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Bild på förstasidan: Ledarhundsträff i Skaraborg. Alla
ledarhundförare och instruktör Maria Lundin samt några
anhöriga.
Ledarhundsträffar i Skaraborg
Vi är ett gäng ledarhundsförare som träffas 5-6 gånger per år
tillsammans med våra hundar och Barbro Lund som är aktiv i
Götene brukshundklubb. Hon brukar träna olika apportering,
lydnad o.s.v. med oss och våra ledarhundar.
Sören Jansson, ledarhundsförare från Lidköping brukar vara
den som bokar olika professionella personer och lokal att träffas
i. Vi brukar även varje år vara hos veterinär Håkan Ekesbo,
Evidensia i Lidköping för besiktning och vaccinering av våra
ledarhundar.
Vi är många gånger på brukshundklubbens lokaler i
Brännebrona, där vi tränar våra hundar, grillar något gott och
har hur mysigt som helst tillsammans.
Sedan ville vi göra något extra och sökte pengar från SRF Riks
men fick avslag, då sökte vi hos Synskadades Vänner
Skaraborg och fick där beviljat att ha en tvådagars kurs på
Flämslätt Stift o kursgård mellan Skara och Skövde tillsammans
med Maria Lundin. Hon är en så fantastiks kunnig och duktig
hundtränare som vägledde oss dessa dagar. Först började vi
gå igenom varje hund med att berätta hur vi fungerade, både
bra och mindre bra och som vi nu ville träna mera av. Sedan
var vi ute och bekantade oss i omgivningen och fick tips hur vi
skulle gå för att hitta i området.
På kvällen fick vi en mycket god middag i matsalen, som
kocken hade lagat enbart för oss. Efter middagen fick vi teori av
Maria och hon har så mycket att berätta och förklarar så bra, att
det är en fröjd, att höra henne berätta. Vi testade också på våra
hundar, olika forskningar som gjorts på hundar och avslutade
sedan denna dag med att alla hundar fick klo- och tassvård av
Maria.
Nästa dag regnade det när vi skulle ut, så vi avvaktade med
olika övningar inomhus i stället. Men efter förmiddagskaffet
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hade det slutat regna och vi kunde gå ut och promenera och
återigen träna olika moment som vi ville träna mera av. Efter
lunch fortsatte vi varva teori och praktik tills eftermiddagskaffet
då vi avslutade med en utvärdering av dagarna. Alla var
rörande eniga om att vi hade fått lära oss mycket nytt och att vi
måste göra detta nästa år igen och Maria kommer gärna till oss
igen.
Då hoppas vi att även Barbro Carlberg blir bra i knät efter
fårattacken, då även hon skulle varit med oss, kan vara med
oss nästa gång.
Stort varmt tack till Sören som arrangerat dessa dagar och
framför allt till Maria Lundin som kom och gjorde dessa dagar
så innehållsrika. Även tack till Synskadades Vänner Skaraborg
som sponsrade oss dessa dagar.
Agendan
7 sep. Resa till Kroatien
R&F
27 sep. Allsång på kansliet
K&N
3 okt. Temakväll
D
12 okt. Magnus Uggla på Rondo
K&N
15 okt. Vita käppens dag
D
19 okt. Höstmöte
D
1 nov. Manusstopp Nr 4 19 SKB Nytt
D
6 nov. Legenderna på Skövde Stadsteater
K&N
16 nov. Funkis
D
15 dec. Julkonsert
K&N
Vi betalar en resa per/veckan för träning till Show Down och
elektronskytte i Lidköping. Deras tider är måndag och torsdag
varje vecka kl.15.00 -18.00.
Kontaktperson Dan Nylund 0510-161 64, 072-354 28 21 eller
Roger Gustavsson 076- 326 88 82.
Show Down, Vid frågor ring Robert Johansson, 0706-34 52 15
Studiecirklar och poppis planeras fortlöpande under året. De
som är planerat är hjälpmedelsdag Skövde, en nysynskadeträff
och även en träff med synskadade med ytterligare diagnos
utöver synskadan. Separata inbjudningar skickas ut.
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Sugen på synkurs på Fristads folkhögskola?
För dig som känner dig osäker i din situation som synskadad
erbjuder Fristads folkhögskola synkurser s.k.
anpassningskurser.
Syncentralerna kan erbjuda dig att ta del av dessa kurser. Då är
kurserna kostnadsfria för deltagarna, kurserna är en del av din
rehabilitering. Om du inte blir beviljad kurserna av syncentralen
men ändå känner att du har behov av kursen kan du anmäla
dig direkt till Fristads folkhögskola. I dessa fall erbjuder SRF
Skaraborg sina medlemmar subventionering av kursavgiften.
Hör i så fall av dig till SRF Skaraborgs kansli tel.0511-34 79 70 i
god tid innan kurstillfället.
Här kommer en kort förklaring av vad de olika kurserna
innehåller och sist i texten kommer skolans kursprogram för
hösten 2019.
Kursprogrammet består av 5 veckor, där en veckas
introduktionskurs utgör bas för de två följande delkurserna om
två veckor vardera, fortsättning 1 och 2.
ADL betyder Aktiviteter i det Dagliga Livet och innebär att som
synskadad kunna hantera olika vardagstekniker allt från att
räkna pengar, låsa upp dörrar, borsta tänderna till matlagning,
tvätt och sömnad.
Introduktionskursen innehåller olika ämnen som ADL, Daisy
(talbokspelare), friskvård, förflyttning/orientering (träning med vit
käpp), litteratur/svenska, musik, natur, psykologi, samhälle,
skapande verksamhet, socialkunskap, SRF, och ögat.
Fortsättningskurs 1 är en påbyggnadskurs med inriktning mot
läs- och skrivträning och en fördjupning av ämnena från
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introduktionskursen, och fortsättningskurs 2 har inriktning mot
ADL, förflyttning/ orientering, miljöanpassning och övriga
kompensatoriska tekniker, och är ytterligare en komplettering till
de två föregående kurserna.
Övriga kurser är specialkurser med inriktning mot vissa ämnen,
som iPhone, punktskrift, förflyttning/orientering etc.
KURSTIDER HÖSTEN 2019
19/8 - 30/8

Fortsättningskurs Del 1

1 + 1 vecka

2/9 – 6/9

Introduktionskurs

1 vecka

9/9 – 13/9

Specialkurs, Hälsa

1 vecka

16/9 – 27/9

Fortsättnings kurs Del 2

1 + 1 vecka

30/9 – 4/10

iPhonekurs Del 1

1 + 1 vecka

7/10–18/10

Fortsättnings kurs Del 1

1 + 1 vecka

9/10

Ledarhunds dag

1 dag

21/10 – 25/10

Introduktionskurs

1 vecka

4/11 – 15/11

Fortsättnings kurs Del 2

18/11–22/11

iPhone Del 2

1 vecka

25/11–29/11

Specialkurs ADL/Punkt

1 vecka

2/12– 6/12

iPhone Del 1

1 vecka

9/12–13/12

Jultemakurs

1 vecka

1 + 1 vecka
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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 kl.18.00 - 20.30.
Magnus Uggla på Rondo 12 oktober.
Legenderna på Skövde Stadsteater 6 november.
Julkonsert på Arena Skövde söndagen den
15 december kl. 16.00.
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 051134 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
En extra bilaga kommer om sommarens resor.
Aktiviteter i föreningarna!
SRF Falköping
SRF Falköping startar höstens aktiviteter den 2 september med
sillsexa på Åsle Tå. Till denna aktivitet har inbjudan redan gått
ut. Därefter hoppas vi kunna ordna en liten modevisning i
någon butik i Falköping. Detta är tänkt att ske i mitten av
oktober. Sedan är vi redan framme vid julbord som vi skall inta
på Cesarstugan den 27 november. Vi kommer att bjuda in SRF
Skara – Götenes lokalförening och hoppas att de vill äta julbord
med oss. Vi vet ännu inte om det blir någon Falköpingsrevy.
Men, om det blir någon sådan tänker vi så klart hänga på. Som
vanligt kommer vi att skicka ut personliga inbjudningar till varje
arrangemang. Välkomna! Hälsar Styrelsen
SRF Hjo Tibro Karlsborg
Hej alla medlemmar under hösten 2019 har vi följande
inplanerat. Den 31 augusti träffas vi på Kanalhotellet Karlsborg,
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föreningen bjuder med medel ur Makarna Mobergs fond
samtliga synskadade med 1 ledsagare på mat och
underhållning.
19 september klockan 15.00 startar bowlingen på Bowlinghallen
Tibro, vi spelar 1 timma avslutar med fika, föreningen står för
resekostnad pris för 10 speltillfällen är endast 200 kronor.
9 november hösträff på Inredia Tibro klockan 15.00. Som
medlem är du välkommen på alla aktiviteter som anordnas av
SRF Skaraborg. Du som har epost anmäl gärna till kansliet
Skara att du kan ta emot och läsa utskick via din epost så
sparar du några kronor åt föreningen. Du kan kontakta SRF Hjo
Tibro Karlsborg via epost srftibro@telia.com eller telefon 076610 53 21.
SRF Lidköping
Musikunderhållning o grillafton
Den 21 maj hade SRF Lidköping musikunderhållning av N´Joy
som består av Anders Oskarsson
och Kent Kindberg. De spelade
och sjöng medryckande och
välbekanta låtar från 50-talet och
framåt. Även medlemmarna sjöng
med i några låtar eller stampade
takten i de medryckande låtarna.
Därefter hade grillmästarna Dan
och Börje grillat hamburgare till
hela gänget som smakade gott
efteråt. Vi avslutade den varma
och sköna kvällen med kaffe och
kaka.
SRF Lidköpings sommarresa på TCB House of Music i
Floda
En vacker försommardag besökte vi från SRF Lidköping ett
Musik museum i Floda utanför Göteborg. Museet öppnade i
april 2016 av Ulf Nilsson som även driver The Cadillac Band. I
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museet kan man se instrument som tillhört några av alla de
musiker som the Cadillac band spelat med. Bandet har gjort ett
antal konserter runt om i USA. Elvis Presley hade mycket
meriterade musiker i sitt band, och The Cadillac band har spelat
med de många av. Vi inledde
besöket med att äta en god
hamburgare med efterföljande
kaffe o kaka. Till lunchen fick vi
höra på en mycket uppskattad
konsert av några medlemmar i
The Cadillac Band.
På bild: De som spelade var
Janne Lucas Persson, Ulf
Nilsson och Börje Hallberg som
framförde ett antal gamla
godingar som vi alla kände
igen.
Sedan fick gå runt i de tre små
husen där vi kunde se musikinstrument, scenkläder och andra
föremål som tillhört bl. a. följande artister Jerry Scheff, legenden
Johnny Cash, Carl Perkins, James Burton, Billy Burnette, Janne
Lucas, Tommy Blom från Tages och Burken Björklund från
Rockfolket. Där fanns gitarrer, elbasar, trummor, munspel,
pianon, ukulele, dragspel med flera saker. Vi fick även se
guldskivor, scenkläder och en stor mängd fotografier varav en
del var signerade. Ett av husen var inrett som en kopia av Elvis
födelsehus i Tupelo USA. Den legendariske basisten Jerry
Scheff som kompat Elvis under 15 år och som nu bodde i ett
hus vid museet. Han gästspelar fortfarande med The Cadillac
band ibland.
Vi avslutade dagen med att vi fick vi lyssna/se en film om Elvis
Presley liv och sånger han har sjungit, en fantastisk filmvisning
och härliga countrysånger. Därefter tog Kjell Ahléns buss oss
tryggt och säkert hem igen.
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SRF Lidköpings program hösten 2019
10 september, Civilförsvaret info ”Om krisen kommer”
8 oktober, Ölprovning med Johan Nylund
5 november, musikunderhållning Niklas Karlsson, Trollhättan
6 november, hjälpmedelsvisning på biblioteket
6 december, julbord på Sjökanten
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.
Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan, börjar den
17 september, tisdagar jämna veckor kl.9.30–12.00.
Info Börje Jildenhed tel.0510 – 28010.
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.
Show Down, info Robert Johansson, 070-634 52 15
Styrketräning på Stenportskolan, börjar 11 september, varje
onsdag mellan 17.30–18.30. Info Margareta 070 – 848 73 08
Sittyoga, Hallgatan 3, kl. 14-15, startar den 14 okt, 21 okt,
28 okt, 4 nov och 12 nov. Efteråt kaffe till självkostnadspris.
Anmälan och frågor ring Margareta Greneheim 070-848 73 08
eller margaretagreneheim@gmail.com
VÄLKOMNA hälsar SRF Lidköping
SRF Mariestad Töreboda Gullspång
Föreningen hade under juni månad två aktiviteter.
Den första var en resa till Tiveden med SRF Hjo, Tibro,
Karlsborgsföreningen.
Vi besökte Sätra Bruks Herrgård, Stjärnsundsslott och
Stenkällegården. Under resa hade vi med en guide som
berättade om både vad som fanns utmed vår resa samt historia
från förr. Det var med 17 medlemmar från vår förening.
Vår andra resa gjorde vi till Torsö och Sandbäcken. Ett verkligt
smultronställe, Vi var 27 medlemmar som fick lyssna på Knut
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Bondesson som är ordförande för hembygdsföreningen han
berättade om den lilla stugan vi befann oss vid och hur
människorna där levde långt tillbaka i tiden. En undran man har
är om det inte fanns några långa personer förr då alla små torp
har så lågt till tak.
Det var en fin dag för fika ute och hembakad jordgubbstårta var
pricken över i. Sedan får vi beklaga att Taxi Mariestad missade
att meddela chauffören restiderna. Taxi har bett om ursäkt för
det inträffade.
Nu är hösten här och nya aktiviteter är på gång.
25 september får vi besök av polisen. (Humlet Mariestad)
18 september kommer vi att vara i Mariestad och 19 september
Töreboda för att visa hjälpmedel, information om föreningen
samt att syn och hörselinstruktören är med i Töreboda. Våra
hemfixare i kommunerna kommer att berätta om sin
verksamhet.
Oktober tar vi ett medlemsmöte liknande tidigare Höstmöte.
November bowling och december blir det julfest.
Inbjudan kommer att skickas ut till alla våra aktiviteter.
SRF Skara Götene
Vi hade en intressant och trevlig dag tillsammans med SRF
Falköping. Vi fikade på Klostercaféet, fick rundtur på Kata Gård.
Åkte vidare till Flämslätt och åt lunch och eftermiddagskaffe.
Vädret på vår sida, men trevlig dag ändå. Vi hade styrelsemöte
nu den 19 augusti, så datumen är inte spikade än, men vi
planerar en medlemsaktivitet där vi bjuder in nya
Syninstruktören i Skara även Götenes om det kan genomföras.
Då kommer vi att åka till Brunsbo för att äta en bit. Även repris
på modevisningen som blev så uppskattat sist.
Så hoppas vi att SRF Falköping planerar in julfesten. Styrelsen
kommer att skicka ut inbjudan när allt är spikat och klart. Vi ses
i höst /Styrelsen.
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SRF Skövde
Upptakt på Bagaren den 3 september kl.18. Tisdagsträffar på
Bagaren kl.18 – 20. Ojämna veckor studiecirkel. Jämna veckor
fria aktiviteter. Vi planerar att göra ett studiebesök under
hösten. Det blir också julmarknad på Bagaren.
Kyrkbesök i Helenakyrkan första advent den 1 december.
Lucia – julfest den 7 december på Kyrketorpsgården i Skultorp.
Till våra träffar 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.
Programet för hösten och vintern kommer i din brevlåda med
mera detaljer om aktiviteterna.
Välkomna till våra träffar, hälsar styrelsen för SRF Skövde
SRF Tidaholm Mullsjö Habo
Kräftfest den 14 september och Göran Hellman som är
synskada kommer att uppträda med dragspel och lite roliga
historier. 2 oktober kommer vi att visa upp på torget och då
kommer vi stå i ett tält, samtidig kommer de att vara andra
aktiviter som kommunen står med. Ni är hjärtlig välkomna att
hälsa på, nya som gamla medlemmar.
SRF Vara Essunga Grästorp
Tisdagen den 3 september, OBS Dagen!! Vi reser till Skövde
och besöker P4 Skaraborg, Sveriges Radio. vi kommer också
besöka Kata Gård. Inbjudan skickas som vanligt ut till alla våra
medlemmar via posten och mail. Datum på resan föll bort, men
den är tisdagen den 3 september! Torsdagen den 10 oktober,
Obs! veckodagen, ses vi i Kulturhuset Grästorp. vi fikar
tillsammans och får underhållning av Herrljunga
dragspelsklubb. Boka gärna in lördagen den 7 december då vi
skall ha vår Luciafest på Konditori Nordpolen, vara.
Lyssna gärna på radio syn, torsdagarna kl. 19 och se gärna
hemsidan www.radiosyn.se. Varma Sensommarhälsningar.
Ring Anita 0703 - 10 85 99 eller Bo Nilsson 070-283 31 00
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Syntolkning
09-okt Happy Ending
Vara Konserthus Vara
22-okt Drömmen om regnbågen Vara Konserthus Vara
27-okt Nakna, som foster och gudar Stadsteatern Falköping
31-okt Barnen
Stadsteatern
Skövde
10-nov De oroliga
Stadsteatern
Skövde
10-dec Barnen
Stadsteatern
Falköping
Med reservation för ändringar och tillkommande evenemang.
Övrigt: Har man bokat egna biljetter till detta evenemang, så går
det också bra att ta del av syntolkning. Beställ gratis mottagare.
Vid behov av ledsagare eller frågor om evenemanget kontakta
boka@syntolkning.nu. Telefon 031-360 84 45.

Stationsledsagning
På sidan: https://www.stationsledsagning.se/ kan ni hitta
information om beställning av ledsagning.
Ledsagning beställer du hos det företag som du ska resa med.
Hos många företag behöver du köpa en biljett för att kunna
beställa ledsagning för resan. Du beställer ledsagning senast
24 timmar innan din resa påbörjas.
När du bokar ledsagning gör du det för hela resan på en gång.
Personalen frågar dig om ditt namn, telefonnummer och adress
och om vilken hjälp du behöver. Din beställning bekräftas sedan
med en bokningsbekräftelse via e-post eller sms.
Avbeställ ledsagare
Ska du avbeställa din resa med ledsagning ska du kontakta
företaget som du köpt din resa från.
Dina rättigheter
Du som resenär har rättigheter före, under och efter din resa. I
Hallå Konsuments reseguide kan du läsa mer om vilka
rättigheter som gäller för dig.
https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopatjanster/resor/reseguide/
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Kontaktuppgifter till ett av de företag där du kan beställa din
ledsagning: SJ Telefon: 0771-75 75 75 (tonval 5). Du kan också
beställa ledsagning i SJ resebutik.
Hjälpmedelsteknik Lidköping
har ett av Västra Götalands
största sortiment av hjälpmedel.
Med utgångspunkt från individens behov hjälper vi till med
lösningar för att förgylla vardagen. Vi försöker att hålla vårt
sortiment av hjälpmedel så brett som möjligt och arbetar aktivt
med olika temadagar.
Öppettider: Mån-fre 10–18.
Lörd: kl.10–15 Fabriksgatan
4 (Rörstrand Center) 531 30
Lidköping
Tel: 0510-78 77 20

Nummerupplysning 118 400:
Du som har bestående funktionsnedsättning/ synnedsättning
kan få gratis nummerupplysning. På uppdrag av Post- och
telestyrelsen driver Teleinfo denna tjänst. Du har rätt till 1000
samtal per år inom Sverige. För att kunna använda tjänsten
kostnadsfritt måste du anmäla ditt telefonnummer till kundservice: 020-36 46 56, telefontid vardagar kl.08-17 eller
e-post: info@118400.se. Tjänsten fungerar både för fast- och
mobiltelefoni. Mer info finns på hemsidan www.118400.se.
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.
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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.
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 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 2/9 och 2/12. Då
vet du när ansökningar skall vara kansliet tillhanda!
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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
c/o Lennart Johansson
Södra Kolarestigen 79
542 45 Mariestad
E-post: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se
PS: Synskadades vänner har två stipendier på vardera
15 000 kronor för gymnasiet och eftergymnasial utbildning.
Studerar du ska du kontakta Lennart Johansson hos
Synskadades Vänner. Stipendiet utdelas på Synskadades
Vänners årsmöte i maj månad. DS
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
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Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt
nr 4, före 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

-------------------------------------------------------------------------------------

Vill ni hjälpa oss att komma igång med reshjälpskort?
Som ni känner till har Västtrafik ett uppdrag att ta fram en biljett
som gör det möjligt för personer som har svårt att röra sig själva
i kollektivtrafiken att kostnadsfritt ta med sig en vän som
hjälp, tidigare kallat ledsagarkort. Nu har Västtrafik tagit fram en
sådan biljett och om du vill ansöka om den följer du
instruktionerna nedan. Vi kommer inte att marknadsföra detta
brett ännu utan vill gå ut med det stegvisför att säkra att vi
klarar produktionen och distributionen.
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Så här kommer det att fungera:
Reshjälpskort – för dig som behöver hjälp på din resa med
Västtrafik.
Du som är färdtjänstberättigad i någon kommun inom Västra
Götaland kan ta med en vän/ledsagare som hjälp på din resa
med den allmänna kollektivtrafiken. För att kunna göra detta
behöver du ansöka om ett reshjälpskort.
Reshjälpskortet kostar ingenting och gäller för resor inom
Västra Götalandsregionen och med det får du som är
färdtjänstberättigad ta med någon avgiftsfritt.
Du betalar själv för din egen resa. Kortet gäller i åtta månader
från att vi behandlar din ansökan.
Ansökan.
Du ansöker genom att fylla i ansökan som finns bifogat.
Du behöver bifoga ditt intyg för färdtjänst eller ditt
färdtjänstbeslut. Ansökan skickas in per mail till
reshjalpskort@vasttrafik.se eller med brev till Göteborg.

För att få reshjälpskort krävs:
• att du är färdtjänstberättigad med intyg/beslut
från någon av kommunerna inom Västra Götaland.
• att du blir registrerad som kund hos Västtrafik.
• att du har en mailadress (för att bli registrerad som kund hos
Västtrafik).
• att du godkänner Västtrafiks hantering av personuppgifter.
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När du reser.
Reshjälpskortet är personligt och ditt namn är tryckt på biljetten, det
innebär att du ska kunna legitimera dig vid resa. Du som
färdtjänstberättigad betalar själv för din resa med Västtrafiks
periodbiljett, kontoladdning, enkelbiljett och lånar ut reshjälpskortet
till den som reser med dig. När ni går ombord visas reshjälpskortet
för kortläsaren.
Reshjälpskortet gäller endast för resor i kombination med annan
biljett från Västtrafik, du kan alltså inte resa själv på den utan den
gäller för den som följer med dig på din resa. Tänk på att
medföljande erbjudande inte gäller på kortet. Reshjälpskortet är
giltigt i hela regionen (motsvarar Västtrafiks biljett Regionen Runt)
och gäller i åtta månader. Efter åtta månader måste du göra en
nyansökan.
När du reser på fordon som inte har kortläsare behöver du ett
giltighetsbevis/kortinspektion som visar vad som finns på kortet,
detta kan du få i våra butiker eller hos våra ombud. Det kan också
vara bra att söka efter information om vad som gäller vid resor och
delbetalning hos andra samarbetspartners.
Så här ser reshjälpskortet ut.

Har du frågor?
Maila oss på reshjalpskort@vasttrafik.se
eller ring oss på telefon 0771-41 43 00
Västtrafikkort. För resor med kortet gäller Västtrafiks allmänna
resevillkor Kortet är registrerat och kan därmed spärras vid en
eventuell förlust. För mer information se www.vasttrafik.se eller ring
0771-41 43 00. Tack för att du reser tillsammans.
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