar om 
talboksläsningens möjligheter och ger boktips inför sommaren. 
(Denna dag kör vi endast kl.15.00.) 

Under juli och första veckan i augusti erbjuder rekreation 
och fritid utflykter i 
fantasin! 
Bild på Guiden Amanda 
Hessle som driver företaget 
Torsö språkbyrå och som i 
vanliga fall är guide på 
vanliga fysiska utflykter tar 
oss med på Hurtigruten och 
längs Göta kanal.  
 
Du väljer själv om du vill åka 
business class, bästa fåtöljen i vardagsrummet eller på 
balkongen, med något gott i glaset eller du kanske föredrar 
budgetvarianten, en köksstol och en kopp kaffe! 
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Luta dig tillbaka blunda och se bilderna och känn atmosfären 
som Amanda beskriver! Bild på Hurtigruten vid en hamn 
omgiven av snöiga klippor. 

 

Det blir övernattning på resan till Lofoten, ni ringer som vanligt 
varje tisdag kl.14.45 så åker vi kl.15.00.  
De tre första tisdagarna är 7, 14 och 21 juli, då är det 
Hurtigruten som gäller.  
 

 
 
 

Den sista tisdagen i månaden, 28 juli, och tisdagen den  
4 augusti, åker vi längs Göta kanal. Bild på en sluss. 

 

Även här gäller det att vi kör två gånger samma program 
samma dag om första tillfället blir fullt! 
Hoppas ni vill åka med! 
Har ni frågor eller synpunkter kontakter ni kansliet på  
tel.0511-34 79 70 eller Epost skaraborg@srf.nu 
 

Trevlig sommar önskar SRF Skaraborg 

mailto:skaraborg@srf.nu
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Här nedan är frågekrysset till tävlingen den 23 juni, med 
chans att vinna Sverigelotter. 
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INBJUDAN  
Utbildning i orientering och förflyttning 5 

tillfälle med start i september! 
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. 
Kursen anordnas tillsammans med Synskadades vänner 
Skaraborg och Fristadsfolkhögskola. 
Vi tar inte ut någon kursavgift och reseersättning utgår som 
vanligt mot insänt kvitto. 
Vi tycker det är viktigt att du som vill och har behov av att 
förflytta dig med hjälp av vit käpp får den träning som 
behövs för att du skall känna dig trygg och säker. 
Vi har förstått att det är svårt att få sammanhängande 
träning i grupp via syncentralen och alla vill inte gå på 
veckokurs på annan ort. 
Därför erbjuder vi er en specialutbildning, bara för er i 
Skaraborg. Det blir en trevlig kurs med kunniga pedagoger, 
från Fristads folkhögskola, och trevliga kamrater. 
Kursen erbjuder träning i en lugn miljö med god tillgång till 
ledsagare för den som känner sig osäker. Kursen anpassas 
efter dina tidigare kunskaper och förutsättningar. Du själv 
sätter målen! 
Det handlar om en kurs, med start, tisdag – onsdag 8–9 
september. Resterande kurstillfälle infaller tisdagarna 15 
och 22 september med avslutning tisdagen den 6 oktober. 
Vi startar 10.00 och avslutar 15.00 alla dagar. 
Kursen är kostnadsfri och fika och lunch ingår. 
Ett detaljerat program får du då du anmält dig. 
Det huvudsakliga ämnet är som sagt orientering och 
förflyttning men trevligt umgänge, erfarenhetsutbyte och 
god mat är heller inget att förakta. 
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Deltagarantalet är begränsat. Vi måste ha din anmälan så 
snart som möjligt dock senast 20 augusti.  
Med tanke på all osäkerhet gällande Corona vill vi poängtera att 
kursen flyttas fram om folkhälsomyndighetens 
rekommendationer så kräver. 
Ring och anmäl dig till kansliet 0511- 34 79 70  
eller e-posta skaraborg@srf.nu   
Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta kansliet! 
Välkommen med din anmälan 
hälsar SRF Skaraborg 
 
 
Få hjälp att ansöka om ledsagning 

Behöver du, eller någon du känner, stöd och vägledning i att 

ansöka om ledsagning? Vill du veta mer om vilka stödinsatser 

synskadade har rätt till från samhället? Rättighetsprojektet finns 

till för Synskadades Riksförbunds medlemmar och syftar främst 

till att stötta den enskilda medlemmen i att ansöka om 

ledsagning enligt LSS. Kontakta Dennis Ivarsson, jurist och 

projektledare för rättighetsprojektet, om du vill ha hjälp med din 

ansökan eller har övriga frågor om projektet.  

Dennis Ivarsson Tel: 08-39 91 58 

E-post: dennis.ivarsson@srf.nu 

 
På gång i Kultur & Nöje 
Vi återkommer i nästa nummer med eventuella aktiviteter. 
 
Aktiviteter som kommer i lokalföreningarna! 
SRF Skara Götene 
Som läget är just nu så ligger Skara- Götene nere med olika 

aktiviteter, följer givetvis alla rekommendationer. Så fort 

klartecken kommer kör vi igång igen. Var rädda on varandra, 

slå en signal, till andra medlemmar, det uppskattas säkert. Njut 

av solvärme och sommar så gott som det går. Önskar styrelsen. 

mailto:skaraborg@srf.nu
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SRF Falköping 
Coronatider är tråkiga tider för oss alla! Som ni vet är alla våra 
aktiviteter inställda tills vidare. Vi hoppas verkligen att vi kan 
träffas igen efter sommaren. Så snart vi får klartecken att träffas 
som vanligt kommer vi att ordna något trevligt. Men, i väntan på 
detta får vi hoppas på en lagom varm sommar som ger oss 
möjlighet att vistas utomhus och njuta av sol, blommor och 
fågelsång! 
Vi önskar er alla en fin och frisk sommar! 
Styrelsen SRF Falköping 

 
SRF Vara Essunga Grästorp  
Våra aktiviteter är inställda tills vidare. Ni får gärna gå in och 
kolla min hemsida radio syn. Se där det finns mycket att ta del 
av! Ha det riktigt fint allesammans. Önskar alla en skön och fin 
sommar! Varma hälsningar SRF Vara Essunga Grästorp 
 
Hej föreningar! 
Nu blir det lättare för er att ha ett möte och för er som vill ha 
gruppsamtal med släkt och vänner i dessa tider. Alla ordföringar 
har fått tillgång till eget konferenstelefonnummer i ett år framåt. 
En kod för deltagare och en kod för moderator (den som startar 
upp och håller i samtalet). Fråga er ordförande om kod 
telenummer till konferenstelefon. 
 
Synlinjen är öppen 
Måndagen den 2 mars startarde SRF den så kallade Synlinjen. 
Hit kan personer vända sig med frågor som rör synskador eller 
synskadades livssituation på olika sätt. Synlinjen drivs i 
projektform, men förhoppningsvis kan den bli en permanent 
SRF-verksamhet. 
Synlinjen nås via tele. måndag och torsdag klockan 10.00-
11.30 och klockan 12.30-15.00. Telefonnummer till Synlinjen är 
08-39 93 00. Det går också bra att skicka sina frågor via mejl: 
synlinjen@srf.nu 
 

mailto:synlinjen@srf.nu
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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: tis-tors 11–17.  
Fre. kl.11-16, 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 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 
Synpunkten.  

http://www.hallakonsument.se/
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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 
 
 
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 1/6, 7/9 och 
7/12. Då vet du när ansökningar skall vara kansliet tillhanda! 
 

mailto:syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se
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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 

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 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  

 

http://www.srf.nu/skaraborg
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Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt  
nr 3, före den 1 aug 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 22 juni till  
och med 31 juli. 

 

Nyheter 
Den 3 augusti börjar Johnny Augustine på vårt kansli i Skara. 

 

Hoppas vi hörs genom tematräffarna via telefon, där du 

både kan lyssna, tävla och drömma bort en stund.  

 

Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar 

Ordförande Anita, Styrelsen, Britt, Lisa och Gunilla 

 
Bild på två grönrandiga solstolar och rödrandig parasoll som stå emellan stolarna. 
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