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Maj
Sön 6 Trivselbingo
Tors 17 Möte, se sista sidan
Lörd 19 Bussresa
Lörd 26 Lördagskafé
Tors 31 Möte, se sista sidan
Tors 31 Distriktets Pub

Juni
Fred 22 Midsommar
Tors 28 Grilla på Lagersberg
Kansliet semester v 27-31
Juli
Lörd 28 Bussresa

Augusti
Tors 2 Bussresa
Lörd 18 Båt- och bussresa
Lörd 25 Lördagskafé

September
Sönd 2 Trivselbingo
Tors 13 Medlemsmöte
23-25 Båtresa
Lörd 29 Lördagskafé

Oktober
Sönd 7 Trivselbingo
Tors 25 Medlemsmöte
Lörd 27 Lördagskafé

November
Fred 2 Höstfest
Sön 11 Trivselbingo
Tors 15 Motionsverkstad
Lörd 24 Adventskafé

Detta händer 
i avdelningen

Nollåttan 2018

(med reservation för ändringar)
Manusstopp    Utgivning

nr4  14/8  7/9

nr5 18/9 16/10

nr6  6/11 6/12

Sommarbladet / I Väntan på Nollåttan
Manusstopp utgivning
17 maj  7 juni
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Vart tog tillgängligheten vägen?
För många år sedan började Stockholm 
stad ett arbete med att göra staden tillgänglig för människor 
med olika funktionshinder. 
Det arbetet var både roligt och intressant. Man fick lära sig 
mycket om olika funktionshinder, lära känna olika männ-
iskor. Men man möttes också med respekt. Kort sagt det var 
en rolig tid då man kände att man förändrade staden till det 
bättre. Så att fler kunde röra sig fritt och säkert.
Men som genom ett trollslag så bröts den positiva känslan, 
den bytes mot en känsla av att staden strävade bakåt. Man 
kan verkligen fråga sig varför. 
Man hoppas att det inte är av ovilja utan okunskap, för det 
är billigare att bygga rätt från början än att rätta till det man 
byggt fel. 
Flera nya stora gallerier, konferenslokaler, hotell & kom-
munala byggnader som byggs idag fyller inte måttet på till-
gänglighet. Vilket jag tycker för dj….. 

Nu är det dags för ansvariga politiker & tjänstemän att ta sitt 
ansvar. Det är inte bara att beslut om fagra policy-dokument 
om man inte följer de beslut som man fattar.  
De policy-dokument som man tar fram måste ske i samar-
bete med funktionshinderrörelsen, det är dock vi som vet 
hur vi vill ha det och är experter på området.

Det är val i år och då är det högtid för ansvariga politiker att 
förklara sig varför man inte följer de beslut som man tagit. 
Att man bygger mindre tillgängligt och inte följer lagar och 
riktlinjer har pågått en lång tid, så det är flera kockar som är 
ansvariga. 
Man tog ett stort sett enhälligt beslut i kommunfullmäktige 
att Stockholm skulle vara världens mest tillgängliga stad. 
Som jag ser det är det mycket långt kvar innan det målet är 
uppfyllt snart 10 år efter deadline!
Man kan undra hur de som beslutade om det fina målet kän-
ner sig idag.
Magnus Lindmark
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Till detta driver du människor

En av de stoltaste, argaste och mest 
varmhjärtade människor jag känner 
ville uttrycka sin åsikt på Mynttorget. Så 
självklart, så enkelt, så grundläggande, 
att bara ta sin åsikt och sin röst och åka 
ner till Mynttorget för att skandera.

Och hon gjorde det. Till hennes dörr kom 
en färdtjänsttaxi. Den tog henne ända till 
Gamla Stan och torget och den lilla folk-
samlingen som väntade på att bli ännu 
fler. Där väntade också ett av de vidri-
gaste väder vad gäller kyla som hon råkat 
ut för. Det var en bitande nordanvind och 
ispikar som högg i all oskyddad hud, och 
samlingen människor som var där drog 
sig nära varandra för att lindra kylan. De 
såg ut som pudrade kungspingviner ned-
anför slottets väggar, men det såg inte den 
stoltaste, argaste och mest varmhjärtade 
människan. Hon hörde bara rösterna och 
vinden och knarret från trampande skor. 
Och talen och applåderna med ljuddäm-
pande vantar.  

Det är när allt är slut, när sista ramsan 
studsat mot Riksdagshusets väggar, som 
du kommer in i bilden, för det är nu som 
du står där med det längsta krokben man 
kan tänka sig. Och det handlar om begrep-
pet frihet som jag tror att du inte ens har 
orkat formulera för dig vad det egentligen 
innebär. Du har bestämt att den här stolta, 
arga och varmhjärtade människan bara 
ska få ha full frihet under åtta av februaris 
sexhundrasjuttiotvå timmar. Du har även 
bestämt att majoriteten av hennes synska-
dade och blinda vänner och bekanta inte 
ska ha full frihet under mer än ett försvin-
nande få antal timmar under resten av 
årets månader. Detta har du bestämt.

Skulle hon själv definiera sig som ofri? 
Eller är det jag som sätter en etikett på 
någonting som jag egentligen inte förstår 
mig på? Något jag inte kan förstå? 

Jag tror inte att någon vill vara beroende 
av en annan människa, man vill klara sig 
på egen hand så långt man kan. Den där 
andra människan blir nog som en petande 
pinne i magen om att man faktiskt inte all-
tid klarar sig själv. Hon, den argaste, stol-
taste och mest varmhjärtade människan 
använder bara andra människor till det 
absolut nödvändigaste, och i ett bra sam-
hälle skulle det vara upp till henne att få 
bestämma vad det absolut nödvändigaste 
är. I ett bra samhälle där det inte är dina 
regler som gäller är det upp till henne att 
bestämma hur mycket hjälp hon vill ha.

Jag är ganska säker på att hennes val inte 
hade varit att åka ner till en okänd plats 
för att kanske bli hämtad av en färdtjänst-
chaufför som möjligen skulle försöka 
ringa henne innan. Förmodligen skulle 
körningen från Mynttorget upp till ditt 
Södermalm inte ha varit attraktiv nog. 
Förmodligen skulle den första bilen som 
körningen lagts ut på ha bommat den. Lik-
som den andra. Kanske skulle den tredje 
bilen ha förbarmat sig. Även om den för-
sta bilen skulle kommit i tid så skulle hon 
ha varit tvungen att stå själv i kylan och 
vänta i ovissheten i en halvtimme.

Nu råkade jag vara där. Jag råkade höra 
hennes röst. Jag råkade se att hon var så 
stelfrusen att hon inte kunde hålla i en 
mobiltelefon för att hennes fingrar var 
som istappar. Och jag råkade ha möjlighet 
och tid att fråga om jag skulle följa henne 
hem. Det sorgliga är att jag känner att jag 
gjorde henne till ett offer, men jag gjorde 
det för att du har gjort henne och många 
av de som befinner sig i hennes situation, 
till offer för osäkerhet och godtycke. Du 
räknar kallt med att de ska stanna hemma, 
eller att de ska få hjälp från något annat, 
icke definierbart håll. Eller bara av folk 
som råkar finnas i närheten. 

Öppet brev till Linda Hamnes, Södermalms Stadsdelsförvaltning
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Du lutar dig tillbaka och synar räken-
skapsåret och känner att du nog kommer 
att få en klapp på huvudet för att allt ser så 
fint ut. 

På Södermalm är det minsann ordning 
och reda och människorna är på sin plats, 
i sina lägenheter.

I ditt samhälle och i ditt huvud skulle hon, 
den stoltaste, argaste och mest varmhjär-
tade, ha lämnats kvar i kylan och oviss-
heten och hennes mörka myller på Mynt-
torget, i ett stort KANSKE när det handlar 
om något så enkelt som att få komma 
hem. Men varken hon eller jag tillhör ditt 
samhälle. Du kanske tror att du genom att 
styra på ditt sätt kan få oss andra att kän-
na så, att det är du som bestämmer, men i 
slutändan blir du i allas huvuden bara en 
mycket liten och ensam människa som 
inte förstår så mycket. Du blir bara en 
ynkligt kall människa som inte kan sätta 
sig in i andra människors vardag.

Så nästa gång det blåser is in i märgen 
tycker jag att du ska gå ner till Mynttorget 
och ställa dig, sluta ögonen och försöka

 föreställa dig att en stressad färdtjänst-
chaufförs vilja och förmåga att hitta dig 
någonstans på Mynttorget, är din enda 
möjlighet att ta dig hem. Kanske. Möj-
ligen. Men inte förrän om en halvtimme 
och kylan och vinden har redan fått dina 
fingrar och fötter att göra så där ilande 
ont.

Jag säger lycka till, på Mynttorget och 
med allt annat i ditt liv, från värmen i mitt 
hjärta.

En Ledsagare

Så fortsätter vår traditionella Pilgrimsutmaning!
Även i år anordnar vi i Pilgrim Vallentuna - En vandring för rullstolsburna. Det har varierat 
ganska stort med antalet deltagare från år till år. Ibland har vi haft många, ifjol kom bara 
en. Vi hade i och för sig en alldeles underbar vandring, men det var synd att inte fler fick 
möjligheten. De som kommer brukar vara mycket nöjda.
19 juni - Rulla som pilgrim
10:00 Samling vid Granbyhällen som ligger vid Granby gård. Färdtjänstadress till Granby 
är Orkesta Granby 2. (Det är viktigt eftersom det finns många Granby gård.) Vandringen är 
ca 7,5 km, underlaget är grusväg och asfalterad väg. Vandringen avslutas med en andakt i 
Markims kyrka, ca 15. Medtag egen matsäck.
OBS! Vid regn inställt.
Vandringen är ett samarrangemang mellan Pilgrim Vallentuna och Sollentuna församling. 
För mer information och anmälan Majken Öst-Söderlund 08-511 862 65 eller mejl maj-
ken.ost-soderlund@svenskakyrkan.se 
Eller diakon Katharina Wolf Erixon 070-781 95 55 
katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se
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Snöröjning –
 på Helldéns vis.

Det utlovades ju nytänk när det gällde vinterns 
snöskottning. Man kallade den ”Feministisk 
snöröjning”, med tanke på att det skulle röjas 
på de stråk flest kvinnor vistades, med eller utan 
barnvagn. På något sett missade man både det 
feministiska målet samt tillgänglighetsmålet för 
samtliga medborgare, inklusive barnvagnar.

I den värsta snöperioden i slutet av februa-
ri, kom det som ni minns stora snöstormar då 
knappt färdtjänsten körde ens. Nå, låt se var 
snöröjningen prioriterade? Cykelbanorna! Ing-
en cyklist med normal riskbedömning var ute 
dessa dagar, men deras banor skottades samvets-
grant. Följden blev höga snövallar på båda sidor 
av dessa banor – omöjliga för både barnvagnar 
och rullstolar att forcera.

För den som skulle åka med färdtjänst blev läget 
sådant, att från en moddig trottoar skulle man, 
med rullstol eller rollator, först ta sig över en flera 
decimeter hög snövall in på cykelbanan. Korsa 
denna för att klättra över ytterligare en snövall ut 
till bilarnas körbana – för i bästa fall hade färd-
tjänstfordonet hittat en angöringsplats på den si-
dan.

Redaktionen känner till åtminstone ett fall där en 
elrullstolsanvändare inte kom iväg till sitt läkar-
besök. Har ni läsare egna historier att berätta?
Skriv/mejla till Nollåttan! 
IM

Plogad cykelbana

Ej plogad gångbana
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Uttalande från DHR Stockholms årsmöte 2018 

Cykelbanor kontra framkomlighet!
Under senaste mandatperioden har cykelbanor i Stockholm fått högsta prioritet. Över-
allt tas utrymme för andra medborgare för att anlägga cykelbanor med tanken att Stock-
holmaren ska dagpendla per cykel 365 dagar per år. Mot kritiken att cyklister till stor del 
går i ide halva året, har man svarat med att skotta och sköta dessa banor – på bekostnad 
av både gångbanor, bilvägar och oöverstigliga snövallar! Under den värsta vintern kun-
de man se plogbilarna jobba på cykelbanorna medan allt annat missköttes.

En annan stor nackdel med utbyggnaden och prioriteringen av cykelbanorna är att man 
i den vevan försvårat och tagit bort angöringsplatser för Färdtjänsten! Bilarna och bus-
sarna får ofta stanna ute i körbanan för att hämta sin kund över snövallarna – och får då 
parkeringsböter. Men vad ska de göra då?

Det är synd att behöva ställa grupper mot varandra, men man verkar helt ha glömt bort 
andra trafikanters behov. Det är kaos i trafiken! Färdtjänstresenärer väljer bort resmål 
p.g.a. svårigheten att nå fordonet, för att inte tala om hur svårt och halt det är att ta sig 
fram på trottoarerna när det bara är cykelbanor som vårdas.

DHR Stockholm stad kräver en ny plan för hur de olika trafikanterna ska kunna samsas, 
samt att angöringsplatser för Färdtjänstfordon prioriteras upp!

Uttalande taget på DHR Stockholm stads årsmöte 24 mars 2018

Allt fler förlorar sina rättigheter!
Inom statlig assistans är det vida känt att personer vid omprövning förlorar sin rätt och 
blir hänvisade till kommunala insatser. 
Skrämmande nog har Stockholms stad hakat på denna trend. Först började staden ur-
holka rättigheterna genom att förändra insatsernas innehåll i riktlinjerna. Nu har dock 
handläggarna börjat med andra bedömningar. LSS är tydligen inte en rättighet i Stock-
holm längre. Redan innan var det svårt att få ledsagning, nu är det i princip omöjligt 
och samma sak händer nu med kommunal assistans. Vad hände med de individuella be-
hovsbedömningarna? Vad hände med rätten att kunna leva som andra?
För att kunna göra det andra gör, äta, klä på sig, studera, arbeta eller utöva någon 
fritidsaktivitet måste vi få våra behov tillgodosedda. Utan LSS insatser är vi inte i 
närheten av att leva på lika villkor!
Alla har rätt till en individuell prövning utifrån sina behov, inte utifrån uppgjorda rikt-
linjer! Alla har rätt att leva på lika villkor!
Vi kräver att Stockholms stad förändrar sina riktlinjer och återinför individuella be-
hovsbedömningar nu!

Uttalande antaget vid DHR Stockholmsavdelningens årsmöte 2018-03-24.
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Rapport från Årsmötet 2018
Lördagen den 24 
mars möttes vi alltså 
vid Drakenbergssa-
len, Tellus på Ligna-
gatan för att fatta de 
beslut som behövdes 
inför ytterligare 
ett år med DHR 
Stockholmsavdelningen.

Vi var ca 35 röstberättigade medlemmar, och som årsmötesordförande valdes Anna Kö-
nig Jerlmyr (M) från Stadshuset. Sekreterare blev Ingela Larsson från DHR Stockholms 
läns distrikt.
Först behandlades som vanligt föregående års Verksamhetsberättelse, som gicks igenom 
utan några större frågetecken. Likaså ekonomin och styrelsens ansvarsfrihet.
Det gick undan med Anna som effektivt gick från punkt till punkt och snart var det dags 
för valen. Nisse Duwähl var uppe för omval som ordförande och vann naturligtvis utan 
opposition! Bland ledamöterna hände följande, att mångåriga ledamoten Karolina Ce-
linska valde att avgå, och i hennes ställe invaldes vår nygamla David Hansson. Ni har 
säkert läst hans bidrag i Nollåttan då och då, och även i detta nummer deltar han med sina 
finurliga texter.
Före och under kafferasten diskuterades årsmötesuttalanden. Två stycken togs direkt och 
publiceras på annat håll i tidningen. Fler förslag dök upp men har tyvärr inte färdigställts 
ännu.
Kafferast med goda smörgåsar, och när vi sedan fortsatte mötet var det i princip bara av-
tackning och avslutning kvar. Några fick sina förtjänsttecken inklusive diplom för att ha 
varit medlemmar i 25 år, däribland vår allas Nisse Duwähl. David Hansson, Kent Malm-
qvist, Pelle Westerlund samt Gunborg Jansson uppmärksammades med diplom för aktiva 
insatser för spridandet av vår kamp. Presentkort utdelades till presidiet och funktionärer, 
och allra sist lottades flera goda konfektaskar ut på våra röstkortsnummer. Naturligtvis 
gick det läckra stora Påskägget undertecknad förbi, liksom de övriga vinsterna…
Så samlades vi till den avslutande middagen vägg i vägg med möteslokalen. Trångt mel-
lan en del bord var det, men oh, så god mat! Det är synd att säga, men man blev nästan 
förvånad över att köket lyckats så bra. Alla verkade nöjda, mätta och belåtna när vi slutli-
gen skildes för ytterligare ett arbetsår.
IM
PS: Det är väldigt svårt att få ut årsmöteshandlingarna i så god tid som många önskar. 
Kansliet gör allt det kan, men många av uppgifterna och mycket av underlagen finns helt 
enkelt inte tillgängliga förrän ”i sista minuten”, tyvärr.

Teckning: Julian
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Rapporter från vårens kaféer
Årets första kafé inföll i februari. Vi var 6 st som kom lite tidigare, där det börjades att bre 
smörgåsar, dukades och gjordes fint.

Artisten, trubaduren och musikern Billy Shamrock, underhöll oss med sång o musik. Han 
berättade en del hur många visor kommit till.

I pausen åt vi smörgåsar o drack kaffe/the. Smakade gott! På slutet blev det lottdragning 
med fina vinster. Ett trevligt kafé!

Mars kafé började med att vi förberedde smörgåsar. Kaféet gick i påskens tecken. 
Johan Wennerstrand underhöll oss med sång, musik lite allsång. Stämningen var hög! 
Toppen underhållning. Trevligt att så många tycker om blandad underhållning. 
Lotteriet hade vi mycket påskpynt på, vilket uppskattades. 

Nu ser vi fram emot att våren och värmen skall komma.  
OBS! Det är många som anmäler sig till kaféer men inte kommer. 
Från och med nu är ANMÄLAN BINDANDE. På alla kaféer!
Ulla
Ps: Nästa kafé är den 26 maj.

Hallå läsare! Var aktiv hemma i soffan!

Det är val snart! Gör något! Påverka! Agera på ett bekvämt sätt:
Ni vet väl hur ENKELT det är att få insändare publicerade i framför allt
 ”MITT-I-Tidningarna”?
Passa på och skriv insändare dit. Det spelar ingen roll om du inte tycker du kan skriva, 
det behövs bara några rader. Vi uppmanar naturligtvis främst om insändare gällande våra 
frågor som Tillgänglighet, LSS, Ledsagning, men varför inte passa på att skriva om annat 
i ditt närområde som kan vara aktuellt. 
Mitt-I-tidningarna tar in i princip allt, vare sig det gäller överfulla Soptunnor eller dålig 
Hemtjänst.
I dessa tidningar får du självklart vara anonym, men deras redaktion måste ändå ha ditt 
namn. Enklast är förstås att sköta allt detta via datorn, men här nedan kommer en lathund 
för hur du kan göra:

•	 Välj tidning. Dvs klicka för den stadsdel som känns närmast ditt ärende.
•	 Fyll sedan i formuläret som öppnas.
•	 Alla fält är obligatoriska.
•	 Redaktionen (Mitt-I)förbehåller sig rätten att korta i texten. Insändarredaktionen har tele-

fontid måndag-onsdag kl. 13-16. Telefon: 08-550 550 80
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Vänd på skutan och era föreställningar om livet - nu!
Ni politiker med fler.

I många fall vill Sverige och Stockholm 
vara ledstjärnor, visa vägen och gå före. 
Varför gäller detta synsätt inte inom alla 
samhällsområden? Ska det bero på var du 
bor om du ska få det en söker eller ej? Kän-
ner inte att det är varken vettigt eller värdigt 
ett land som Sverige eller stad som Stock-
holm att det får se ut så. 
Nej, Vi som land och medborgare vill väl 
göra bättre och mer? 

Ofta hörs folk säga till barn på förskolan, 
”Det är aldrig fel att sticka ut och gå sin 
egen väg när en gör något som är gott!”! 
Varför tycks inte denna gyllene regel vara 
lika stark och livskraftig inom alla sektorer 
i samhället? 
Önskescenariot för oss människor är nog 
nästan det samma, vem du än frågar, 
Ovanstående regel bör vara viktigare att 
följa än prejudicerande domar hit och dit. 
Nu säger säkert många att, ”det behövs som 
ett rättesnöre för att bringa ordning och 
reda i våra system och dylikt”, frågan vi bör 
ställa oss är, varför denna ”rätta väg alltid 
nuförtiden alltid tycks vara den hårda och 
billiga vägen! Som om det av någon ödets 
naturlag är förutbestämt att det finns ett lik-
hetstecken mellan att något är riktigt och att 
en hårdare bedömning görs, Varför? Vad 
eller vem stakar ut denna väg? 
Många hänvisar till pengabrist och okun-
skap med mer. 
Jag tror att grundproblemet stavas, allmän 
olust hos politiker att orka ta ett helhets-
grepp om hela frågan! 

Varför tycks det vara så svårt för vissa hand-
läggare att se den självklara kopplingen 
mellan ett tydligt och välgrundat, mänskligt 
beslut och hälsan för de som ska leva sitt liv 
enligt samma beslut? 
Som jämförelse rent känslomässigt vill jag 
belysa hur vi kan tänka när det gäller vår 
syn på våra djur. 
Man skulle aldrig komma på tanken att säga 
något i stil med att ”Det är viktigt att vi av-
livar den sjuke hunden på ett skonsamt sätt 
men på vägen till kliniken får ni nog binda 
ett svagt rep mellan djuret och fordonet. Det 
blir lättare för alla, än att arrangera en or-
dentlig och säker transport. Detta resone-
mang leder ju i slutändan ändå till att djuret 
får lida.
Observera att jag här, inte alls jämför män-
niskovärdet med djuret. Jag vill endast visa 
på vilken fel tanke detta synsätt leder till. Så 
varför har vi slagit in på denna dumma och 
farliga väg av tankemönster?
Vakna upp du insiktsfulla beslutsfattare och 
inse att alla är vinnare i ett samhälle för alla. 
Det är dags nu, dags att gå före, att visa vä-
gen och kunna vara stolt över gemensamt 
fattade beslut. 
Många är vi som är trötta på och oroade av 
att det fortfarande finns en uppdelning mel-
lan skälig och god levnadsnivå. Som män-
niska vill du kunna leva ditt liv utan sådana 
här rätt luddiga gränser. ” en människa är 
lika goo som en ann” Dags att våga ta klivet 
bort från denna uppdelning! En stark över-
tygelse jag känner är att vi är mycket få som 
har en insats som inte behövs.
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En människa med till exempel LSS vill inte 
behöva känna sig bättre lottad än den som 
har SOL. Det naturliga steget är att höja 
ambitionsnivån här och ge goda grunder 
för alla att stå på! Även om Det finns olika 
personkretsar du behöver tillhöra för LSS, 
kan väl ambitionen för SOL vara lika hög, 
Även om timantalet skiljer sig?
Hoppas vi alla snart kan se en förnuftets nya 
morgon gry!
David Hansson

Redaktionen läste i förbifarten en bra 
formulering: ”En människa är bärare av 
rättigheter – inte ett behövande objekt”. Låt 
oss ta det till vår grundprincip! Så och så 
mycket krävs det för att alla ska vara med i 
vårt nutida samhälle; alltså sätter vi av de 
medel som behövs istället för kompliceran-
de och konfliktskapande byråkrati och skil-
jelinjer vars slutliga mål ändå är att förneka 
att dessa rättigheter måste få kosta.
På medeltiden var grundfilosofin denna, att 
det öde man fötts till, rikeman, hantverkare, 
tiggare, det var av gudarna bestämt och ing-
et för oss människor att försöka ändra på! 
Styr bort från detta medeltida arv som lig-
ger och gror i botten av många dunkla tan-
kegångar!
IM

Nygammal i styrelsen

Hej på er! Ibland känner jag att jag har vissa likheter 
med björnen som behöver gå i ide, samla kraft för att 
sedan komma tillbaka med mer ork. Jag ser fram emot 
det kommande arbetet i avdelningsstyrelsen 
Har jag lyckan att få vara frisk kan ni förvänta er att 
jag ska göra allt med mina kamrater i styrelsen för att 
mänskliga rättigheter och vikten av att ha en vardag 
som fungerar aldrig får glömmas bort. Oavsett vilken 
form av insatts, en har! 

Målsättningen vill jag ska vara, att medlemmen får ännu mer central plats under det pågå-
ende styrelsearbetet, kanske i form av ”fasta punkter” på en dagordning. Vi får se!
Jag känner gott hopp om ett mycket bra samarbete med styrelsekamrater, medlemmar och 
kansliet. 
Även om en del av er inte använder Facebook kommer jag försöka hålla på lite med gruppen 
där också! 
Med tiden, kom gärna med förslag på tänkbara ämnen för studieverksamhet för medlemmar 
så får vi se vad vi kan ordna till!

Är fortfarande sport och musikintresserad. Amatörteater fattas mig dock just nu. Mångkultur 
är ett annat ämne som intresserar mig!
Ha det gott nu!
David Hansson
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Tel. 08 - 400 255 33
Hälsningar Janne Uvebrandt & Mikke Malm www.zakett.se

ZAKETT
assistans & ledsagning

®

Rätt och slätt - Zakett är nr 1

Insändare
Är medlem i DHR sedan mycket länge och 
vill sända en fundering omkring äldre bilar 
och miljözonerna som kommer att införas i 
Stockholm inom drygt ett år.
Med hänvisning till riksdagens beslut om att 
kommuner får införa miljözoner vill jag an-
föra följande:
Jag har genom det statliga bidraget (tidigare 
fick man 60.000kr i grundbidrag) fått hjälp 
med inköp av bil i de fall man arbetade el-
ler studerade. Känner till att regelverket nu 
är ändrat.
Min bil inköptes 2002 då den var ny. Den har 
gått ca 5000 mil (alltså mycket få mil) och 
har aldrig haft problem med besiktningen, 
inga fel eller nedslag. Det är en handikapp-
utrustad bil med bl.a. vänstergas och auto-
matlåda. Den är bensindriven men passar 
inte in i de nya euro miljözonklasserna som 
man nu har bestämt ska gälla. Den är alldeles 
för gammal för det. Inga bensinbilar äldre 
än 2009 ska få köra i Stockholms innerstad. 
Själv bor jag vid Odenplan och det räknas 
som innerstaden.
Jag är pensionär och 73år gammal och hade 
tänkt ha denna bil som min sista bil. Jag kör 

aldrig i innerstaden (det går i alla fall inte att 
parkera där) utan jag kör enbart ut ur staden 
när jag kör bil. Jag har inte ekonomiska möj-
ligheter att köpa vare sig en ny bil eller en 
begagnad bil med min ekonomi som pensio-
när, dessutom skulle en ny anpassning av en 
bil kosta ytterligare stora summor. Detta är 
ju inget man kan få bidrag för när man inte 
arbetar längre. Hyrbil är uteslutet då det står 
i mitt körkort att bilen som jag får köra måste 
vara utrustad med vänstergas och automat-
låda. Vad göra?
Har varit i kontakt med trafikborgarrådet Da-
niel Helldén som inte har någon lösning på 
mitt och säkert flera andra i Stockholm bo-
ende med liknande problematik. Han före-
slog att hyrbil skulle lösa problemet. Så liten 
insikt i vår problematik finns det dessvärre 
där. Bilen ersätter ju oftast våra ben, i de fall 
vi är rörelsehindrade. 
Jag hoppas att DHRS är intresserad av att 
väcka denna fråga och helst agera i rikt-
ningen att det borde gå att söka dispens för 
dessa antagligen ganska få fordon som det 
gäller.
”Bilist”
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PLANERA IN REDAN NU !
Midsommarfirande

på
SPÅNGA-FOLKAN

Fredagen den 22 Juni 2018 på Spångavägen 353 (i Spånga så klart).

Vi drar igång klockan 12:00 till förtäring, välanpassad musik m.m. 
och slutar 16.00 då förhoppninsvis alla är nöjda och belåtna. 

Om vädret tillåter, kanske även lite ute…
LÄS MER I ”I VÄNTAN PÅ NOLLÅTTAN”

Arrangör DHR Stockholmsavd. Sektionerna Söder om Söder och Västerort

Bussresa till Linköpings Flygmuseum
Lördag den 19 maj 

Vi träffas kl. 08.00 vid City Terminalen, Klarabergsviadukten 72 Stockholm. 
På höger sida efter Sushi-baren Espresso House.
Bussen lastar kl. 08.30 och avgår kl. 09.00. Åter i Stockholm ca. kl. 18.00
Bussen har lift. Ledsagare kommer att finnas med på resan.
Antalet platser för resenärer som sitter kvar i sina stolar under färd är begränsade.
Pris 550:- för medlemmar, pris 600:- för icke-medlemmar. 
OBS! Prisvärt subventionerat av avdelningen!
I priset ingår resa, bussfika, lunch, bestäm om du vill äta kött, fisk eller vegetariskt.
Anmälan görs till Ulla Kjellvinger. Tel. nr. 08-39 88 07, senast tisdag 8 maj.
Anmälan är bindande!
Betala helst in på avdelningens bankgiro nr 710-9333.
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 DHR-aktuellt i Stockholms län                               DHR-aktuellt i Stockholms län
Kontaktuppgifter till distriktets kansli i Rissne:
Kavallerivägen 30 1tr, 174 58 Sundbyberg (T-bana Rissne)
Kanslitelefon: 120 556 80 (telefontider måndag-torsdag kl 9-14.30 

med lunchstängt 12-13)

Webbplats: www.dhr.se/stockholmslan
Facebook: www.facebook.com/DHRStockholmsLan
Twitter: www.twitter.com/DhrLan
Distriktsbloggen: www.dhrstockholmslansblogg.com
Ansvarig för DHR-aktuellt: Ingela Larsson

Stockholms läns distrikt medverkar i detta nummer av Nollåttan med fyra egna sidor. För 
distriktets löpande information hänvisar vi till vår webbplats och sociala medier. Du är gi-
vetvis välkommen där med inlägg och synpunkter.

Kan vi få be om din mejl-adress?
För att kunna få snabbare information och för att det spar på vår miljö så 
skulle vi vilja få be om din mejl-adress.
Om du känner för att lämna den till oss så sänd ett mejl till Ingela Larsson, 
ingela.stockholmslan@dhr.seså åtgärdas detta.

Nedmonteringen av LSS strider mot artikel 19 i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Artikel 19 heter: ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”.
Sverige undertecknade konventionen om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning 2008. Sverige är därmed förpliktigad att följa konventionen.

Artikel 19 i konvention ger personer med funktionsnedsättning bland annat rätt att:
- Bo var de vill!
- Arbeta var de vill!
- Delta i familje- och samhällslivet på lika villkor!
- Välja boendeform! 

Artikeln 19 ger personer med funktionsnedsättning rätt att bestämma över sina egna 
liv!
Dela din historia och berätta för oss hur du har drabbats av att Sverige inte följer den 
undertecknade FN konventionen och därmed bryter mot artikel 19. Gör detta på vår 
webbplats: http://artikel19.nu 
Din personliga berättelse bidrar till konkreta fakta som vi kan använda oss av i vårt på-
verkansarbete. Eventuellt ska vi sammanställa berättelserna i ett kompendium som vi 
kan sprida för att synliggöra situationen för våra medlemmar. 
Tillsammans kan vi göra skillnad! Tack för din berättelse!                                                                                             /

Sari Nykvist
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 DHR-aktuellt i Stockholms län                               DHR-aktuellt i Stockholms län
Inbjudan Pubkvällar
Under våren har vi genomfört Pubkvällar och 
det kommer vi även att fortsätta med under 
hösten. Så kom till Södra Hörnan på Söder-
malm och umgås med andra DHRare an-
dra torsdagen varje månad i höst. Där finns 
många olika alternativ att dricka och allt från 
smårätter till hela måltider att äta.
Före klockan 18 är det ”Crazy Hours” med 
reducerat pris på viss mat och dryck.

Ledsagare kommer finnas på plats.

När: Torsdagarna den 13 september, 11 oktober, 8 november och 13 december, 
klockan 17.00-20.00
Plats: Södra Hörnan, Swedenborgsgatan 24 Stockholm
Inbjudan kommer inför hösten men skriv upp i din kalender redan nu.

Blogg Björnbär
Var går gränsen för det allvarliga i livet och den i fantasin? Får man skämta också i det 
allvarliga? Exempelvis gjorde sig vuxenvärlden till kränkthetens riddare som kvävande 
och krävande försvarare för kategorin Barn, när barnfilmen Pelle Kanin hade premiär.

I filmen tar man sig den konstnärliga friheten att använda björnbär som försvarsmedel mot 
fantasins fiender; de som råkar vara allergiska mot bären. 

Den passusen klipps bort direkt efter premiären. Kanske för att göra filmen utslätad, 
formlös, ofarligt färglös, bleksiktig och icke allergikränkande. Må hända kaninernas 
artilleri i stället skulle ha varit slangbella och ammunitionen stenar. 

Nej, då skulle ju pacifisterna kränkas. Artilleriet borde vara kramar i form av omslingrande 
färglösa geléhallon. Inget det heller för allergiker. Får man skämta?

Ett intressant ledarinlägg gjordes i DN den 12 januari 2018 av Lisa Magnusson, där hon 
skriver om yttrandefriheten och en tänkt rättighet att aldrig bli eller låta sig kränkas.

Det är minst sagt lite förmätet, när till och med lättkränktheten tar sig uttryck i, att redan 
människor och idéer hyschas och tystas. 

I stället borde de självfallet kraftfullt bemötas. Om vi som strutsen dyker ner i sanden 
och tror att svåra eller främmande idéer inte existerar, blir uppvaknandet senare nog så 
skrämmande och svårhanterligt

.      Fortsättning nästa sida
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”Vad som inte är okej är att kräva att andra tiger för att somliga kan känna sig illa 
till mods.” Det blir ett antiintellektuellt och odemokratiskt klimat. Mothugg är en 
förutsättning för att ens kunna påbörja dialogen. 

Lite raljant sagt, så bortskämda får vi inte bli, att det obekväma tigs till döds. Alltså inte 
existerar. Det kommer ändå alltid finnas de, som bara accepterar att även ofullgångna 
idéer sjösätts utan pardon. De förändrar den värld vi lever i, till den där fanatikern 
övertygat tror ska bli den bästa. I värsta fall förverkligas de i terrortermer. Terrorn som 
först spränger ner vårt samhälle i smulor, för att sedan påbörja sin nya världsbild. Och då 
om någonsin kommer vi att vara förlamade, skyddslösa och kränkta.

Nästan var femte väljare lägger sin röst på SD. Anser Du att de personerna inte finns? 
Självfallet inte! Hur ser deras världsbild ut? Ta reda på vilka bevekelsegrunder de 
har. Vet Du om grannen är en ”femtekolonnare”? Det vill säga den Du tystat och som 
plötsligen börjar ryta. Vi måste lyssna, skapa utrymme för diskussion, fråga varför 
den världsbilden, motargumentera och försöka förstå. Det är aldrig samarbete. Kanske 
respekt för varandra?

Strutsen, som envisas med huvudet nere i sanden, blir uppäten bakifrån av schakalen. 
Kvar blir bara det tomma huvudet. Till vems nytta?                   / Olle Johansson

Blogg Helikopter
Hettan i juli får mig att söka mig in i lägenheten igen. Från söder hörs ljudet av en 
helikopter. Eva står på balkongen och bolmar och ser hur helikoptern närmar sig 
innergården. Dagisfröken tar barnen och vandrar på led mot en av portalen som leder ut 
mot gatan. Eva tappar ciggen som faller över balkongräcket mot asfalten när helikoptern 
står stilla och surrar högre än ett sommarbi. Hennes mun glider upp och handen vinkar mot 
helikoptern.

”Det är vår statsminister...” säger hon och fortsätter: ”Vad är det nu han heter?”

”Löf..ven? Nää, du skämtar va?”

”Jo, det är han. Kom och kolla!”

Jag tar sats baklänges med rullstolen över tröskeln.  Benen saknar muskelstyrka så jag 
glider tillbaka från tröskeln. Hämtar tar ny kraft och lyckas komma över och glider 
försiktigt mot balkongen. Helikoptern står kvar. Den starka vinden från proppellerna ruskar 
i trädet framför balkongen. Jag ser en liten man sitta med hörlurar och mikrofon som vinkar 
till Eva.

”Det var som.fan!”

Det är Löfvén som ... Läs fortsättningen här  http://www.dhrstockholmslansblogg.com/ 
eller i nästa nummer av Nollåttan!

 DHR-aktuellt i Stockholms län                               
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mw

                 Anmälan: 
  receptionen@rehabstation.se  
                       eller
             08-555 44 000

  Begränsat antal platser!     

Inspirationsdag kring möjligheter, lösningar 

och rättigheter för dig med funktionsnedsättning

Var?
Rehab Station Stockholm

Frösundaviks allé  4

Tema:
Föräldraskap och 

funktionsnedsättning

Möjlighetsdagen arrangeras för 5:e året i rad och är en  gemensamt tillställning anordnad  av: 

När?
14 september 2018

10.00 - 15.00

Kostnadsfritt!

Möjlighetsdagen 2018
14 september

      För mer information se 

      Möjlighetsdagen 2018 
      på Facebook 

   Bilden är från projektet Mamma pappa lam som drivs av Stiftelsen Spinalis
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Vårstämning på Lördags-MUSIK-kaféet.
- Den 26 Maj!

Kanske har Du missat bandet Fairlines, den 28 
April 2018?
Men då väntar Dig istället, underhållning av Sån-
garen och Musikern DANIEL YNGWE .Känd 
för inte minst de många som färdats med BIRKA 
CRUISE…
Träff som vanligt i stora Samlingssalen på Fruängsgården, 
Gamla Södertäljevägen 5 i Fruängen, mellan klockan 13.00-15.30. (Men kom gärna lite 
tidigare och lämna lite senare, för att inte missa något)…
Ett idealiskt tillfälle att möta gamla som nya vänner. Även ett bra sätt att få information 
om olika aktiviteter, som t.ex. resor, utflykter, möten m.m.
Hit, får Du även ta med Dina vänner och under trivsamma former dricka Kaffe eller Te. 
Valet är fritt, smörgåsar eller bakat till vald dryck. 
Lotteri finns, med fina vinster och stor Vinst-
chans…
Men Du måste föranmäla Dig till Ulla Kjellvinger 
på telefon 08-39 88 07. Anmälan är bindande och 
Du betalar som medlem i DHR, bara 50 kr och för 
icke medlem endast 60 kr.

Sista anmälan tisdag den 22 maj.
OBS Anmälan är bindande!
Lördag den 25 augusti startar höstens 
kaféer

- VÄL MÖTT!

Arrangör: DHR Stockholmsavd. Sektion Söder 
om Söder.
PS. Om Du har Hörproblem. Så finns T-slinga och 
Högtalare.

Lördagskaféer

Söder om söder

OBS ANMÄLAN ÄR BINDANDE!

Info om Lördagskafé
Pris 50:- för DHR-medlemmar 
och 
60:- för icke-medlemmar.
Välj om du vill ha smörgås eller 
kaffebröd!

Information gällande DHR och 
alla kommande
aktiviteter.
Lotterier med fina vinster.

Anmälan görs till Ulla Kjellvinger, 
tel. nr. 08-39 88 07
Alla hjärtligt välkomna, inte bara 
medlemmar!
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Västerort

Hjärtligt Välkomna till Västerortssektionens 
Trivselbingo på Spångafolkan      

             Den 6 maj mellan 12.00 - 15.00 Spångavägen 353

 Tiden går fort det är vår sista Bingoträff före sommaruppehållet. Som vanligt

serveras kaffe/the med hembakat bröd till självkostnadspris i pausen.

Vi ger information om kommande möten och aktiviteter.

Spelar bingo på brickor med Stora siffror.

Samtidigt vill vi passa på och Tacka alla bingospelare (som blivit fler) som deltagit i vårens 
bingoträffar.. Vi önskar Er en skön och trevlig sommar.

Hoppas att Vi ses på någon resa eller någon annan aktivitet.

 Alla Hjärtligt Välkomna/ DHR Västerortssektionen

 Styrelsen och Bingokommitten

PS. Höstens första Trivselbingo blir 

den 2 september mellan. 12.00 - 15.00.

Rapport från V-orts årsmöte!
DHR Västerortssektionen höll sitt årsmöte söndagen 25 februari 2018 i Spånga Folkan.
Det var runt 31 st deltagare och Madeleine Palmgren från Brandbergen utsågs att vara års-
mötesordförande.
Man gick igenom verksamhetsårets verksamhet och ekonomi för året 2017.
Mötet antog revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet även detta år! Puhh!
Ledamöterna Nan Berntsson och Karin Lemberg omvaldes på två år. Avgående i styrelsen 
var Gun-Britt Andersson. 
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på köttfärspaj och sallad, samt kaffe och 
mini-choklad-biskvier. 
Mötet avslutades med att Henry Aspekvist, ordförande i Spånga Hembygdsförening, berät-
tade om gamla Spånga. Mycket intressant!
Som alltid, ett trevligt årsmöte med Västerort!
Annika
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Uppdatera dig inför höstens val!
TVÅ politikermöten i maj bjuder vi på.

Inklusive Smörgåstårta!
Den 17 maj kommer vi att träffa representanter för Socialnämnden. 
Lignagatan 8, Drakenbergsalen. Mellan kl. 18.00-20.30. 
Smörgåstårta från 17.30
Det kan bli intressanta diskussioner om SoL och LSS. 
Några av politikerna som lovat komma är 
Claes Nyberg (C), Rana Carlstedt (S) samt Anna Bonnier (Fi)

Den 31 maj riktar vi in oss på Trafiknämnden. 
Rosenlundsgatan 44A, Seniorlokus. 
Mellan kl. 18.00-20.30. Smörgåstårta från 17.30
Vad har de att säga till sitt försvar tex. när angöringsplatser för Färdtjänsten försvinner i de-
ras iver att bygga cykelbanor?
Från Trafiknämnden kommer bl.a. 
Sara Stenudd (V), Mickel Valier Kd) samt Åsa Janlöv (S)
Ni kan välja att komma på ett eller båda mötena.

För att vi ska kunna köpa tillräckligt med Smörgåstårta 
måste ni föranmäla att ni kommer!
För mötet torsdag den 17 maj måste ni anmäla er senast fredag 11 maj.
För mötet torsdag den 31 maj måste ni anmäla er senast fredag 25 maj.
Ring Gudrun 08-564 826 55 mellan kl. 9.00-13.00.
eller mejla gudrun.dahlgren@dhrs.se 

Ställ upp! Några säger säkert nu att ”i år tänker jag inte rösta!” 
Men er blotta närvaro på våra politiska medlemsmöten 
påverkar politiken som förs, och kommer att föras, i stadshuset!
Välkomna!
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