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Detta händer 
i avdelningen

Nollåttan 2019

(med reservation för ändringar)
Manusstopp     Utgivning

nr 4 16/8 18/9

nr 5 20/9 23/10

nr 6   5/11   4/12

Maj
18 Bussresa
25 Musik-kafé
28 Medlemsmöte
29-30 Båtresa

Juni
9-10 Båtresa
21 Midsommar på Lagersberg

Juli
27 Bussresa

Aug
24 Buss/båtrea Grisslehamn
31 Musik-kafé

Sept
22-24 Båtresa
28 Musik-kafé
28 Medlemsmöte Färdtjänstkon-

ferens

Medlemsmöte 28 maj. 
Bagarmossen, Lillåvägen 44 mellan kl. 18-20. Vi ska tillsammans med di-
striktet ta dit och ställa Färdtjänstfolket mot väggen! Anmäl att ni kommer!
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innehåll
   4    Paketutlämning, forts. Ledaren
   5     Kamp för Färdtjänsten
   6     Snöröjning
   7    John-Lars
   8     reseregler
     9     Louise
  10   Resor
  11   Insändare 
  12  Referat musik.kafé
  13  Referat Västerorts årsmöte
  14   Söder om Söder
  15  Västerort
  16  Midsommar
   Manusstopp nr 4/2019 är 16/8
   Utgivning 18/9

ledaren

DHR Stockholmsavdelningens styrelse 2018
Nils Duwähl, ordförande
Magnus Lindmark, 1:a vice ordförande, kassaförvalt.
Marita Innergård 
David Hansson
Amir Amirriazi, informations- sektionsrådsansvarig
Ulla Kjellvinger, rese- evenemangs- medlemsansvarig
Bengt-Åke Johansson, ledamot
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Digitalt utanförskap!
Det digitala samhället som servar oss med information och olika 
tjänster är enormt numera. De flesta betalar sina räkningar via 
nätet, och det blir allt vanligare att olika inköp sker där. Det mesta 
går att köpa på nätet och få det hemskickat. Även all information 
man kan tänka sig behöva finns på nätet hos olika myndigheter 
etc. 24-timmarsmyndigheten har jag ju hört talas om, men det 
betyder ju knappast att det sitter personal och tar hand om allt 
på en gång det kommer in ett ärende. Det sker ju som vanligt på 
kontorstid men informationen ska finnas tillgänglig dygnets alla 
timmar. 
      Även sättet vi tittar på tv har förändrads i och med så kallade 
smarta tv-apparater och smarta telefoner. Så även där har man 
tillgång till internet så oavsett vad man gör så finns nätet runt oss. 
Ringer man ett företags kundtjänst så blir man ofta hänvisad till 
deras hemsida om man vill ha mer information eller det mest ko-
miska om ens egna internet inte fungerar hemma så ringer man 
sin operatör som hänvisar till sin hemsida för att felsöka själv. 
      Genom åren har jag påpekat i olika sammanhang hur många 
är utestängda från det digitala samhället och ju mer utbrett det 
blir destomera påtagligt för dem som av olika anledningar är ute-
stängda från det digitala samhället. Fick ett samtal av en medlem 
som var väldigt besviken på SVT för ett tag sen. Hon brukade titta 
på ett program som heter go kväll och där finns det tydligen en 
tävling då och då som man kunde ringa in till programmet för att 
delta men nu så är den möjligheten borttagen och det går endast 
att delta i tävlingen via nätet och via en så kallad app som man 
kan ladda hem till sin smarta telefon om man nu har tillgång till 
en sådan. Det är väl suveränt av SVT som ska var hela Sveriges tv 
att stänga ute en hel del av sina tittare speciellt nu när TV-licensen 
är avskaffad för att alla ska betala via skatten istället. 
      Även från myndighets håll så premieras tillgång till nätet 
som t.ex. skatteverket om man deklarerar digitalt så kan man få 
tillbaka på skatten tidigare än om man använder sig av pappers-
blanketten och skickar in den via posten men också så får man 
sitt skattebesked innan om man skaffar sig en digital brevlåda för 
myndighetspost. 
      Hur det var när brev började delas ut till befolkningen via 
posten från olika myndigheter om det ställdes krav på att den en-
skilde skulle ha en dyr utrustning för att kunna ta mot sin post för 
en brevlåda kanske de flesta kunde snickra ihop men idag så ställs 
kravet att folk ska köpa datorer etc plus betala för olika abonne-

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 8
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Intressepolitik och debatt                 

DHR Stockholmsavdelningen JO-anmäler Region Stockholm
Region Stockholm har beslutat att begränsa för oss personer med funktionsnedsättnings i vårat liv 
genom att begränsa antalet resor för oss som är beroende av rullstolstaxi till 250 tur och retur-resor 
per år, istället för att det ska vara behovsstyrt som idag. Beslutet inskränker vår möjlighet att röra 
oss mellan andra platser än jobbet och hemmet. Det är fel väg att gå.

Fritidsresor är alla resor som görs som inte är hemifrån till jobbet. Till exempel att åka och handla, 
besöka vänner, klippa sig eller att åka till barnens utvecklingssamtal och idrottsaktiviteter. Fritids-
resor är också när vi i DHR har rest till regionhuset för att träffa politiker för samtal om hur våra liv 
nu begränsas i och med deras beslut.

- Det har framförts argument att skärpningen genomförs mot bakgrund av missbruk. Men 
åtgärden straffar alla oss som har rullstolstaxi! Missbruk ska beivras och därför har vi 
föreslagit åtgärder som löser problemet men ändå ger människor rätt att resa, säger Karoli-
na Celinska DHR Stockholmsavdelningen.

DHR menar att beslutet om begränsning av rullstolstaxi bryter mot konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Det framgår i 1 kap. 2 § Regeringsformen att det allmänna 
ska verka för alla människors delaktighet. Vidare framgår i 2 kap. 8 § RF att var och en har rätt att 
fritt röra sig inom riket.  Det är en positiv skyldighet för staten att underlätta fri rörlighet för perso-
ner med funktionsnedsättning. Den nu genomförda begränsningen av rullstolstaxiresor innebär att 
människor som använder rullstolstaxi och inte har möjlighet att använda den allmänna kollektiv-
trafiken inte i tillräcklig utsträckning får sina rättigheter tillgodosedda.

- Vi anser att beslutet strider mot FN-konventionen om rättigheter för människor med funk-
tionsnedsättning, som Sverige har förbundit sig att följa. 

I FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  finns formuleringar om 
individuellt självbestämmande, enskilda personers oberoende, icke-diskriminering, fullständigt 
och faktiskt deltagande samt inkludering i samhället och lika möjligheter, som vi anser att beslu-
tet strider mot.

- Nu vill vi få en ordentlig prövning av frågan. Men det bästa, och enklaste, vore egentligen 
om politikerna insåg att man har gjort ett misstag och fattade ett nytt beslut som skapar rät-
tvisa livsvillkor, avslutar Karolina Celinska DHR Stockholmsavdelningen.

Nisse Duwähl Ordförande DHR Stockholmsavdelningen
Karolina Celinska DHR Stockholmsavdelningen kontakt 076 8378034
Amir Amirriazi DHR Stockholmsavdelningen
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10:00 Samling vid Granby-
gård. Färdtjänstadressen är 
Orkesta Granby 2. 

Vandringen är ca 7,5 km, 
underlaget är mestadels 
grusväg. Kom på cykel, på 
elmoppe med barnvagn el-
ler med manuell rullstol, 
allt efter egen förmåga.  

Vi rullar och vandrar i 
långsamt tempo. Medtag 
egen matsäck. Vandringen 

avslutas med en andakt vid 
Markims kyrka. 

(Observera att mål och start 
inte är på samma plats.)  

Vid kraftigt regn inställt. 
Vandringen arrangeras med 
Sollentuna och Danderyds 
församlingar.

Anmäl till Majken Öst-Sö-
derlund, Vallentuna försam-
ling tfn 08-511 862 65.

Tisdagen den 21 maj 2019
Hjul-vandring på pilgrimsvägar i Vallentuna.
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Begravningsceremonin  var bestämd till 
klockan 10.00 inom  Skogskyrkogården i 
Skogskapellet. Men trots tidsmarginal, jäk-
tigt och svårt att i tidiga morgonköer  med 
Färdtjänstens Rullstolsfordon, hinna fram 
och totalt missbedömt hur långt in på områ-
det, kapellet låg och väl där: -Var är toaletten!  
Snygga till klädsel och anletsdrag, rullande in 
i helgedomen, med 25 personer på plats ( och 
givetvis så några eftersläntrare mitt i akten ). 
Svårt att koncentrera sig, då prästen sågs ha 
boots på sig och närmast en raggarfrisyr, men 
något anpassad för detta tillfälle. Med fun-
deringar om hur man med elrullstolen skulle 
kunna klara ritualen med blomma att lägga på 
kistan…Vilket givetvis inte gick i denna lo-
kal. Undrade lite varför flera av de närvaran-
de såg allt konstigare ut och vred på sig, men 
fick sitt svar efter avslutet: - Var är toaletten 
! Med efteråt ett lätt förläget leende och följt  
av orden” Tagit av gammal vana vätskedri-
vande medicin…”. Väl medveten om att det 
var längre än tänkt till Minnesstunden över 
hustruns Moster Märta på Enskedeterassen, 
så tur att hustrun fick skjuts i en bil av en del-
tagande och fick själv i kylan ta färden med 
elrullstolen i snömodd, blåst och lätt dugg-
regn. Precis utanför grindarna till kyrkogår-
den står prästen, men nu iklädd skinnjacka i 
rött och vitt rökande på cigarettfimp, som han 
med van fingerrörelse skjuter iväg och snabbt 
släcker med foten. Vi ger varandra en lätt 
vinkning som avsked.
På mycket isig gångbana med höga snöval-
lar, tar jag mig halkande och slirande fram, 
men övergångsställena gick inte att nå p.g.a. 
upplogade snövallar, utan fick bli mitt i stark 
fordonstrafik, nedkyld till Enskedeterassen 
och bara väntar på inomhusvärmen… -- Fel 
ställe, ropar någon och att där är stängt och vi 
ska på motsatta sidan och heter ”Gamla En

skede Caterina”. Reklamen där utanför berät-
tar som marknadsföring  om ”Minnesstunder 
i en charmig 30-talsmiljö…” Men där var det 
stopp, med en hög brant trappa ute som inne 
och för smal dörröppning, så en dam i ma-
nuell rullstol fick bäras in… Så där försvann 
30-talscharmen för en rullstolsburen och fru-
gan får ensam gå in med övriga till Minne-
stunden över hennes Moster Märta, medans 
jag starkt nedkyld får ge mig iväg för att för-
söka hitta värme… Ser som i en hägring sym-
bolen ” T ” för Tunnelbana och att värme och 
WC vankas. Men väl inne, inte speciellt varmt 
och på frågan om toalett, så är den nedlagd 
på grund av ständig åverkan och blivit förråd. 
In i den lilla kioskbutiken lyckas jag krångla 
mig och köper en korv med bröd, men är där 
i vägen för andra kunder och ute i biljettdelen 
så öppnar och stänger sig dörren ständigt för 
resenärer och för påverkan av min elrullstol.  
Måste hitta ett annat ställe med värme och 
WC för de kommande timmarna, men ingen 
av de personer man möter, vet något och de 
matställen som finns är stängda eller oåtkom-
liga och att bara för besök på WC, är det för 
långt till det tidigare nämnda Skogskapellet.  
Så följer instinkten åker och tar sikte på Gam-
la Södertäljevägen i Sockenvägens förläng-
ning, där tycker mig tidigare vid någon pas-
sering sett olika butiker och matställen. Men 
vilken kylslagen färd på idel hal svallis, där 
elrullstolen guppande, skakande far från sida 
till sida. Men till sist så framme men skyltat 
stängt och åter stängt och till sist sommaröp-
pet, men ser ett hus med det dubbla budska-
pet något om Barnvagnscentralen  och ”Ät 
lunch på Sapori Italien”.  Men att med min 
stora elrullstol ta sig in, var ett konststycke på 
en mycket smal avsats. Blev sittande där så 
länge som jag tyckte mig kunna, då persona-
len idelige frågade om jag med min uppätna 

Isåkarens skuggfärd  
längs Kyrkogårdsmuren.
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smörgås och urdrucket te önskade något an-
nat. Så jag förstod så väl vinken och något an-
vändbart WC, gick inte där att uppbringa och 
blåsan började göra sig allt mer påmind… Att 
ta sig in var problematiskt, men inget emot att 
ta sig ut, med en trappa stupande ned bara en 
kort bit från dörröppningen; så gällde att med 
sats ta sig över den höga tröskeln och sam-
tidig hålla tvärt åt sidan, för att inte hamna i 
trappen…

Med tankar om hur fint de säkert hade det på 
Minnesstunden, var det bara att återvända 
längs isbanan från ditvägen. Men ser plöts-
ligt efter en stund halkigt  att på andra sidan 
av snövallar, en helt ren isfri närmast att be-
skrivas som väg uppenbarade sig och förstod 
det var de ”Lyxåkande cyklarnas gräddfil” för 
inte minst de som subventionerat åker Elcy-
kel och då åker dubbelt så fort, men trampar 
bara hälften.” Djävla Trafikborgarrådet och 
Miljöpartisten Daniel Helldén” skriker jag av 
full hals upprepat ( och han som bor just här 
i Enskede ) och har ordnat denna autostrada 
för enbart cyklar, medans vi andra får hålla 
tillgodo med svallis. Färden vidare, fortsät-

ter på den då mycket välpolerade autostradan 
och verkar nästan som det var värme i cykel-
banan… Men åter så känns blåsan av alltmer 
på återfärden. Tvingande artighetsfraser med 
allt folk från Minnesstunden, innan hemfärd 
med Samtrans Rullstolsfordon och in på WC.  

Sens moral, det är inte alltid lätt vara rull-
stolsburen och än värre med fylld blåsa, vin-
tertid och med tankar om orättvisor genom 
David Helldéns agerande, att i hast närmast 
gräva upp hela huvudstaden, för att bygga 
cykelbanor åt det ”Vackra vältränade folket”, 
men inte skyndar på utbyggnaden av toalet-
ter för rörelsehindrade i staden och dessutom 
ställer till för rörelsehindrade med Bil och 
giltigt P-tlllstånd. Men fortsatt sitter kvar po-
litiskt med snabba kast på lånta fjädrar, be-
roende av tidigare uttalat ett helt främmande 
ytterlighetsparti… SD.  Men även hans blåsa 
kan påkalla, när han någon gång försöker gå 
på svallis längs skuggiga kyrkomuren !  Men 
kommer vi få ta över gamla cykelbanorna ?

Självupplevt i rullstolsvärlden av John-Lars 
de Chasseur i södra Roslagen.

Hej alla läsare, nya som gamla!

Detta blir mitt sista nummer som redaktör för vår medlems-
tidning Nollåttan. Efter 18 år som tillförordnad redaktör 
går jag nu i pension. Visserligen ett år i förtid, men ca 108 
nummer av samma tidning kan behöva förnyas. Till hösten 
hoppas jag att nya krafter har tagit över och förhoppnings-
vis får tidningen att blomma upp som aldrig förr!
Jag vill tacka alla som troget, eller tillfälligt, läst denna tidning. Ett jättetack till alla som 
bidragit med artiklar, reportage, insändare mm. Utan er vore ju tidningen väldigt tunn. 
Tack ni som troget varje gång kommit in med aktiviteter som ska annonseras, adresser, 
påminnelser och brev till politiker.
I skrivandes stund är frågan oklar vem som kommer att efterträda mig. Det ska bli spän-
nande att som pensionär se vad som kommer i brevlådan i höst!
Ha nu en riktigt trevlig sommar och glöm inte att deltaga i höstens tre medlemsmöten!
Tack för mig och mina hundraåtta Nollåttor!
Ingela Mismo
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Hamnpirsvägen 10  
Värtahamnen.

Onsdag den 29 maj - torsdag 
den 30 maj.  Sen söndag den 
9 juni - måndag den 10 juni.

Gäller för båda resorna: 
Samling kl 18.15 Silja Ter-
minalen. Båten avgår kl 
19.30. Åter i Värtahamnen 
dagen efter kl 18.15.  
Pris 550:- för medlemmar, 
650:- för icke medlemmar. 
I priset ingår båtresa/hytt, 

buffemiddag, frukost och 
lunch. Bet in på avdelning-
ens Bankgiro nr 710-9333.

Vi har egna hjälpare med på 
resan men de hjälper inte till 
i hytten. Så i hytten måste 
man kunna klara sig på egen 
hand eller med egen assis-
tent. 

Det finns 3 st fullt tillgäng-
liga hytter/båt. Anmäl Er till 
Ulla Kjellvinger tel nr 08-39 
88 07 Anmälan är bindande. 

Resa 29 maj är sista anmäl-
ningsdag  den 25 april. Resa 
9 juni är sista anmälnings-
dag den 6 maj.

Alla är hjärtligt välkomna 
inte bara medlemmar.  Ar-
rangör DHR Stockholms 
avdelningen

OBS! Ta med giltig ID-
Handling!

mang för att kunna delta i det digitala sam-
hället som styr våra liv i allt större utsträck-
ning. Läste en undersökning att runt en 
miljon människor står utanför det digitala 
samhället och många av våra medlemmar 
tillhör den kategorin som är utestängda. Det 
sägs ofta att det är en kunskapsbrist och en 
ovilja hos dem som inte har tillgång till inter-
net vilket jag betvivlar starkt jag tror att det 
handlar om en ekonomisk fråga för många 
för ska man betala sin hyra och handla mat 
eller ska man prioritera internet mm om in-
komsten är låg? Och ett resultat av den öka-
de näthandeln är att en del butiker har fått 
slå igen på grund av bristande lönsamhet 
och det leder till också en minskad valfrihet 
för dem som inte har tillgång till nätet plus 
en ökad arbetslöshet. Det lär väl ta en lång 
tid innan mataffärerna slår igen för att bara 
existera på nätet och skicka hem maten till 
sina kunder men den handeln ökar också. 

Det måste ju också leda till flera transporter 
och mer utsläpp om nästan alla ska få sin 
varor hemkörda så det är nog inte så bra för 
miljön heller. Tyvärr så kan jag konstatera 
att ingen i maktposition tar detta på allvar 
så den diskrimineringen lär fortgå för att 
om man inte finns i det digitala samhället så 
räknas men inte för politikerna. 
      En som definitivt finns i det digitala sam-
hället i högsta grad är Nollåttans redaktör 
Ingela Mismo som ska gå i pension nu den 
1 april. Så detta nummer blir Ingelas sista 
som redaktör vi vill passa på att tacka Ingela 
för samarbetet i alla dessa nummer hon har 
skapat genom åren. Att Ingela nu väljer pen-
sionärslivet så innebär det nog inte att hon 
bara ska mata duvorna som hon har nära till 
på sin balkong utan jag tror att Ingela fort-
sättningsvis kommer att vara engagerad. Så 
ett stort tack Ingela!
Nisse Duwähl.

LEDAREN, FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 3 

OBS PÅMINNELSE!
2 st försommar-båtresor med Tallink Silja Galaxy. 
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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

Blänkare, se hit
Hej kära DHR och DHRS-medlem!
Vi, avdelningen och dess styrelse vill passa på att påminna om EU-
valet den 26 maj och vikten av att just du gör din röst hörd då och 
röstar! 
Kanske kan EU-arbetet ibland kännas aningen långt bort och därför 
inte så vardagsnära. 
Dock har arbetet i unionen med tiden kommit att innefatta alltfler 
områden. Det är inom många områden i din vardag där du påver-
kas av EU-direktiv. 
Exempel på områden kan vara standardiseringsförslag för tillgäng-
lighet som ska gälla i flera EU-länder. Samt standarder när det gäl-
ler resandet. Sök ditt parti och välj din starkaste kandidat från deras 
lista. 
Det som beslutas på EU-nivå sugs ibland även upp av lokala politi-
ker
Med vänlig hälsning DHR Stockholm
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Kontaktuppgifter till distriktets kansli i Rissne:
Kavallerivägen 30 1tr, 174 58 Sundbyberg (T-bana Rissne)
Kanslitelefon: 120 556 80 (telefontider måndag-tors-
dag kl 9.00-14.30 med lunchstängt 12-13)
Webbplats:  www.dhr.se/stockholmslan
Facebook:   www.facebook.com/DHRStockholmsLan
Twitter:   www.twitter.com/DhrLan

Var på FÖRs seminarium. FÖR står 
för Förbundet FÖR delaktighet och 
jämställhet. Detta förbund anordnar 
varje år två seminarier bland mycket 
annat och är dessutom lite av en tan-
kesmedja för DHR.

Temat var funktionshinderpolitiken i 
ett nytt politiskt landskap. Det blev en 
mängd intressanta diskussioner bland 
annat blev individens totala värnlöshet 
mot myndigheter en deldebatt. Man frå-
gade sig varför vi har hamnat på baksi-
dan av dagordningen med våra frågor, 
det vill säga funktionshinderfrågor. Hur 
LSS-frågan för oss som har nytta av LSS 
löses i dagens politiska läge. Inbjudna 

gäster var tre som kunde få in vår frå-
ga: L, KD och V. Som samtalsledare var 
Stefan Sundström DHRs förbundssty-
relse. Där var en klar majoritet av DHR 
folk både nu aktiva och före detta akti-
va. En person som var en mycket över-
raskande individ med en mängd kun-
skaper dels i nutid men också historiskt 
sett var DHRs ombudskvinna Karolina 
Celinska.
Slutordet blir att vi tappade frågan un-
der 80-talet och aldrig lyckats få upp 
den igen på politikers dagordning, trå-
kigt. Vad skall vi göra!

Var också på seminarium i Huddinge 
där diskussionen var mera på temat 
varför vi inte ser det som naturligt att 

DHR-aktuellt i Stockholms län

Distriktsbloggen:  
www.dhrstockholmslansblogg.com

Ansvarig för DHR-aktuellt: Ingela Larsson
Stockholms läns distrikt medverkar i detta num-
mer med fyra egna sidor. För distriktets löpande 
information hänvisar vi till vår webbplats och 
sociala medier.

Vilken kunskap och kompetens DHR har!
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Vi ska tillsamman med Distriktet 
bjuda in politiker och ställa Färd-
tjänstfolket mot väggen.

Alla behöver anmäla sig!
Maila gudrun@dhrs.se eller ring Gudrun 
08-564 826 55 mellan kl 09.00-13.00 mån-
dag – torsdag.
Ledsagare kommer att finnas på plats

När: Tisdag den 28 maj, kl 18.00-20.00
Kaffe med tilltugg kommer att serveras 
från kl 17.30.

DHR-aktuellt i Stockholms län

se en rullstolsnyttjare som exempelvis 
nyhetsuppläsare varken i nutid eller his-
toriskt; och varför vi har låst upp oss på 
rullstolen? Det naturliga vore fokus på 
nyhetsuppläsaren och inte på rullstolen. 
Representanterna från Sveriges Televi-
sion menade att man aldrig sett rullsto-
len som orsak utan att det inte funnits 
någon tillräckligt kvalificerad, trott sa 
fan. Som det inte varit frågan? Det slu-
tade med att man skulle kontakta vår all-
deles egen ombudskvinna Sari Nykvist. 
Det bör sägas att under debatten så var 
en mängd frågor uppe, bland annat vilka 
som medverkat i TV och då kom Saris 
namn upp vid ett flertal tillfällen.

Sen medverkade jag på Stockholmsav-

delningens årsmöte som en av två reviso-
rer och där blev den största frågan enligt 
mig vårt deltagande i funktionshinder-
råden och där menade bland annat av-
delningsordförande Nils Duwähl att han 
tänkt i banan att hitta ett annat fora att 
föra fram våra frågor och två före detta 
ordförande i DHR ,Karin Westlund och 
Birgitta Andersson, begärde ordet. Att 
sitta mitt emellan dem vilket jag gjorde, 
då inser man sin litenhet. Deras inlägg 
gick ut på att det krävs utbildning och att 
man satsar kraft på en gemensam dag-
ordning.

Kom på att det var en massa kvinnor 
men bara en man tror jag.

/ Anders Berglund

Medlemsmöte:
Inbjudan Färdtjänstkonferens

Plats: Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvä-
gen 44 i Bagarmossen
Foton kommer att tas under kvällen för 
att eventuellt läggas upp på vår webbplats 
och sociala medier. Om du inte vill vara 
med på bild, meddela det när du anmäler 
dig.
Tänk på våra allergiker, undvik starka 
dofter
Mer information kommer i inbjudan se-
nare som läggs ut på distriktets webbplats 
och sociala medier men skriv redan nu 
upp tid och plats.
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Blogg:
Den 28 mars 2019 hade 
distriktet en kväll om:

Media  
– Den som 
inte syns…
Mars månad avslutades 
med ett intressant samtal 
om hur framför allt Sveri-
ges Television framhåller 
personer med funktions-
variatoner.

För tio år sedan skrev An-
nika Teasler en uppsats i 
ämnet, när hon studerade 
till journalist. Namnet på 
uppsatsen var ”Rullstol i 
rutan”.

Hon samtalade under 
denna kväll med Lena 
Glaser som är programdi-
rektör på SVT och Johan 
Hartman som arbetar på 
Sveriges Televisions strate-
giavdelning.

Jonas Franksson, som är 
politiskt ansvarig och ar-
betar på STIL, höll i trå-
darna under kvällen. Han 
inledde med att berätta 
hur han som barn saknade 
förebilder i TV som själva 
använde olika hjälpmedel.

DHR-aktuellt i Stockholms län

Det konstaterades att det 
har gjorts ett par program 
däribland CP-magasinet, 
där bland annat personer 
med olika funktionsva-
riationer satt som pro-
gramledare och ”hallåor” i 
TV-rutan, för att ”röra om 
i grytan”.

Den stora frågan är vad 
som hände sedan?

När det gäller till exem-
pel personer som har 
annan etnisk bakgrund 
eller HBTQ–personer är 
de mer representerade 
och därmed accepterade i 
rutan!

Det konstaterades också 
att det har varit några pro-
gramledare genom tider-
na, som lett barnprogram 
såsom Bolibompa, vilket 
är bra. Det vore dock ännu 
bättre om det blev mer 
accepterat även i andra 
program som till exempel 
att i nyhetsprogram anstäl-
la journalister som sitter i 
rullstol.

Både Lena Glaser och 
Johan Hartman sa vid ett 
flertal tillfällen att de bru-
kar diskutera mångfald på 
deras konferenser, vilket är 

en bra början, men frågan 
är när diskussionerna blir 
verklighet!?

En viktig aspekt som också 
diskuterades var huruvida 
man gör program om el-
ler med personer som har 
olika funktionsvariatio-
ner?

En annan viktig frågeställ-
ning som dyker upp är 
hur vi vill att samhället 
ska lyfta fram olika männ-
iskor. Här har TV–rutan 
en oerhört viktig roll att 
visa att personer med olika 
funktionsvariationer inte 
är en gemensam grupp. 
Det handlar mer om att 
kunna vara exempelvis en 
yrkesutövande förälder.

Skillnaden är att om en 
person med normbrytan-
de funktionalitet ska kun-
na arbeta och samtidigt 
vara en bra förälder krävs 
tillgänglighet, både fysiskt, 
men också att människor 
runt omkring har rätt in-
ställning.

/ Anna Westerberg
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Blogg:

Blå skåpet!

Nu har jag lärt mig att inga människor 
försöker jävlas med 
oss, det beror bara 
på okunskap. Tror du 
på det eller låter det 
falskt? Vi vill att det 
beror på okunskap 
men så är det nog 
inte. I vissa fall är det 
kanske så men det 
är nog väldigt få fall. 
Men varför är det så, 
jag får inte in det i 
min skalle. Tror du 
att varje handläggare 
har fått omtalat från 
sin chef att vi bi-
dragsfall bara kostar 
pengar och det måste 
sparas pengar. Vore 
det inte bättre om vi 
fick sagt till oss att:
– ”Ni kostar för mycket, vi måste minska 
på dina kostnader.”
Jag skulle gilla ett ärligare samhälle för då 
fick jag chans till överklagning av beslut. 
Nu blir det mest glömska eller ett dåligt 
löst ärende.
Så tycker jag att begränsningar till 500 
resor för rullstolstaxi är ett typiskt fall av 
kostnad. Varför talar inte herr Wallén om 
detta? Nu lider vissa personer helvetets 
kval. När det gäller LSS så talar KD om 

att de sannerligen kan litas på, då skall allt 
återställas, kan det bero på vart kostnaden 
tas på staten eller kommun. KD i regionen 
vill att du som har funktionshinder skall 

ha det bra, men kan de va 
så jävliga att de ser vart 
kostnaden tas? Men nu 
tror jag att jag skitit i det 
blå skåpet.

Så var det detta med rätt 
prioritet

Tänker på vad riktigast 
är för distriktet att få rätt 
fråga på plats. Att bli fler 
medlemmar, att vi lyckas 
få aktiva medlemmar, att 
vi får en aktiv organisa-
tion och att vi lyckas att 
driva igenom våra frågor. 
Nu tänker jag på färd-
tjänsten, en god hälso- 
och sjukvård, att det 
byggs bra sjukhus för 
oss funktionshindrade, 

att vi får del av kulturutbudet och 
färdtjänsten är en del av kollektivtra-
fiken.

Vet du vad distriktet satsar på eller är 
det spridda skurar. För du vet väl vad 
som är distriktets mål för 2019, vi har 
varit otroligt svaga att tala om vad vi 
prioriterar, något vi måste lära oss.

/ Han i skåpet

DHR-aktuellt i Stockholms län



14

Söder om söder

Info om Lördagskafé
Pris 50:- för DHR-medlemmar 
och 60:- för icke-medlemmar.

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

Adress: Fruängsgården, Gamla 
Södertäljevägen 5, Fruängen.
Anmälan görs till Ulla Kjellving-
er, tel. nr. 08-39 88 07

Alla hjärtligt välkomna, inte bara 
medlemmar!

Musik-kaféer
Fruängsgården, 

Gamla Södertäljevägen 5, Fruängen

VÄLKOMNA TILL SÄSONGENS 
SISTA MUSIK-KAFÉ  
Lördagen den 25 Maj.
Underhåller gör  
Dragspelaren o Sångaren 
STAFFAN KLINGSPOR.

Klockan 13.00-15.30.
Sista anmälningsdag tisdag den 21 maj, Välj 
mellan smörgås och kaffebröd till kaffe/the. 
Anmälan är bindande.

Fortfarande ligger frågan om Rullstolstaxi på vårt bord! Vi fortsätter 2019!

Kontakta landstingspolitikerna och tala om vad Du tycker om deras agerande!
Med andra ord - Alla medlemmar i länet; mejla dessa politiker och visa ert/vårt missnöje! 
Skriv kort och gott att ni vägrar acceptera denna diskriminering!
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting
  Kristoffer Tamsons (M), tel:08-737 41 23, kristoffer.tamsons@sll.se
  Sara Svanström (L), tel. 073-932 21 14, sara.svanstrom@sll.se
  Talla Alkurdi (S), tel. 08-737 41 03, talla.alkurdi@sll.se
  Karl Henriksson (KD), tel:070-737 30 16, karl.henriksson@sll.se
  Gustav Hemming (C), tel:08-737 41 36, gustav.hemming@sll.se
  Malin Karlsson (MP), tel:0858832912, malin.karlsson@sll.se
  Niklas Gladh (MP), tel:076-148 32 48, niklas.gladh@sll.se
  Gunilla Roxby Cromvall (V), tel:070-737 39 92. gunilla.roxby-cromvall@sll.se
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Västerort

Trivselbingo på Spångafolkan

Tiden går fort när man har trevligt. Vårens sista bingo var den 5 maj.
Antalet besökare har ökat under våren. Det tycker vi är trevligt. 

Vi gör nu ett uppehåll under sommaren och börjar den 1 september igen på samma
plats och tid.

Stort och Hjärtligt Tack till alla som kommit till oss  
och spelat bingo.

Höstens Trivselbingo börjar den 1 september 2019 mellan 12.00 – 15.00
på Spångafolkan, Spångavägen 353.

Vi önskar Er en riktigt skön och trevlig sommar, vi ses nog på någon utflykt
eller i något annat sammanhang i sommar.

DHR Västerortssektionen
Bingokommitten och Styrelsen

Västerortssektionens Dagsutflykt mot Okänt mål
orsdagen den 8 augusti 2019

Vi fortsätter med vår tradition med en Dagsutflykt på sommaren i augusti.
Äter en lunch tillsammans och eftermiddagsfika. Till en låg kostnad.
Man tar sig själv till utflyktsmålet med kommunala färdmedel eller färdtjänst.
En ledsagare finns med på resan. Behöver du mycket hjälp måste du ta med en   
kompis eller anhörig.
Mer information om tid, kostnad och sista anmälningsdag kommer i Sommarbladet.

DHR Västerortssektonen
Styrelsen



MIDSOMMAR-
AFTON 

fredag den 
21 juni.
I år firar vi  

tillsammans med 
DHR 

Västerås,  
på Lagersberg.

 
Vi åker dit med tillgängliga 
bussar, äter och har trevligt.

Vi träffas kl 9.00 vid City 
Terminalen Klarabergs-
viadukten 72 Stockholm. 
På höger sida vid Espresso 
House. Bussarna lastar kl 
09.30 vi åker kl 10.00. 

Vi kommer att hjälpas åt o klä midsommarstången. Det blir midsommarbuffé 
kaffe o jordgubbstårta. Pris 400:- sista anmälningsdag måndag den 10 juni. 

Anmälan görs till kansliet Gudrun Dahlgren tel nr: 08-564 826 55 mellan kl 
09.00-13.30. 

Eller till Ulla Kjellvinger tel nr: 08-39 88 07. Anmälan är bindande. 

Bet in på avd bankgiro nr 710-93 33

Arrangör DHR Stockholmsavdelningen

Avsändare/Returadress
DHR Hammarby Fabriksväg 23,  
120 30 Sockholm


