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Skaraborgsnytt
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Ledarhundsgruppen var på
Brukshundsklubben i Brännebrona!
Sid 8 !

Vill du vara med och påverka SRF?
Sid 15 !
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På första sidan, bild på veterinär Marie Nolén, Sören o
ledarhundskonsulent Maria Lundin samtalar över fikapausen.
VEG:s sommarresa 2017
I ett strålande sommarväder åkte fyrtio SRF:are från Vara
Essunga och Grästorp till Bohuslän med Ingemar Enströms
buss. På väg mot Uddevalla hade resekommittén anordnat en
tipstävling ”Sant
eller Falskt” och
som tradition delar
ut tre matkassar på
hemresa till de som
vunnit. Vann gjorde
Hildegard
Johansson, Mats
Lundgren och
Barbro
Hermansson.
Bilder: Fikastund på museet i Uddevalla och Stenhuggarguiden.
Första stopp och förmiddagsfika blev
det på Bohusläns museum i Uddevalla,
här mötte vår guide Boris Salomonsson
upp. En rundtur i staden och en tur till
Gustavsberg innan vi drog vidare till
Hunnebostrand där vi lunchade på
Bella Gästis. Sedan åkte vi till
stenhuggerimuseet. En mycket
intressant guidning av två herrar som
visste hur man hugger i sten och den
historien runt verksamheten i Bohuslän.
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Så var då dags att vända åter mot Skaraborg, men ett besök på
Smedbergs gård Håby för eftermiddagsfika var ju ett måste,
även tittade vi till deras gårdsbutik innan vi åkte hemåt.
Föreningens ordförande Anita Johansson tackade Boris,
Ingemar och sedan sa hon ”så får jag väl tacka di där från
Vedum som är någon slags resekommitté också”.
Text och Bild C-G Johansson

Under ”Gata för Alla” kampanjen i höstas hade vi en tävling
för skolklasser i Skaraborg, årskurserna 0-3. I Vedum deltog
fyra klasser och i Arentorp två klasser. Tillsammans fick de
6000 kronor som Synskadades Vänner så generöst sponsrade
oss med.
Frågan vi ställde: Vad gjorde klassen för roligt av pengarna? Jo
tisdagen den 30 maj åkte de sex klasserna buss från respektive
skola till Park Bio i Vara som de hyrt (de blev sju klasser, för i
Arentorp bjöd de med 3:orna som inte deltog i tävlingen). Där
såg de på filmen ”Trolls” en amerikansk datoranimerad långfilm
som hade premiär så sent som i november 2016.
Efter filmen gjordes också ett besök i den nya och
omdiskuterade Badhusparken i Vara som blev invigd någon
dag tidigare.
Bild:
På bion
träffade vi
förväntansfull
barnaskaran.
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Intervju med Genta 8 år.
Du var på film häromdagen vad hette den?
Trolls.
Var den kul? Ja.
Vad kom det sig att ni var på bio?
Vi hade vunnit pengar för vi var med i
en tävling där vi ritade
om hur synskadade har
det.
Tyckte hela klassen att
det var kul? JAA!
Bild på Genta
Bild: filmen Trolls
Sommarresa till Torsö och Brommö
SRF Hjo Tibro Karlsborg Lokalförening arrangerade en
sommarresa tillsammans med lokalföreningen i Skövde. Resan
gick till de fantastiskt fina öarna Torsö
och Brommö.
Vi startade i Tibro tidigt på morgonen
och plockade upp våra vänner i Skövde
för vidare färd till brofästet vid Torsö.
Där mötte vår guide för dagen Sofia
Svensson upp. Sofia tillsammans med
vår busschaufför, tog oss till första
stoppet som var Fågelö kapell med sin
sjömanskyrkogård. Färden fortsatte mot
färjan till Brommö, på vägen dit
berättade Sofia målande hur livet på
öarna kunde gestalta sig generationer
tillbaks, bland Torsövargar o sotepinna.
Som synskadad är man beroende av en
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guide som på ett målande sätt kan beskriva omgivningen och
detta gjorde Sofia på ett roligt och trevligt sätt. Väl framme vi
färjeläget till Brommö kom ännu en guide ombord. I detta fall
var det Olle som tillsammans med färjekarl ´n Klas-Johan på ett
säkert sätt tog oss över sundet mellan öarna. Brommö är en
bilfri ö, men SRF fick specialtillstånd att åka runt ön med buss
denna fantastiska sommardag. Olle som bott på Brommö
(Paradisön) i många år, kunde även han beskriva miljöer och
skapa intryck som en synskadad har fina minnen av. Ett av
stoppen på vägen tillbaks var Hembygdsmuseet/Torsö
Bygdegård. Här visades allt från handgjorda råttfällor,
”Torsösnipan” till hörapparater. Vi fick även ta del av legenden
Koffa vem var hon? Det kan man fundera på, efter att ha mött
en kopia under lunchen!!! SRF föreningarna tackar alla som var
med och gjorde denna utflykt till en minnesvärd dag för alla.
Sommarresa till Vinön
Fredagen den 2 juni åkte SRF Lidköping sin traditionella
sommarresa och i år åkte vi till Vinön som ligger i Hjälmaren.
Nybergs buss mötte upp ett glatt gäng på resecentrum i
Lidköping redan klockan 6. Vårt första stopp blev i Brändåsen
där kaffe och smörgås väntade på oss. Sedan åkte vi vidare till
Hampetorp där vi fick vänta på färjan som skulle ta oss över till
Vinön. Färjeturen var otroligt vacker med en helt vindstilla och
solglittrande vatten över till Vinön, färjeturen tog ca 25 minuter.
På Vinön väntade en guide på oss, hon var född och uppvuxen
på Vinön. Hon berättade att på Vinön fanns drygt 100 öbor, ön
var 4,5 kvadratmeter stor, 2,5 km från söder till norr. Viktiga
näringar är jordbruk, fiske, trädgårdsodling och turism. Vinön
har flera soltimmar än på landsidan.
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Bild: Vid
Stenörsviken på
Vinön.
Hjälmaren är
Sveriges fjärde
största sjö. Sedan
tog vi bussen till
norra sidan av ön,
Stenörsviken med
Norra badet som är långgrunt och har sandstrand. Det finns
flera små fiskhamnar där man kunde köpa fisk, där kunde man
även se Hjälmarsnipan uppdragen eller upphissade i sin
ställning, men de moderna plastbåtarna dominerar idag. Vi
passerade gravfält, hassellund, gamla stenmurar och hagar
med får. Vi stannade vid missionshuset där det idag var
konstutställning och hantverksförsäljning. Öns före detta skola
fanns även där, men som idag används till
konferensverksamhet. Sedan fortsatte vi till Vinöns värdshus
där vi fick en underbar god fisklunch som avrundades med kaffe
och hembakad kladdkaka. Därefter åkte vi till färjan som
återigen tog oss över den glittrande Hjälmaren till Hamptorp.
Vi fortsatte vår resa till Kumla, där vi besökte Kumla
skomuseum och även där fick en guidad historia om
skotillverkningen och skoindustrin. Det har funnits över 130
skotillverkare i slutet av 1800 talet med över 7300 skoarbetare.
Vid 1930-talet fanns det 249 skofabriker i Sverige med ca
11000 arbetare, 122 av dessa fanns i Örebro län med 5576
skoarbetare. 1955 började man importera skor, särskilt från
Italien och då sjönk den svenska skotillverkningen kraftigt och
många skofabriker lades ner på 1960-talet.
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Idag finns ca 10 skotillverkare kvar. Sedan fick vi gå runt på
fabriken och vi fick en visning av hela skotillverkningen. Det
fanns även möjlighet att köpa skor eller tofflor ”slippers” som var
deras specialitet.
Bild. Ove provar skor.
Bussresan fortsatte till Laxå, där
vi fick en köttbullesmörgås med
rödbetssallad innan vi åkte hem
till Lidköping mycket nöjda och
belåtna med årets sommarresa
2017.

Sommarresa SRF Skara
Götene gick till
Ulricehamn och
gårdarna runt sjön
Åsunden.
Bild: Vi besökte även
Torpa stenhus.
En fantastisk och
intressant resa där vi
besökte bl.a. Timmele
Gästgivaregård som
har anor långt tillbaka i
tiden och nuvarande
byggnad är från 1700-talet. Här längs Ätran gick Ätranstigen,
var en viktig led och där vägen gick, från Skara och Falbygden
och ner mot Hallandskusten. Från öster kom en väg från
Jönköping mot Göta Älvs utlopp. Denna ridväg korsade
dalgången och passerade Ätran här vid ett vadställe i Timmele.
Nästa stopp var Källebacka Säteri där episoder av filmerna av
Änglagård spelades in.
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Ledarhundsgruppen var på Brukshundsklubben i
Brännebrona.
Fredagen den 9 juni kl.13.00 hölls det sedvanliga sommarmötet
med ledarhundar, hussar mattar samt i övrigt intresserade på
Götene brukshundsklubb i Brännebrona.
Sammanlagt 13 personer och 5 ledarhundar hade hörsammat
kallelsen som givetvis gått ut till alla 15 förarna i Skaraborg.
Vi hade beställt bra väder!!!! Nu blev vädret trots hotande regn
idealiskt för oss, varmt och gott utan att vara svettigt. Vi började
med att Dan Nylund grillade hamburgare, som avnjöts med bra
aptit. Här vill jag ge en eloge till våra anhöriga, som hela tiden
var till vår hjälp. Därefter undersökte veterinär Mari Nolén från
SRF Ledarhundar, våra hundar.
Behjälplig med kloklippning, tillsyn av selar och övrigt material
gjordes av Maria Lundin konsulent från SRF Ledarhundar.
Vi hann även med att drilla våra kelgrisar i sådana saker som
inkallning, apportering, platsliggning och linförighet o.s.v. detta
sköttes av vår (allt i allo) Barbro Lund.
Kaffe och glasstårta, som vår Barbro Lund från hundklubben
bjöd oss på blev pricken över i.
Efter en stunds diskussioner kom vi överens om att till hösten
besöka en av de kennlar som är duktiga på detta med att
leverera fina ledarhundar.
Vi åkte hem, nöjda och var och en lite bättre på att sköta våra
hjälpmedel, d.v.s. ledarhunden. Vid datorn Sören Jansson.
Tisdagen den 20 juni var det så dags för vår sommarresa till
Smögen för SRF Tidaholm-Mullsjö-Habo. 23 förväntansfulla
deltagare såg fram emot en härlig dag tillsammans.
Dagen inleddes med förmiddagsfika på Tre Älgar i Grästorp.
Framme i Smögen åt vi en god lunch på Smögens Havsbad och
därefter gavs möjlighet till lite shopping i närliggande butiker. Så
var det dags för en härlig guidad båttur som bjöd på såväl gott
eftermiddagskaffe som lite sjögång när vi kom ut på öppet
vatten.
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I den smala Sotenäskanalen med dess fina sjöbodar blev det
dock betydligt lugnare och så småningom ankom vi
Hunnebostrand som var vår slutdestination. Väl hemma igen
kunde i se tillbaka på en trevlig dag med gemytlig samvaro.
Sommarresan 2017
Måndagen den 31 juli samlades fyrtiosex förväntansfulla SRF
resenärer upp i Vara, Lidköping, Skara, Skövde och Falköping.
Sedan sattes fart söder ut och efter ett busskaffestopp så var
det lunch i Smålands Rydaholm. Där var också dags för första
besöket på Bil-Musik-leksaksmuséet. Muséets ägare Ingemar
Ahlkvist visade runt och berättade om sitt samlande.
En av alla fina
bilar som vi såg!

Vi åkte vidare till Tingsryd och tog en kort paus vid den vackra
Kungsstenen. Nästa mål för dagen var vårt hotell i Karlskrona
First Hotel. Ja där fick vi våra rum och sedan åt vi middag på en
restaurang vid Hoglands park en bit från hotellet.
Dag två åkte vi till Edelstad och träffade Susanne Demåne, en
häftig konstnär som visade sina verk och sin fina trädgård. Vi
fortsatte till Ronneby. Där vi fick möjlighet att ta en promenad i
parken innan vi åt lunch i Brunnsparkens restaurang. Mätta och
glada åkte vi till syndens näste Karlshamn, för här hade de
tillverkats både punsch, spelkort och snus. Som tur var fanns
inget av dessa syndigheter kvar, men vi besökte Punschmuseet
och Skottsbergska gården. Busskaffe tog vi tillsammans med
Karl-Oskar och Kristina där de står staty och ser ut över havet.
Onsdagen började med en två timmars båttur med M/S
Gåsefjärden i Karlskronas fantastiska skärgård. Vidare till
Stumholmen för lunch och besök på Marinmuseum. Vi guidades
bland alla fina fartygsmodeller som bygds på varven i staden.
Två u-båtar fanns också att beskåda. Amiralitetskyrkan och
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kyrkans fattigbössa känd under namnet Rosenbom besöktes av
flitigt av turister.
Rosenbom står och samlar in
pengar till fattiga, han får in ca
60 000 kr per år. Man får lyfta
på hatten för att lägga i pengar
i bössan. Den verkliga
Rosenbom frös ihjäl på
sjuttonhundratalet under en
tiggarrunda.
Så kom då torsdagen som ägnades åt Vilhelm Moberg. Vi
besökte Klasatorpet där filmen Utvandrarna spelades in och
vidare till Moshultamåla gamla skola där Moberg gått som barn.
På vandrarhemmet bredvid åt vi Mobergare till lunch. Det var
författarens älsklingsrätt. Sedan åkte vi till Skruv som har ett
Glasbruk i full gång. Vi såg de skickliga glasblåsarna i arbete.
Så kom då sista dagen på vår resa. Men vi hade mer att se
innan vi var hemma. Vi åkte öster ut till Kristianopel, en idyll
kring ringmuren, kyrkan och hamnen. Ett stopp vid fredsstenen i
Brömsebro som låg strax bredvid och där hade vi dagens första
busskaffe. Lunchpaus hade vi i Kalmar, sedan vidare till
Oskarshamn där vi besökte Döderhultarmuseet. De har en unik
samling med ca tvåhundra av Döderhultarens bästa trädskulpturer.

Bröllop och mönstring var två återkommande ämnen för honom.
Framåt kvällen var vi tillbaka i Skaraborg med en mängd fina
minnen av en mycket trevlig resa.
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Vi frågade tre resenärer vad de tyckte om resan.
Rolf Wilhelmsson: Det intressantaste tyckte jag
var Bilmuseet, men vi har ju även sett Susanne
Demånes olika konstverk, det var också
intressant, den gamla bebyggelsen i
Karlshamn, marinmuseet, sedan var det väldigt
intressant det här med utvandrarna och
Döderhultaren.

Ing-Britt Johansson: Det har varit en mycket
trevlig resa och det bästa av allt det har inte
varit något jäkt. Marinmuseet och Klasatorpet
tycker jag har varit intressant.
Monica Aronsson: Resan
har varit jättebra. Susanne Demåne var
fantastisk, liksom Båtturen och Ronneby. Så
hade vi tur att det var festival i staden, så jag
fick se Lasse-Stefans, fast jag dansade inte
bara lyssnade.
Lite besvikna blev vi när middagen inte
serverades på hotellet, men sedan har vi fått trerätters varje
dag. Ja all mat har varit toppen.
Text & Bild C-G Johansson

Aktiviteter i föreningarna!
SRF Falköping
Hoppas ni alla haft en fin sommar! Nu är det dags för oss att ta
tag i höstens aktiviteter. Vi planerar att ha en träff i mitten av
oktober där vi tittar på hur det fungerar med taltidningar nu för
tiden. Några tips på läsvärda böcker inför långa vinterkvällar
skall vi också bidra med.
Vi vet ännu inte om det blir någon inbjudan till repetitionen av
Falköpingsrevyn. Men, om så blir fallet besöker vi så klart den.
Det brukar vara i början av november.
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Vår traditionella julfest ordnar vi i slutet av november eller
möjligen i början av december. Detta är bara en liten
förhandsinformation. Du får en personlig inbjudan med tid, plats
och pris till alla aktiviteter då det blir aktuellt att anmäla sig. Väl
mött Hälsar Styrelsen
SRF Hjo Tibro Karlsborg
Hej alla medlemmar i SRF Hjo Tibro Karlsborg
Styrelsen informerar om kommande aktiviteter hösten 2017.
Bowlingen startar 21 september Bowlinghallen Tibro klockan
15.00 vi träffas 10 gånger.
Vi har bjudit in SRF Mariestad Töreboda Gullspång till den 21
september. Vi har bokat samtliga banor denna dag samt
avslutar med gemensam fika. Höstträff på Inredia Tibro 30
september. Lucia firande som vanligt Karstorp Skövde.
Vi planerar även för aktivitet i Hjo en träff på biblioteket. Vi
kommer att köpa in 3 st Daisy spelare som skall finnas på
biblioteket Karlsborg som sköter om placeringen. Mer
information kommer i utskick. Du kontaktar oss på telefon
0766105321 eller epost srftibro@telia.com
SRF Lidköping
SRF Lidköpings planering hösten 2017
2 september Må bra dag på torget, SRF Lidköping
12 september Läkeväxter med Kerstin Hagberg, ABF
Oktober och november kommer inbjudan senare.
Nya som gamla medlemmar är välkomna till våra
”Öppet husdagar” varje måndag o torsdag i vår klubblokal på
Hallgatan 3 mellan kl.15 – 18.30.
Björnligan, handarbetsgänget träffas på Tusenfotingen,
Östbygatan, börjar den 4 augusti kl.13.00 och är varje fredag.
Kontaktperson Finn Bratt 070-633 77 54
Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan, börjar preliminärt
den 19 september, tisdagar jämna veckor, kl.9.30 – 12.00.
Vid frågor ring Börje Jildenhed 0510 – 28010
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Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) Börjar den 21/8 och
är varje måndag och torsdagar kl.15.00 – 18.30. Finns även
möjlighet till andra dagar. Kontaktperson Dan Nylund 0510161 64, 072-354 28 21 eller Roger Gustavsson 076-326 88 82.
Show Down, Vid frågor ring Robert Johansson, 0706-34 52 15
Styrketräning på Stenportskolan, börjar den 6/9 och är varje
onsdag mellan kl.18.00–19.00. Info Margareta 070 – 848 73 08
Vid frågor ringa Margareta Greneheim 0510-161 65,
070-848 73 08 eller margaretagreneheim@gmail.com
Hjärtligt välkomna att komma till SRF Lidköpings aktiviteter
SRF Mariestad Töreboda Gullspång
21 september medlemsträff, Vi åker till Tibro och hälsar på
medlemmar från Hjo, Tibro, Karlsborg. Den som vill kan spela
bowling före vi fikar.
Oktober gör vi ett nytt försök med besök på Radio Skaraborg.
November bowling i Mariestad.
December julfest.
Vi kommer utöver detta ordna med medlemsträffar i både
Töreboda och Mariestad.
Redan på söndag den 3 september kan ni komma till
PRO i Töreboda klockan 14.00. Då Kör vi igång med höstens
bingo.
Vi får härmed beklaga att det inte blev någon resa i sommar.
Det som var tänkt som en gemensam resa med några andra
lokalföreningar till Torsö. Att göra resan själva var för dyrt.
Har ni frågor eller annat ni vill framföra kan ni ringa.
Anita Andersson 0506 202 01, 076-17 14 363
Ing-Britt 0506 126 20
SRF Skövde
Upptakt på Bagaren den 5 september kl.18. Information om
höstens aktiviteter. Föreningen bjuder på kaffe.
Tisdagsträffar på Bagaren kl.18 – 20. Ojämna veckor
studiecirkel. Jämna veckor Qi gong.
Kyrkbesök första advent 3 december. Jultallrik på Eriks kök.
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Luciafest lördag den 9 december på Karstorps konferenscenter.
Kaffe med lussekatt och pepparkaka, besök av Skövdes lucia.
Lotterier till vilka vi tacksamt tar emot vinster. Risgrynsgröt och
skinksmörgås. Luciafesten har vi tillsammans med Hjo Tibro
Karlsborgsföreningen.
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson tel. 41 32 56
eller Monika Telander tel. 44 04 04.
SRF Tidaholm Mullsjö Habo
Vår nästa aktivitet blir Kräftskiva på Fyrahuset i Tidaholm
lördagen den 9 september.
SRF Vara Essunga Grästorp
Lördagen den 9 september har vi vårt höstmöte på restaurang
Liljedal i Nossebro. För underhållningen svarar Johan
Silfverhielm.
Radio Syn sänds på torsdagar kl.19 via radio Vara 87,8 mHz
och radiovara.se Kolla gärna in hemsidan www.radiosyn.se
Kultur & Nöje
Allsångskväll den 29 september kl.19 – 21.30. Allsångsledare
Peder Sveder. Pris 30 kronor för fikat. Anmälan senast den
25 september till kansliet tel. 0511 – 34 79 70.
Fredag den 13 oktober: Ölprovning och mat i Mariestad.
Bussresa till Göteborg den 18 november: Oscarsrevyn på
Lorensbergsteatern med Robert Gustavsson, Anders Jansson,
Sanna Nielsen och Rakel Molin. Anmälan den 9 oktober till
kansliet endast per telefon 0511 – 34 79 70.
Vara konserhus den 10 december: Från Pärleport till
Rock'n'roll med Jessica Andersson. Har du några frågor ring
Monica Aronsson tel. 0500 – 41 32 56.
Inbjudningar med mer information om tider och priser och
anmälningstider kommer till alla medlemmar i brevlådan för alla
våra aktiviteter.

15

Distriktet
Vill du vara med och påverka SRF?
SRF har kongress 26-29 oktober.
Inför kongressen sänds sju webbradioprogram under
september - oktober kl.18 – 19.30. Det är en möjlighet för
medlemmar att framföra sin åsikt. Två personer från FS/kansliet
medverkar i studion. Lyssnarna ringer in och lämnar sina
synpunkter och diskuterar med programledarna.
Vi i Skaraborg vill ge dig som inte har möjlighet att själv fixa
tekniken som behövs för att lyssna chansen att komma till
kansliet och lyssna tillsammans med andra som är
intresserade. Det ger också möjlighet att diskutera med andra
som kommit för att lyssna, fika tillsammans och ringa in era
synpunkter. Du är välkommen att vara med vid ett tillfälle, flera
tillfällen eller alla gånger. Du väljer själv vilket/vilka frågor som
kan intressera!
Någon från styrelsen eller kansliet finns på plats vid varje
tillfälle. Vi vill ha en anmälan senast dagen innan sändningen
som du vill komma och lyssna på för att inte förgäves sitta och
vänta på besökare som inte kommer.
Din reskostnad ersätts mot inskickat kvitto.
Tidplan
Måndag 18 september: Program 1, Stadgar med motioner.
Onsdag 20 september: Program 2, Ekonomiska frågor arvoden, medlemsavgift, långtidsbudget med motioner.
Måndag 25 september: Program 3, Rapport och strategi för
jämställdhet och likabehandling.
Onsdag 27 september kl.18 – 20: Program 4,
Verksamhetsinriktning med motioner.
Måndag 2 oktober: Program 5, Rapport och strategi för
medlemsutveckling med motioner
Onsdag 4 oktober: Program 6, Övriga motioner och rapport
om funktionshindersamarbetet.
Onsdag 18 oktober: Program 7, Intervjuer med kandidater
inför valen.
Hjärtligt välkomna hälsar Styrelsen
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Agenda
2 sep.
14 sep.
26 Sep
29 sep.
13 okt.
15 okt.
Nov
1 nov.
11 nov.
18 nov.
10 dec

Funkis. Inför kongressen/Ordförandeträff
Temakväll
Solresa till Mallorca
Allsångskväll
Ögats Dag!
Vita Käppens Dag!
Bowling i Tibro
Manusstopp Nr 4 17 SKB Nytt
Höstmöte
Oskarsrevyn Göteborg
Vara konserhus Från Pärleport till Rock'n'roll

D
D
R&F
K&N
D
D
D
D
D
K&N
K&N

Hej på er!
Jag vill informera att det finns en Face Book-grupp som är
sluten grupp som heter: Personer med synnedsättning och
neuropsykiatrisk diagnos. Känner du för detta och vet eller tror
att du har en neuropsykiatrisk diagnos utöver din syn
nedsättning, så är du välkommen bli medlem i den Face Book
gruppen, som är nystartat! Meningen med grupper är att det ska
kunna byta erfarenheter med varandra och kämpa tillsammans!
Mvh. Ingela Olsson
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
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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.
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,
Måndag kl.13.15–14.15, torsdag kl.13.15–14.15
Fakturafrågor: mån och tors kl.13.15 -14.15
IT-ärenden: ons. kl.08.00-09.30 fre. kl.08.00-09.00
E-post för IT-ärenden: datahjm.scskaraborg.hoh@vgregion.se
Öppettider: Mån - fre kl.08 – 12, mån- tor 13.00–16.30,
Fre 13-16.
E-post: syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se
Sköna Liv hjälpmedelsbutik
SLUTSPURT PÅ SOMMARREA! Vi lättar vårt lager och gör
plats för nya produkter. Rea med 20 till 50 %.
Välkomna in och fynda!
Sköna Liv-Jiteco AB
Sankt Olofgatan 42
521 35 Falköping
Öppettider mån-ons kl.10.00–17.00
Tel: 0515 - 133 42 mob.070-813 32 83.
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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
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 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: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se
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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 Årsmöte 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 4 före den 1 november och den gäller för dec, jan och
feb. 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
Anita Andersson
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