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Visning av hjälpmedel i Hjo 
SRF Hjo Tibro Karlsborg tillsamman med SRF Skaraborg hade 
öppet hus för att visa hjälpmedel och lämna allmän information 
om SRF. Under maj månad var vi i Forsvik och Hjo. Via öppet 
hus aktiviteter har SRF Hjo – Tibro-Karlsborg fått 11 stycken 
nya medlemmar.  
Bilden på första sidan är från Rödingen i Hjo: Claes-Göran 
Johansson testar den talande färgindikatorn på Gunvor Olssons 
hår medan Kjell Karlsson, Anita Andersson och Bo Andersson 
spänt väntar på resultatet. 
Foto: Lars-Ola Carlén 
 

Agendan 
4 Sep.  bussresa till Örebro slott m.m.  K&N 
6 sep. Temakväll    D 
28 sep. Allsångskväll    K&N 
11 Okt Temakväll    D 
15 okt. Vita käppens dag    D 
20 okt. Höstmöte    D 
1 nov. Manusstopp Nr 4 18 SKB Nytt  D 
Nov  Bowling     R&F 
17 nov. Funkis     D 
 
Distriktet 
 

Dialogmöte med SRF i Skara 19 juni 2018 
Vad är grundläggande betaltjänster egentligen? 
En grupp medlemmar från SRF Skaraborg träffade 
representanter för Länsstyrelsen, på vårt kansli i Skara, för att 
få information och lämna synpunkter på, hur grundläggande 
betaltjänster fungerar för oss med synnedsättning. 

Länsstyrelsen är en myndighet med bred verksamhet som skall 
bidra till att regeringens mål, det hållbara samhället, blir 
verklighet. 
Länsstyrelsen arbetar med Lantbruk och landsbygd, Näringsliv 
och föreningar, människa och samhälle, samhällsplanering och 
kulturmiljö, miljö och klimat och djur och natur. 
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Vad är då grundläggande betaltjänster? 

Det är tjänster som du kan använda för att betala med och ta 
betalt, ta ut kontanter och sätta in dagskassor på bankkonto 

Länsstyrelserna har uppdraget att uppfylla den politiska 
målsättningen som är att ”Alla i samhället ska ha tillgång till 
grund-läggande betal-tjänster till rimliga priser”. 

Förr utförde kassaservicekontor och lantbrevbärarna samtliga 
betaltjänster, men med tiden börjar allt fler utföra sina 
betaltjänster digitalt och behovet av dessa tjänster minskar. 

2007 beslutade Riksdagen att ta bort lagen om grundläggande 
kassaservice och därmed börjar kassaservice-kontoren 
avvecklas och lantbrevbärarna slutar hantera kontanter. 

Med tiden använder vi allt mindre kontanter och går inte till 
banken lika ofta. Detta har medfört en snabb teknisk och digital 
utveckling med bl.a. nya appar, tjänster och företag. Detta leder 
även till en förändrad infrastruktur för kontanter, som ett minskat 
antal uttagsautomater. 

11 juni 2018 föreslog Riksbankskommittén i ett betänkande att 
de stora bankerna ska säkerställa rimlig tillgång till 
kontanttjänster. 

Västra Götaland har som storstadslän bra tillgång till 
grundläggande betaltjänster för de allra flesta. Men i Skaraborg 
har vi två kommuner helt utan bankkontor, Gullspång och 
Karlsborg och totalt sett har antal serviceställen för 
dagskassehantering minskat med 30 procent det senaste året. 
Möjligheten till personlig service fortsätter alltså att minska, 
främst för kontanter och betalningsförmedling. Många företag 
och föreningar framhåller fortfarande kontanter som ett viktigt 
alternativ, men användningen minskar hela tiden. 

Många upplever stora förbättringar med den nya digitala 
tekniken i tidsbesparing och tillgänglighet men det finns också 
grupper som saknar den personliga servicen. 
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Svenska hushåll använder i allt större utsträckning elektroniska 
betalningsmedel som bankkort och Swish. 

Yngre använder kontanter i lägre utsträckning än äldre. 
Betalning med bankkort är det mest vanliga betalningssättet 
Och de flesta är positiva till minskad kontantanvändning. 

Under träffen framfördes olika erfarenheter och åsikter i ämnet. 
Gemensamt för alla är att de nya pengarna är mycket svåra att 
identifiera för personer med dålig eller ingen syn. 

Flera har valt bort kontanthantering i mesta möjliga grad. 
Kortbetalning är för många ett bra alternativ, men ett flertal 
personer med synnedsättning upplever svårigheter att själva 
knappa in sin kod på olika koddosor. 
Då det gäller att betala sina räkningar ser det också olika ut. 
Mycket beror på om man är van datoranvändare och på graden 
av synnedsättning. Att betala sina räkningar via autogiro i mesta 
möjliga grad är ett bra sätt att kringgå problemet. Men, många 
är trots allt beroende av hjälp då man betalar resterande 
räkningar. 

Under hösten kommer vi i SRF Skaraborg ägna våra 
funktionärsutbildningar och temakvällar åt att lära oss mer om 
IT och dess möjligheter och begränsningar. 

Nedan har ni namn och kontaktadress till tjejerna som höll i 
träffen. Vi får gärna ta kontakt med dem om vi har frågor, 
synpunkter eller förslag som kan bidra till bättre tillgänglighet av 
grundläggande betaltjänster för oss med synnedsättning. 

Frida Bengtsdotter, frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se,  
010-224 52 11. 
 

Ida Claesson, ida.claesson@lansstyrelsen.se, 010-224 52 59 
 

Erika Kvarnlöf, erika.kvanlof@lansstyrelsen.se, 010-224 53 17  

Om du vill söka mer information på egen hand kan du söka på 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland sök på betaltjänster. 

mailto:frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se
mailto:ida.claesson@lansstyrelsen.se
mailto:erika.kvanlof@lansstyrelsen.se
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SRF Skaraborgs valarbete 
Den 9 september är det dags för svenska folket att avge sina 
röster. Det innebär att du skall fatta beslut om vem som skall få 
din röst men också att våra politiker är mer välvilligt inställda till 
det mesta för att imponera på just dig. 
Detta har vi i SRF Skaraborg tänkt utnyttja. 
Då du läser detta har vi förhoppningsvis besökt flera av 
Skaraborgs kommuner och deras politiska företrädare i deras 
valstugor. Vi tänker fråga hur deras parti har för avsikt att arbeta 
med våra frågor och som lite hjälp på traven tänker vi berätta 
vad som är viktigt för oss. Kanske vi kan få ett halvt löfte om 
några förbättringar för personer med synnedsättning. 
Frågor som vi särskilt tänker lyfta fram är färdtjänst, ledsagning 
och behovet av syn/hörselinstruktörer där det inte redan finns. 
Gällande färdtjänsten är behovet av att som synskadad få ha 
med ledsagare en viktig fråga som vi tänker trycka lite extra på. 
En annan del av färdtjänsten där våra politiker behöver 
bearbetas är frågan om att få tillåtelse att ha med husdjur i 
färdtjänstbilen. Givetvis kommer vi att beskriva andra problem 
med dagens färdtjänst också men man kan inte ta allt på en 
gång. 
Gällande ledsagning kommer vi att argumentera för att gravt 
synskadade skall bli beviljade ledsagning via LSS (en 
kostnadsfri ledsagning med lite mer flexibilitet) och att den som 
inte får detta skall få ledsagning via Socialtjänstlagen men då till 
ett lägre pris än nu. Ledsagning via socialtjänstlagen kostar 
idag 257 kr per timma dock högst 2044 kr per månad. Ett pris vi 
tycker är orimligt högt. 
 
Fler och fler kommuner tar bort tjänsten som 
Syn/hörselinstruktör. En tjänst som vi anser att alla kommuner 
bör tillhandahålla. Detta kommer vi argumentera för i de 
kommuner där det ingen sådan tjänst finns. 
 
Vi har också fått i uppdrag av Riksförbundet att kolla i vilken 
omfattning våra politiska partier tillhandahåller sitt valmaterial i 
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för oss läsbar form. En uppgift vi så klart tänker ta på stort 
allvar. 
Något som kan vara bra för er att veta är att den här gången är 
det tillåtet att ta med ledsagaren innanför skärmen i vallokalen 
om man har behov av det. Det har inte varit tillåtet tidigare. 
Tänk på att det är viktigt att vi alla avger vår röst! 
Skrivet av Britt Artursson 
 
Kultur & Nöje 
Välkomna till höstens aktiviteter! 
ALLSÅNGSKVÄLL på kansliet fredagen den 28 september  
kl.19.00–21.30. Anders Ramberg leder allsången. Det är gratis, 
men du måste anmäla dej senast måndagen den 24 
september. OBS! Till denna aktivitet skickas ingen särskild 
inbjudan. 
LEGENDERNA på Skövde Stadsteater torsdagen 25 oktober.  
 
BJÖRN SKIFS på ARENAN i Lidköping fredagen den 23 
november. Vi ska äta mat innan konserten. 
 
THE REFRESHMENTS MED NISSE HELLBERG(WILMER X) 
på Vara Konserthus söndagen den 16 december. Det blir en 
rockig JULKONSERT.  
Till aktiviteterna ovan(utom allsången) kommer särskilda 
inbjudningar skickas ut. 

Vi vill informera er om några syntolkade teatrar i höst. Ni bokar 
själva biljett på respektive teater, som står för syntolkningen. Vi 
subventionerar inte biljettpriset men ni får reseersättning. 
Skicka efter blankett på kansliet. 

Föreställningarna är: JORD på Roser Salonger Skara 13 
september och på Valhall Skövde 1 november. Det är ett 
relationsdrama om en lantbrukare vars livsverk har fallit i träda.  
SHIRLEY VALENTINE med Maria Lundqvist på Vara 
Konserthus 13 oktober.  

KULTUR & NÖJE/Viveca Rapp 070-622 30 47 



7 
 
 

 

Sommarresa Sörmland 2018 

SRF Rekreation och Fritids sommarresa gick i år till Sörmland 
och dess Slott och Herresäten. Årets resa blev inte fulltecknad 
men de 33 deltagarna som hade nappat på förslaget fick en 
resa som innehöll mycket om Slott och Herresäten. 

Bild: Gustav V 
blev skjutsad i 
denna vagn 
vid jakten på 
Ericsbergs 
slott. Bild: 
Knektboställe. 

Efter uppsamlingsheatet som avslutades i Falköping åkte vi via 
Jönköping till rastplats Vista Kulle där första busskaffet 
inmundigades, till kaffet blev det en fralla. Nästa bensträckare 
var vid Kaktusparken i Norrköping, en kaktusplantering som 
förnyas varje år (det tar ca 1700 timmar att plantera). 
Eftermiddagen bestod av att bestiga Uppsa kulle och innan vi 
kom fram till Trosa för att strosa hade vi passerat Lövsunda 
slott, Näsby och Ökna Herresäten. Natten tillbringade vi på 
Good Morning+ Hotel i Nyköping. 

Bild: Kaktus parken Norrköping, Rockelstad Slott, Busskaffe 
Malmahed. 
 

Dag 2 blev det en liten rundtur i Nyköping innan vi kom till 
Rockelstad slott där vi hade fått löfte om att få gå in i parken 
runt slottet. Ett slott som är inspirerat av Gipsholmsslott med 
sina torn. Vidare till Malmahed där dagens busskaffe 
serverades innan ett besök på muséet där vi fick en guidad tur. 
Eftermiddagen bestod av ett besök på Munktellmuséet där vi 
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fick uppleva 180 år av svensk industrihistoria. Dagens sista 
besök var Radermacher- smedjorna där vi fick med en guides 
hjälp inblick i hur det var att leva och arbeta i smedjan på 1600-
talet, där smedjan låg i samma hus som bostaden.  Incheckning 
på Best Western Plaza Hotel där vi skulle bo resten av resan. 

Dag 3 Dagen började med att bese Sundbyholm slott från 
bussfönstret, det är detta slott som används av tv 4 när ”Bonde 
söker fru” börjar. Vid Sundbyholm slott finns också den 
omtalade Sigurdsristningen som besågs. Resan gick vidare till 
Mariefred och Gripsholms slott med ett guidat besök på slottet. 
Denna guide var väl förberedd för att leda en synskadad grupp, 
hon hade rekat dagen innan och fått lov om att vi fick känna på 
de utsirningar som fanns på en jättestor brudkista, normalt får 
man inte röra inredingen. Efter lunchen var det en tur med 
ånglok mellan Mariefred och Läggesta, en smalspårig järnväg 
från sekelskiftet 1800-1900 talet. Ett besök i Strängnäs  
Domkyrka innan de köpsugna fick sitt lystmäte med ett besök 
på Gense Outlet i Eskilstuna, detta besök var dagens sista 
punkt. 

 
Bild: Munktel muséet, Gustav III:s tester Gripsholm, 
Tågresenärer. 
 
Dag 4  Dagens första stopp var Kungens Stenhammar som vi 
såg från bussen. Nästa stopp var Ericksbergs slott, ett vackert 
slott från 1600 talet (här spelades programmet Stjärnorna på 
Slottet in 2015-2016). Här blev vi guidade, först i vagnsmuséet 
och sedan i Barockkapellet, en guidning av en mycket bra 
guide. På gården fanns även ett kaffé som hade en mycket god 
glass som många av oss i sällskapet var tvungna att smaka. 
Eftermiddagen bestod av att besöka en av landets största 
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landsortskyrka, Floda kyrka med sitt gravkor från början av 
1600 talet, som var tillägnat fältmarskalken Lars Kagg och hans 
familj. På väg till Harpsund passerade vi ”Stötta Sten” som 
enligt sägen, var det en jätte som kastade stenblocket mot 
Floda kyrka för att få tyst på kyrklockorna, och den lutar så 
mycket så för att inte den skall ramla så skall den stöttas, därav 
”Stötta Sten”. Som avslutning på dagen såg vi Harpsund, men 
på grund av restrektioner så får man inte längre komma fram,  
så det var från bussen vi fick beskåda Harpsund. Dagen slut 
åter till hotellet.   
Bild nedan: Ericsbergs Barockkapell, Vagnsmuséet, Stötta sten.        

 
Dag 5 Efter en sista frukost och utcheckning bar det av förbi 
Stora Sundby Slott som besågs från bussen vidare till Julita 
Gård. Här fick vi guidnig av parken  och Stora Huset. Julita 
såldes 1876, något förminskat till tobaksbolaget Wilhelm 
Hellgren, som då ägdes av Johan Bäckström. Hans son Artur 
Bäckström donerade efter sin död 1941 egendomen 
till Nordiska museet, som tillträdde ägandet 1944 och som än i 
dag bedriver stor verksamhet på godset.  

 
Bild: Interiör från matsalen 
Stora Huset Julita, Stora Huset Julita. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Artur_B%C3%A4ckstr%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artur_B%C3%A4ckstr%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_museet
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Så startade hemresan med ett stopp vid Katrineholms Golfklubb 
för lunch och ett stopp i Hova för ett sista busskaffe. Vi har 
under veckan transporterats av Enströmsbuss med Ingemar vid 
ratten, en gudabenådad chaufför, alltid lugn och säker, Boris 
har oförtröttligt guidat oss genom Sörmland, så ett stort tack till 
dessa båda. Om man får döma av de kommentarer man hört, 
så var det en bra resa med mycket att se och uppleva.  
 

Poppis på häst och vagn tur 
Första söndagen i juli träffades 
Poppis gruppen i 
hembygdsparken Haraberget i 
Herrljunga. Det var återigen 
dags för att åka den populära 
häst och vagnturen.  
Bild: Häst och vagn.  
 
Första året vi åkte var 2012, så i år blev det sjunde året i rad. 
De första åren åkte vi på hösten men under senare år har det 
blivit på våren eller tidig sommar. Man kan tycka att tjejerna 
skulle tröttna på aktiviteten 
men i år visade alla tjejerna 
hur kul de tycker det är, 
nästan ännu roligare när de 
vet vad som väntar och inte 
behöver känna osäkerhet 
inför vad som ska hända.  

Bild: Poppisgrupp vid grillen.  
 

I år hade vi ett soligt och 
varmt väder. Samtidigt i parken hade hembygdsföreningen 
trädgårdens dag, så vi fick dessutom njuta av lite musik under 
tiden vi satt på bänkarna vid ån Nossan. Som vanligt delar vi 
upp oss i två grupper, då hela gänget inte kan åka samtidigt. 
Många glada skratt och tjoande blev det under färden, allra 
helst när det fanns gropar i vägen och det studsade lite extra! 
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Efter åkturen blev det korvgrillning och mycket prat innan vi 
skildes åt för dagen.  

Vi vill rikta ett stort tack till Tobias Hellman och hans två 
ardennerhästar. Tobias har själv byggt vagnen som möjliggör 
att man kan åka även om man behöver sitta i sin rullstol. Han 
har också under årens lopp noterat vad tjejerna verkar 
uppskatta mest och väljer ut den väg som innehåller mycket 
hörsel och känselintryck. Under tiden vi åker förberedar han oss 
också när vi närmar oss något ställe som kan kännas eller 
höras extra mycket. En sådan förståelse och bemötande 
betyder oerhört mycket. 
För Poppis gruppens räkning 
Gudrun Hallberg 

 
Aktiviteter i föreningarna! 
 
SRF Falköping 
Hoppas alla har haft en fin sommar! 
Vi har ju redan smygstartat höstens aktiviteter med en träff på 
Mössebergsgården den 22 augusti. 
Här nedan kommer fortsättningen! 
I slutet av oktober träffas vi på Osterian och äter något gott som 
innehåller ost så klart. Då är julskyltningen där redan i full fart 
så vi botaniserar i julsaker och ost och har det allmänt trevligt. 
November är månaden då vi brukar gå på generalrepetition av 
Falköpingsrevyn. Det hoppas vi få göra i år också. 
Vi bryter däremot vår tradition med julbord på kurorten. Vi har 
nämligen blivit förvarnade om att vi skall få en inbjudan från 
SRF Skara – Götene föreningen att äta julbord tillsammans 
med dem i början av december. Då får ni ladda upp för julbord 
på Lövings ateljé. 
Därutöver har vi för avsikt att erbjuda den som vill, att delta i en 
gruppverksamhet som innebär att man träffas 6 gånger under 
hösten och disskuterar hur det kan vara att se dåligt. De som är 
med berättar för varann om sina erfarenheter och tipsar om hur 
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man kan tänka och göra i olika situationer. Margareta och Micke 
kommer att vara ledare för träffarna, men gruppdeltagarna styr 
själva till stor del vad träffarna innehåller. Fundera på om det är 
något för dig så kommer en inbjudan senare där du kan anmäla 
ditt intresse. Som vanligt kommer personliga inbjudningar inför 
alla arrangemang. Ser fram mot att ses! 
Styrelsen SRF Falköping 
 
SRF Hjo Tibro Karlsborg  
Hej alla medlemmar. Några av er var med på bussresan till 
Tidaholm tyvärr kunde vi inte fylla alla platser i bussen, vilket 
gör att föreningen får betala för tomma stolar. Under hösten 
kommer föreningen att ha en del aktivitet, vi bjuder alla 
synskadade medlemmar med 1 ledsagare till kanalhotellet 
Karlsborg. Vi kommer att starta bowlingen. Inredia i Tibro är 
bokat för höstfest med underhållning. Glöm inte att som 
medlem har du möjligheter att närvara på olika aktiviteter som 
SRF Skaraborg anordnar. Vi skickar ut kallelse till våra olika 
aktiviteter. Du kan ringa till Kjell Karlsson 076-610 53 21 om du 
har frågor om föreningen. 
 
SRF Lidköping  
Rapport från sommarresa med SRF Lidköping. I strålande sol 
och stigande värme, äntrade ett drygt 30 talet SRF:are från 
Lidköping Ahléns buss.  Resan började på morgonen 1 juni vid 
resecentrat i Lidköping, där den sedemera också skulle 
avslutas under kvällen. Första anhalten var resans huvudmål, 
Varnhem klosterkyrka och dess nya turistmål Kata Gård, 
utgrävningarna som ruskat om Sveriges historia.  
Efter medhavt kaffe invid bussen, stegade samtliga upp för 
backen till Katas grav och kyrkoruin.  
Den hade nyligen frilagts, efter flera års spännande 
utgrävningar. Där väntade guiden, som visade sig vara mästare 
i att beskriva och ge oss information om utgrävningarna och 
dess resultat.  
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Bild: Guide.  
Omgivningarna var dessutom lugna 
och svala i den alltmer stigande 
värmen. Nästa mål var Löfwings 
Ateljé, där en god och närande 
lunch avnjöts. Även Löfwings 
konstgalleri kunde beskådas och 
beskrivas. Detta var för oss en 
upplevelse, även om alla inte kunde 
se den! På eftermiddagen besökte 
vi Osterian i Falköping. Där kan 
man provsmaka och köpa ost, om 
man vill - vilket de flesta ville.  
 

Fika med kaffe och muffins på 
Osterian smakade fint.  
Därefter styrde Kjell bussen hemåt.  
Alla verkade ha haft en trevlig resa i 
värmen, som givetvis lindrades av 
den intercool som fanns installerat i 
bussen.  
Resultatet av resan talar sitt tydliga 
språk: det behöver inte vara långa 
och tröttsamma resor, för att ha det 
riktigt trevligt och lärorikt.  
Bild: Inne i Kyrkoruinen.   
Vid datorn Sören Jansson.   
 
SRF Lidköpings program hösten 2018 
28 augusti, bussresa till Spikens fiskeläger. 
1 oktober, Maria Sanderi berättar om skrönor och skrock. 
3 oktober, visa hjälpmedel på biblioteket. 
6 november, musikunderhållning med Hugo Ljungkvist. 
30 november, Julbord KinneKullegården. 
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. 



14 
 
 

 

Björnligan, handarbetsgänget träffas på Tusenfotingen, 
Östbygatan, börjar den 17 augusti kl.13.00 och är varje fredag. 
Info Asta Gustavsson, 0510 – 290 32. 
Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan, börjar den 18 
september, tisdagar jämna veckor, kl.9.30-12.00. Info Börje 
Jildenhed 0510 – 280 10.  
Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) Börjar den 20/8 och 
är 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. 
Show Down, info Robert Johansson, 0706 – 34 52 15. 
Styrketräning på Stenportskolan, börjar den 12/9 och är varje 
onsdag mellan kl.17.30-18.30. Info Margareta 070 – 848 73 08. 
Sittyoga skyttelokalen, Hallgatan 3, startar den 8 oktober 
kl.14.00 och pågår 5 gånger. Kaffe till självkostnadspris.  

 
 

Anmälan och frågor ring Margareta Greneheim 070-848 73 08 
eller margaretagreneheim@gmail.com 
 
 

Alla är Hjärtligt välkomna att komma till SRF Lidköpings 
aktiviteter 

 
SRF Mariestad Töreboda Gullspång 
Det kommer en medlemsträff i Töreboda i september samt 
bowling i Mariestad i november, Julbord i december. Vi önskar 
er en bra och skön sommar och hoppas ni kommer på våra 
aktiviteter i höst. Inbjudan kommer i brevlådan. 
Styrelsen för SRF MTG. 0501-106 38 
 
SRF Skara-Götene 
Hoppas att ni har haft en skön sommar och laddat batterierna 
inför hösten. Själv tycker jag det har varit en underbar sommar. 
Tyvärr fick vi ställa in sommarresan på grund av för få 
deltagare. 
Ni får gärna tänka till om vad ni vill göra för aktivitet, inte så lätt 
för styrelsen att veta. Alla förslag är välkomna och sedan får 
styrelsen ta ställning till om det är genomförbart. Men nog om 
detta. 
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Den 12 september är det medlemsmöte i Centrumhuset i 
Götene. Den kvällen ägnar vi en del tid om böcker. Margareta 
kommer från Götenes bibliotek och pratar och informera om hur 
man kan låna, ladda ner böcker det finns att göra på olika sätt. 
Säkert är det något som passar er. 
Även Yvonne Eriksson kommer och underhåller och kanske har 
hon något spännande boktips att rekommendera. 
Det kommer även att serveras landgång.  
Den 18 september startar en studiecirkel med Kompisprat. En 
grupp på 6-8 personer som träffas och prata om hur det är att 
vara synskadad, byta erfarenheter, få bra tips. Man kommer att 
prata om mjuka värden. Vore bra om man kunde få en blandad 
grupp både nya synskadade och de som har erfarenhet. 
För att få tillräckligt många intresserade så kan andra 
medlemmar också få deltaga. 
Givetvis kommer det också något Julaktigt i december. I fjol var 
vi i Falköping med deras medlemmar så i år tänkte vi att Skara - 
Götene ska vara värd. 
Men mer info kommer längre fram med mer detaljerat program. 
Hjärtligt välkomna till hösten aktiviteter 
 
SRF Skövde 
Upptakt på Bagaren den 4 september kl.18. 
Information om höstens aktiviteter. Föreningen bjuder på fika. 
Underhållning av Tanterna. 
Tisdagsträffar på Bagaren kl.18 – 20. 
Ojämna veckor studiecirkel. 
Jämna veckor fria aktiviteter. 
Studiebesök någon gång under hösten. 
Föreningen firar 40 år. Det kommer vi att fira med en fest den 
27 oktober. 
Någon gång i november skall vi ha en julmarknad. 
Kyrkbesök första advent den 2 december. 
Luciafest den 8 december. 
Inbjudan och mer information om våra aktiviteter kommer i 
brevlådan. 
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Till våra träffar är anhöriga och vänner välkomna. För frågor och 
anmälningar eller om ni har några synpunkter ring Monica 
Aronsson ordförande tel. 41 32 56 eller Monika Telander tel. 44 
04 04. Välkomna till våra träffar. 
 
SRF Tidaholm Mullsjö Habo 
Hoppas att ni alla har haft en härlig sommar! Vår nästa aktivitet 
är Kräftskiva på Festvåning 4:an i Tidaholm lördagen den 15 
september. Personlig inbjudan kommer i närtid. 
 
SRF Vara Essunga Grästorp  
Tisdagen den 4 september har vi en resa till Herrljunga Cider 
och Jäsene Ost.  
Den 5 oktober samlas vi i Sparlösa bygdegård. ScenVara 
kommer på besök. Ni får en inbjudan alltid till våra aktiviteter. 
Du lyssnar väl till Radio Syn på torsdagar kl.19 och kollar in 
hemsidan www.radiosyn.se 
Vi ses på våra aktiviteter! 
 

 

Syntolkning 
Pilsner och penseldrag spelas på Rosers Salonger i Skara den 
8 december kl.16-18 och den syntolkas. Denna fars har spelats 
på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och därefter gjort en 
Sverigeturné med avslut på Rosers Salonger i Skara. Vid behov 
av ledsagare eller frågor om evenemanget kontakta 
boka@syntolkning.nu   
Telefon 031-360 84 45.  
 
 

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. 
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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 
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   
Dataärenden: 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 

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 182000 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 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 
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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 

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 

 
 

http://www.srf.nu/skaraborg
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