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Januari

ons 10 Badet startar för säsongen
tors 11 Manusstopp Nollåttan nr 1

Februari
sönd 4 Trivselbingo
Tors 8 Beräknad utgivning Nollåttan nr 1

Tisd 13 Manusstopp Nollåttan nr 2
Lörd 24 Lördagskafé
Sönd 25 Västerorts årsmöte

Mars
Sönd 4 Trivselbingo
Tors 8 Beräknad utgivning av Nollåttan nr 2

Lörd 17 Lördagskafé
Lörd 24 Söder om Söders årsmöte
Lörd 24 Avdelningens årsmöte

April
Sönd 8 Trivselbingo
Tors 5 Manusstopp Nollåttan nr 3
Lörd 28 Lördagskafé

Maj
Sönd 6 Trivselbingo
Månd 14 Beräknad utgivning av Nollåttan nr 3

Tors 17 Medlemsmöte
Lörd 26 Lördagskafé

December
Tors 7 Julbåtsresa
Lörd 16 Avdelningens julfest
22 dec - 7/1 Kansliet Julstängt

Detta händer 
i avdelningen

Nollåttan 2018

(med reservation för ändringar)
Manusstopp    Utgivning

nr1  11/1  8/2

nr2  13/2  8/3

nr3  5/4 14/5

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

Nu börjar höstens badterminen ta slut. 
Sista badningen är den 13 december.
Våren 2018 startar upp onsdagen den 10 januari och sista 
badningen blir 23 maj. Vi badar mellan kl 17.40-19.00.  
Vi har stora bassängen och terapibassängen tillgängliga 
för oss. Ledsagare finns.
Terapibassängen har
höj och sänkbar botten, 
mellan 70 cm-1,40 cm, 
och vattentemperatu-
ren är 32-34 grader.
Ring kansliet på tfn 
08-564 826 55 och 
anmäl dig för vårens 
badning. Pris 175:-/
termin.
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innehåll
   2    Badet öppnar
   4    Möte med biståndsbedöming
   6    Håkans krönika
   8    Om NFC, kontrolletiketter
   9    Årsmöten mmr
  10  J-L deChasseur krönika
  12  Om Beckombergabadet
  13  Rapport från lördagskaféer
  14  Söder om Söder 
  15  Västerort
  16-19 Distriktet har ordet
  20  Rapport från Förbundsmötet
   Manusstopp nr 1/2018 är 11/1
   Utgivning 8/2

Svensk hög svansföring!
Sverige brukar ha en hög svansföring när det gäller mänskliga rättig-
heter runt om i olika sammanhang. Regeringen bedrev en kampanj för 
att komma med FN:s säkerhetsråd härom året och där skulle Sverige 
bl.a. driva på om de mänskliga rättigheterna hette det. 
Ni som känner mig vet om att jag reser en hel del runt om i världen 
och sist var vi i Sydkorea på tjänsteresa. När vi vandrade runt i Seoul 
fick vi syn på den svenska ambassaden på håll, så vi tog oss fram för 
ett eventuellt besök. Men icke då, för vi möttes av bara trappor upp till 
entrén (se bild). Att kasta sten när man sitter i ett glashus eller soppa 
framför den egna dörren är väl kända ordspråk. Vilken reklam ger det 
Sverige som säger sig vara en demokrati, men kanske inte gäller folk 
med en rörelsenedsättning som vill besöka en svenska ambassad eller 
konsulat utomlands. Har sett liknade i andra länder där vi har passerat 
svenska beskickningar men också svenska kyrkan som också finns 
i många andra länder än Sverige och i kyrkan är väl alla välkomna? 
Undrar om Diskrimineringsombudsmannen skulle orka bry sig om 
detta? Tveksamt för det skulle väl komma något svepskäl att det ligger 
utanför deras verksamhetsområde skulle jag tro. För övrigt så var ga-
tumiljön i Seoul tillgängligt. De flesta övergångställen fixade plus att 
det fanns ledstråk så gott som överallt med endast några få undantag. 
Nu rörde vi oss enbart i centrala stan så jag kan inte svara för resten av 
Seoul. Men såg inga parkeringsplatser för personer med rörelsened-
sättningar. Kan det vara så att den styrande majoriteten i Stockholm 
varit där och rått de styrande i Seoul att sådana inte behövs?
När jag ändå har demokrati i inledningen så kan jag inte låta bli att 
kommentera den senaste debatten om assistansen och den omtalande 
domen som Försäkringskassan har slagit larm om till regeringen. Det 
här med väntetider och beredskap. Ska den som arbetar med att sköta 
om kassan i en butik enbart få betalt när det finns folk som vill betala 
i kassan eller ska ambulanspersonalen enbart få betalt när de är under 
utryckning eller ska politikerna bara få betalt när de bevistar talarsto-
len? Ja listan kan göras ännu längre. 
Om nu Försäkringskassan börjar tillämpa utslaget i den omtalande 
domen; vad har Stockholms stad för beredskap för detta? Eller ska 
man fortsätta med de neddragningar som redan pågår runt om i stads-
delarna för fullt fortfarande, trots diverse utfästelser från olika politi-
ker i Stockholm?
Till slut vill jag önska alla Nollåttans läsare 
en god jul och ett gott nytt år och förhopp-
ningsvis en snöfri vinter men det kanske är 
för mycket att hoppas på!
PS: Upplever ni dessa byggsäckar som står 
här och där som ett problem?

Nisse Duwähl 

ledaren

DHR Stockholmsavdelningens styrelse 2017
Nils Duwähl, ordförande
Karolina Celinska, 1:a vice ordförande
Marita Innergård 2:a vice ordförande,
Magnus Lindmark,kassaförvaltare
Amir Amirriazi, informations- sektionsrådsansvarig
Ulla Kjellvinger, rese- evenemangs- medlemsansvarig
Bengt-Åke Johansson, ledamot
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Bistånd och Biståndsbedömning - på detta tema sam               lades vi till oktobers medlemsmöte i Bagarmossen 

Bistånd och biståndsbedömning – runt detta 
tema samlades vi till oktobers medlemsmöte i 
Bagarmossen. Runt 30 deltagare allt som allt.
Magnus från styrelsen hade bjudit in Astrid 
Thornberg, representant för Socialförvalt-
ningen i Stockholm Stad. Med egna bilder och 
medryckande diskussioner fick hon en fokuse-
rad och uppmärksam publik.
Astrid, som har befattningen strateg, har job-
bat med våra frågor sedan 1998 och är väl för-
trogen med utförandesidan, kompetensen, eller 
brist därav, och myndighetshandläggning.
Först och främst ville hon klarlägga att soci-
alförvaltningen arbetar för likvärdiga insatser 
oavsett i vilken stadsdel biståndstagaren bor 
i. Hon och hennes kolleger sammanställer en 
årlig rapport över socialtjänsten med analyser 
och statistik; ålder, kön. LSS och SoL. Som 
alla redan anat visar det sig att fler män erhåller 
LSS insatser i förhållande till kvinnor. Bakom-
liggande orsaker är inte fastställt, men i rappor-
ten görs vissa analyser. Förvaltningen har två 
funktionshinderinspektörer som besöker olika 
stadsdelar i Stockholm. Inspektörerna granskar 
stadens verksamheter ur ett brukarperspektiv 
med fokus på kvalitet och rättssäkerhet för den 
enskilde. Funktionen är ett komplement till an-
nan kvalitetsuppföljning och granskning, t. ex. 
stadens revisorer och IVO. De gör jämförelser 
och försöker se till att allt fungerar och att de 
som söker bistånd får rätt behandling. Detta för 
att förbättra likvärdigheten mellan stadsdelar-
na
Magnus upplever att utbildningen för bistånd 
och bedömning har blivit sämre, och han på-
pekade starkt hur felaktiga beslut kan påverka 
den enskilde. Ett paradexempel är den inlås-
ningseffekt detta får på den som nekas ledsag-
ning eller assistans. Den ”brukare” som blir ne-
kad behövd insats blir isolerad, kan kanske inte 
jobba på öppna marknaden, leva i frihet, och 
förlorar delaktighet i den demokratiska sam-
hällsutvecklingen.

Ett känt problem är den stora rotationen av 
handläggare och biståndsbedömare. De verkar 
bara hålla ut ett år innan de blir utbrända. Se-
dan kastas en ny, ung och oerfaren, in på den 
tjänsten. Man har även fått förlita sig på inhyrd 
personal, och hur går det då med vår sekretess? 
Astrid berättade att man försöker komma till 
rätta med problemet. Under 2015 togs en hand-
lingsplan fram för en förbättrad arbetssituation 
för handläggare och biståndshandläggare och 
implementeringen genomförs under perioden 
2016-2018 där bland annat tydliga krav på för-
bättringar för personalen ställs. Några av dessa 
förbättringskrav är: Bättre introduktion inför 
tjänsten, lagom många ärenden mm. Uppfölj-
ning av detta kommer att ske, men redan nu har 
man sett att konsultanvändningen har sjunkit 
något. 
LSS är som bekant under översyn. En av an-
ledningarna är att behoven och de bistånd som 
efterfrågas har förändrats sedan lagen kom för 
ca 25 år sedan. Mycket har ju hänt sedan dess. 
Visserligen är vi ”vanliga” rädda att översynen 
mest handlar om att spara in pengar, men som 
Astrid förtydligade, även annat har förändrats, 
tex. med boende-frågan. Och sedan domen där 
”andningsbehov” inte ansågs vara grund för 
LSS ska man ta en titt på  avslagen över hu-
vud taget. För är kraven för grundläggande be-
hov så orimliga är det något som inte följt med 
samhällsutvecklingen. Personkretsarna, som 
LSS delar upp brukarna i, måste ses över.
Astrid visade en bild som radade upp en del av 
vad LSS kan innebära: Personlig assistans, led-
sagning, kontaktperson, korttidsvistelse, stöd-
boende… 
En fråga från publiken: får ”vi inom rörelsen” 
vara med och tycka till i översynen? På detta 
fick vi inget tydligt svar men Astrid nämnde att 
brukar- och intresseorganisationer uppvaktat 
kommittén, dock osäkert vilket återkoppling 
de fått. Inte heller inom IVO (inspektionen för 
vård och omsorg) får vi vara med på ett hörn.
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Bistånd och Biståndsbedömning - på detta tema sam               lades vi till oktobers medlemsmöte i Bagarmossen 

Sedan gick diskussionen in på ledsagningen igen. De drastiska nedskärningarna. Enligt kommu-
nen är det största problemet att inte alla beviljade ledsagartimmar används! De brinner inne om 
de inte använts före ett månadsskifte. Ingela i publiken refererade då till en konferens för 6-7 år 
sedan då ”rörelsen” bjöds in för att försöka hitta en lösning. Denna lösning blev, för hennes del, 
att de ledsagartimmar just hon använt till sista minuten, gick från en hyfsad tilldelning ner till 
noll (0) timmar! En personlig katastrof och ett exempel på varför misstro och bitterhet bubblar i 
våra grupper.
En assistent i publiken föreslog större flexibilitet över månadsgränsen som lösning på de outnytt-
jade timmarna; då kan de sparas till semester tex.
Ledsagning är, enligt stadens riktlinjer, ett led att bryta isolering. En förutsättning och förebyg-
gande för att kunna bo kvar hemma, därtill med god hälsa! Astrid nämner att även ”inköp” kan 
vara en del av att bryta isolering, vilket inte framgår i nuvarande riktlinjer. Som det är nu får inte 
ens brukare med synnedsättning ledsagning för inköp! Som icke insatt förefaller det svårt att för-
stå hur den synsvaga ska kunna köpa bra kläder tex. Ska de enbart lita på försäljarens ”goda råd”?
Trots detta är Stockholm Stads riktlinjer generösare än lagen, vilket i sin tur kan leda till att över-
klagande i domstol ändå tolkas snävare än stadens intentioner.
Pension = Potatispengar. Några ord från publiken om den fattigdomsfälla många av oss är i, el-
ler kommer att hamna i. Men det var inte direkt någon kommunal fråga som kan lösas med 
ett trollspö.
Astrid avslutade mötet med att våra frågor är uppmärksammade, och hur viktigt det är att 
jobba för att riktlinjerna kommer ut till de olika stadsdelarna och att man jobbar likställt 
mellan dessa. Stockholms intention är att ”ligga i framkant”, även om vi i allmänhet tyck-
er att det är för långt kvar så finns ambitionen där och då många kommuner i landet tittar 
på hur Stockholm agerar är det viktigt att staden är ett bra föredöme. 
IM
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KADONK

- Tänd ett ljus.

Bakom mig stänger Janne av kranen och ställer 
upp en tallrik i diskstället. Han kommer fram till 
köksbordet, tar tändsticksasken och låter den trolla 
fram eld mot plånet.
- Ska jag låta det brinna också?
Jag sträcker mig efter sugröret i muggen.
- Du ska inte göra dig lustig på din arbetsgivares 
bekostnad. Framförallt inte över gruppen
Triad. De lyckas få fram min julstämning varje år.
Han gör en uppgiven gest och undrar om det är 
något mer som ska fixas. Jag suger i mig några 
klunkar kaffe.
- Kasta in en tvätt, tack. Sen vore det kanon om du 
går och handlar. Listan ligger på byrån i
hallen och är väldigt lång.
- Ska inte du med? Nej, det överlåter jag med varm 
hand till dig. Du vet hur det gick sist i Ringens 
centrum...
- Hm, du vill alltså kasta mig till lejonets käftar 
medans du själv sitter här i lugn och ro och
filosoferar.
- Haha, touché.

Avskildhetens lugn stiger in när ytterdörren stängs. 
Känner mig som kungens orm i Robin Hood 
på julafton när jag gnuggar in mig i rullstolens 
ryggstöd. Jag sluter ögonen och tankarna sjunker in 
i köksklockans tickande.
En förbannad raket svischar upp över 
Skinnarviksberget vilket får mig att ryckas ur 
dvalan och
dunka knät i undersidan av köksbordet.
Fan, är det inte väl tidigt för såna galenskaper? 
Måste finnas bättre grejer att bränna pengar på.
Handen tar sin svepande färd över hakan.
Undrar vad nästa års första kapitel kommer att 
handla om? Kanske något vackert kyligt?
Jag ler ut till mörkret.
En skönhet med kallt hjärta? Ohh, javisst, bara hon 
har varma fötter och ögon i vilka jag får läsa om 
livets lekfulla lidelser.
KADONK
Åter kastas jag ur min vackra drömdvala. Den här 
gången av dunsen från brevinkastet.
Det var sent. Alla julkort förstås. Trodde att det 
bara var jag som sysslade med sånt i den här 
digitalåldern.
Min blick går till tygtomten som står lutad i sitt 

hörn.
- Kul att 
du kom 
i år igen. 
Skägget ditt 
har gulnat 
lite till, 
annars är du 
lika stilig. 
Du vet,
utan dig blir 
det ingen jul.
Studsar upp 
när mobilen 
skriker sig 
till liv på bordet framför mig.
- Nä, nu får det vara nog! Låt mig vara i fred!
Jag knyter nävarna i knät för att kunna räta ut 
fingrarna och slappna av.
Ska det vara så svårt att få lite frid i juletid? Skönt 
i alla fall att jag inte kan hantera helvetesapparaten 
själv.
Nyckeln i låset får mig nästan att bita hål i läppen.
- Hej, det var nästan inget folk i affären. Hur har 
det gått med filosoferandet? Har du kommit
fram till något?
Jag ruskar på skallen och ser ner på de fyllda 
kassarna i Jannes nävar. Han hummar något och går 
förbi. Kylskåpsdörren pustar upp och får mig att 
snurra runt rullstolen.
Janne sätter sig på huk och plockar ordentligt in 
varorna, var sak på sin plats. Mitt uppi ser han 
undrande på mig.
- Vad vill chefen ha i julklapp?
- Framförallt dig i tomtedräkt och luva. Och så 
får tomten gärna ta med ett paket med tjocka 
ljudisolerande väggar.
Det klickar till i Jannes knän när han reser sig och 
småskrattar.
- Du skulle få spader efter ett tag, för det bor en 
rockare i poeten. Det får bli vad det brukar
bli, glögg och pepparkakor.
Jag ser ut i det mörka och nickar.
- Gott! Ja, tomten brukar veta vad som är bäst för 
mig.
Blicken faller ner i den tomma muggen och tungan 
smakar runt i munnen.
- Det är ett tag kvar till julafton. Aaa, på med lite 
mer kaffe.
Håkan
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I Funktionshinderpolitik 3/2017
 i artikeln Pratar inkludering 
berättar Albert Martinsson att ABF börjat intres-
sera sig för tillgänglighet. Det kan jag också be-
rätta om efter att ha besökt Scenkonstmuséet för 
första gången och sett ”Kännbart, ett konstpro-
jekt med fokus på dövblindhet samt syn- och hör-
selnedsättningar 2015 - 2017”. 
Rullstolar kom bra fram och det var även en 
upplevelse för de med synen i behåll. Det fanns 
blindgoggles att låna om man ville testa hur det 
känns med synfel etc. Foldern hade punktskrift 
som kombinerats med tryckt text. 

Scenkonstmuséet  - förut Musikmuseum - är rätt tillgängligt trots det flera hundraåriga 
husets konstruktion. Det var tidigare Kronobageri, men brann i slutet av 1940-talet. Det 
finns flera hissar mellan de olika och många planen. Mycket är digitalt numera, så föremålen 
är inte i majoritet. En restauran är planerad, men det finns matsäcksrum.

Bonniers Konsthall är tillgänglig och har numera gratis inträde. Där pågår en utställning 
fram till mitten av januari 2018, som kallas Bilden av krig/The Image of War. Den är både 
bra och tankeväckande med ett 30-tal konstnärers verk i många material och media.

Möjlighetsdagen ägde rum den 15 september i Immanuelskyrkans samlingssal. Många 
medarrangörer inkl. DHR, men hade dock inte lockat så många deltagare som väntat. Dagen 
var informativ - bl.a. rationell läkemedelshantering och tandhälsa. Sopplunchen var god ! 
Tidskriften Funktion har fått ny premiera utformning och fanns tillsammans med annat ma-
terial från Habilitering och hälsa, som bl.a. hänvisar till funktionshindersguiden.se, som bra 
kunskapskälla.

Louise Lindström

Insändare
Ros och Ris
I fredags hade jag varit på FHR extramöte på Tulegatan och skumpade hemåt till Odengatan. När jag kom-
mer fram till plåtskåpet (nytt att testa) fanns portföljen inte med !
Den hade hängt mellan handtaget baktill ! 
Åkte tillbaka samma väg och till den butik jag senast varit it och då sett väskan. Nix.
Telefonen ringer och en person frågar om jag var Louise och om jag hade tappat en portfölj !!!!! Den hade 
hoppat av rullstolen mitt i gatan i korsningen Birger Jarlsgatan/Odengatan !
En burk hemlagad marmelad blev den improviserade upphittarbelöningen till den snälla och uppmärk-
samma medmänniskan !

Att övergångsställen ibland känns som hela havet stormar är rätt vanligt. Några få har infällda färgmarke-
ringar, men många har påmålad färg och djupa spår efter bussar och tunga fordon. Ska nu bussar få före-
träde vill det till att man kollar deras djupa spår!

tycker Louise med varma hösthälsningar
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Öppet brev till Ann-Christine Hansson, 
chef för Älderförvaltningen

Jag är sedan en tid tillbaka hemtjänstkund. Med posten idag kom informationen från dig rörande syste-
met med NFC-etikett. Det handlar om rutiner för mätning av personalens tid hos kund.

Jag har förståelse för behovet av fungerande och enhetliga system. Som nybliven hemtjänstkund rea-
gerar jag dock på upplägget och presentationen, jag citerar: ”Därför kommer din hemtjänst att sätta 
upp en vit, liten ’NFC-etikett’ innanför din dörr.”

Som nybliven hemtjänstkund, men även som erfaren socialarbetare och psykoterapeut inom psyko-
social habilitering liksom funktionshinderpolitiskt aktiv, upplever jag detta påbud som ett uttryck av 
institutionalisering av mitt hem.

Jag vet inte hur du förhåller dig till dina väggar i ditt hem, men i mitt fall lyder de under mina beslut. 
Jag bestämmer vad som ska vara uppsatt på mina väggar. Lika mycket som jag förbehåller mig rätten 
att kunna välja inför vilka av mina gäster jag outar mig som hemtjänstkund. (Det var av samma anled-
ning jag protesterade när hemtjänstpersonalen tyckte det var lämpligt att lämna sina blå skoskydd på 
min hatthylla till nästa besök om två veckor).

Jag gissar att många hemtjänstkunder inte bryr sig. Men jag tror lika fast att andra bryr sig men inte törs 
höja sin röst. Jag anser att hemtjänst och annan människovårdande service (vilken lyder under sekre-
tess) måste arrangeras och bedrivas på ett integritetsfrämjande och respektfullt sätt. Jag upplever att 
påbudet om ofrivillig NFC-etikett på hallväggen går utanför detta.

Jag hoppas du är villig att lyssna till detta perspektiv.

Vänliga hälsningar

Patrik Forslin
Äldreförvaltningen investerar 26 miljoner kronor

 – i ökad kontroll av personal.
Information; vad är NFC?

Apropå NFC. Stockholms stads lösning på att detaljöver-
vaka sin hemtjänstpersonal.
NFC är en ”elektronisk etikett” som staden avser att pla-
cera på väggen inne hos alla som har hemtjänst. För att 
personalen ska logga in och ut, på sina tjänsteärenden.
Enligt ETC Stockholm avser Äldreförvaltningen att lägga 
26 miljoner kronor på denna investering, såvitt Nollåt-
tan tolkar det. En investering som är en kränkning både 
mot personal och mot den enskildes privata zon. Går inte 
politikerna just nu runt med vackra ord om flexibilitet och 
mindre detaljstyrning?
Vad säger Stockholmarna om denna användning av skat-
temedel? 26 miljoner enbart för kontroll! Inte för att för-
bättra hemtjänsten eller utförandet för de som är i behov 
av hemtjänst i en eller annan form.
IM
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Motorklubben

På oktobers återupptagna årsmöte be-
slutades att låta klubben vara vilande i 
minst 2 år.
Det innebär rent praktiskt att ni som är 
intresserade kan fortsätta vara med i 
klubben men slipper medlemsavgift.
Under tiden ska Amir och Ossi  fundera 
på vilken roll klubben ska ha i framtiden.
Temat resor/museer har ju inte lyckats 
locka er medlemmar, kanske klubben 

istället enbart ska ägna sig åt intressepoli-
tik inom området motor/trafik/färdtjänst.

Ossi och Amir efterlyser era mejl-adres-
ser! Ni som vill kan mejla den till info@
dhrs.se, under rubrik Motorklubb mejl.

Mer information framöver.

ÅRSMÖTEN 2018
Västerorts årsmöte söndag 25 februari,
kl 13.00-16.00 på Spångafolkan

Söder om Söders årsmöte lördag 24 mars,
kl. 12.00-13.00, Drakenbergssalen 
Lignagatan 8

Avdelningens årsmöte lördag 24 mars,
kl. 14.00-17.00, Drakenbergssalen 
Lignagatan 8

Distriktets årsmöte i april

Teckning Julian Medin
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Varför skola människor strida 
och låt ej hoppet försvinna…
Mörkret kommer hastigt över oss och inte minst ge-
nom övergången till s.k. Normaltid eller Vintertid. 
Vi blir allt osynligare i trafiken och än värre utan 
reflexer blir vi ett lätt byte för olika fordon och inte 
minst för de i hög hastigt framrusande cyklisterna 
med eller utan eldrift. Cyklister som hävdar behov 
av motion, men behöver hjälp av eldrift; tar mer och 
mer plats och blir alltmer hänsynslösa. Dit till cykel-
banorna vill myndigheterna fösa elrullstolsburna.   
Rullstolar med eller utan el likt Rullator- eller käpp-
stödjande m.fl. tillhör gångbanorna. Att t.ex. för-
flytta oss med hjälp av rullstol måste klart betraktas 
som jämförbar fotförflyttning som att gå eller ett lätt 
springande.
Med vintern kommer oron för  a l la  de 
Färdtjänstfordon som kör med dåliga däck som 
ibland knappt är värda namnet… Det borde vara 
ett starkt krav att samtliga de Färdtjänstfordon som 
lämnar stadskärnorna skall ha dubbdäck och dis-
pens för dessa i stadsmiljöer. En däckutrustning 
med dubbar för att säkra framkomligheten och att 
på ett säkert sätt kunna betjäna alla boende utanför 
tätorterna och inte minst i all glesbygd inom det så 
vidsträckta stora Stockholmsområdet omslutande 
hela länet och förhoppningsvis lite till. 
Rörelsehindrade med Parkeringstillstånd bör ha dis-
pens för färd på gator och vägar där annars dubb-
däcksförbud gäller. 
När vi är inne på Färdtjänst, så undras varför 
Färdtjänstbilsberoende betalar mer än reducerade 
priset för ungdom och pensionärer i Kollektivtrafi-
ken ? 
Kan det f.ö. stämma att övriga kollektivresenärer 
har ett större trafikområde än för Färdtjänstrese-
närer och att dessutom får åka till platser som bl.a. 
Bålsta och mot en extra kostnad även till Uppsala 
och kanske fler platser ? Om så är fallet måste ju allt 
vid dessa nya förutsättningar och förändringar per 
automatik även avse och gälla samtidigt för resande 
med Färdtjänsten.
Kraven och kontrollen som för övrigt behovsprövat 
i samhället, har även ökat för Färdtjänsttillstånd. 
Tänk på att om Du har ett verkligt behov och till-
delats denna förmån, ska vara rädd om det och an-
vänder det på rätt sätt. Det kan ofta inte vara rimligt 
och Du kommer säkert att bli ifrågasatt, så tänk på 
argumentationen, om Du ena dagen åker med

vanlig kollektivtrafik och nästa med Färdtjänsten. 
Samma gäller för ett åkande med Rullstolstaxi ena 
dagen, om Du åker nästa med vanlig taxibil i Färd-
tjänsten.
När Du har behov av att överklaga olika ärenden, är 
det ofta möjligt och inte sällan uppmanas om hjälp 
av kommunernas biståndsbedömare och andra i för-
valtningarna. Men är inte alltid den mest lyckade 
lösningen. Tänk på att dessa tjänstemän och -kvin-
nor ofta är mer eller mindre part i målet och jäviga 
närmast, med att ta hänsyn till myndighetens ekono-
mi m.m. och avvägt mot Din önskan. Se deras even-
tuella skrivning som ett förslag och bearbeta det vid 
behov med hjälp av någon i Din omgivning för om 
inte annat få med Din egen version fullt ut. Lämna 
eller skicka aldrig handlingar utan egen dubblett. 

Anm: Det är med Toaletter och Hissar som med 
Parkeringsförutsättningarna, de saknas eller är otill-
gängliga…

OM DETTA MÅ VI BERÄTTA OCH STRIDA 
FÖRHOPPNINGSFULLT FÖR.

John-Lars de Chasseur/J-LdeC

P.S. Tack för all kontakt om oron för att vistas ute 
i trafiken och inte minst motsatsen, avsaknaden av 
utevistelse samt om dålig mat och inte fungerande 
hemhjälp med även stora brister i Färdtjänstens 
punktlighet och hantering.  Detta ger sammantaget 
eller var för sig svårighet att delta i samhällslivet. 
D.S.
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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
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DHR-S Badande ”Baddare” i Beckombergabadet.

Som rubriken lite lätt antyder, så har DHR-stockholmsavdelningen lyckats få en ny och värdig 
hemvist; efter det tråkiga och känslomässigt svåra steget att tvingas lämna det nedlagda Lil-
jeholmsbadet. Rubrikordet ”Baddare” har ofta blivit en liten skämtsam fras, men är i sin rätta 
betydelse ”En duktig person”, men får i detta sammanhang stå i pluralis, då alla DHR-S Badare 
verkligen är riktiga ”Baddare” med tanke på olika personliga funktionsnedsättningar…
Beckomberga Sim-och Idrottshall på Söderberga allé 80, nära intill Bromma sjukhus. Där för 
enbart DHR-S abonnerat badande, finns en stor bassäng på 25 m x 8 m med 30-31 gradigt vatten 
och varierande djup från 1.40 m till 1.90 m, där flera ofta börjar sitt badande med längdsimning. 
De som inte vill eller har möjlighet till detta njuter fullt ut i angränsande rummets Terapibassäng 
med en ställbar vattennivå mellan 0.7 m till 1.2 m och en temperatur på 34-35 grader och man 
kan även där efter förmåga ta simtag eller bara omfamnas av det för kroppen så helt välgörande 
varma vattnet. För den som önskar, finns i samma rum en rejäl Bubbelpool med 35-36 gradigt 
vatten där det verkligen virvlar… Till detta terapibadrum med omnämnt, söker sig även vartefter 
de längdsimmande…

Vid samtliga bassänger finns anpassade liftar för i 
och urlyftning och detta samt hjälpbehov under ba-
dandet, sköts av vår duktige ”Simledsagare” Anna-
Karin och som vanligt hjälper vi givetvis alla efter 
förmåga varandra. 
Här träffas och trivs ofta ett tiotal badande, vilka fle-
ra syns på vidhängande bilder, men ser mycket gärna 
flera. Detta till en mycket ringa terminskostnad. 

Förhoppningsvis ses vi gamla som nya badintresserade till nästa badtermin med eller utan Led-
sagare ( för Din personliga omsorg). Detta med början i januari 2018. Detaljer om detta återfinns 
på annan plats i denna tidning.  
Men ta beslutet redan nu !  Har Du administrativa frågor eller önskar anmäla Dig så ring till 
Kansliet Gudrun Dahlgren 08-564 826 55 eller för praktiska frågor till Badsamordnare Karin 
Lemberg 073-618 4533.
Väl mött som Baddare och Badare !   DHR-S Badkommittén e.u. J-LdeC                     
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Säsongens bejublade start på Augustikaféet 
med gruppen ”New Generation” den 26 
augusti som Ulla Kjellvinger skrivit om i 
förra ”Nollåttan”, gav en verklig mersmak. 
Men blir nog allt svårare för olika artister 
och musiker att överträffa och mäta sig 
med. Men åter plockar Evenemangsansva-
rige Ulla fram förmågor, med inte sällan på 
tips från just Er så viktiga Kafédeltagare.
Viktigt att värdesätta dessa 
Lördagsmusikkaféers betydelse som ett 
viktigt inslag för många. Inte minst för 
många i mycket ensamma situationer utan 
större kontakt med vänner och bekanta. 
Dessa så viktiga Medlemsaktiviteter som 
samtidigt i samvaron ofta ger och skapar ett 
okonstlat Medlemsstöd.
Vill inte tro att 10 kronor upp eller ned i 
inträdesavgift en gång i månaden påverkar 
om man går på Lördagskaféet. Utan mera 
miljön och stämningen som skapar trivsel. 
Inträdet går ju i huvudsak till förtäringen 
och övrigt får vi alla på DHR-köpet. Ett 
litet Lotteri med fina vinster gör väl inte sa-
ken sämre…
Vi behöver varandra. Så kom till våra al-
las, DHR- S Lördagskaféer.
Lördagen den 30 september; bjöd Musik-
kaféet på underhållning med Pelle Karls-
sons Trio. Där fick vi bekanta oss med 
Piano, Ståbas och Saxofon som hanterades 
imponerande av de tre musikanterna. En 
musikalisk resa i olika tonarter och blan-
dade musikkonfekt. Inte minst med många 
kända Jazztoner som gav svängigt gung, 
med stor mersmak…
Lördagen den 28 oktober; återsåg vi för 
oss alla i DHR-S så välkända bandet 
Grönztrömz, som likt alltid, verkligen bju-
der på sig själva och med en mängd olika 
musikaliska upptåg. Här får de allra flesta 
sitt musikaliska lystmäte stillat och det 

med ständigt snabba kast i musikstil som 
med instrument…
Vi ses väl ALLA på nästa säsongs ”Lör-
dagsmusikkaféer” som här i Nollåtta pre-
senteras på annan plats. -  MYCKET VÄL 
MÖTT !!!
Arrangör för ”Lördagsmusikkafèerna” är 
DHR-Stockholm, Söder om Söder.
P.S. Glöm inte DHR-S alla övriga aktivi-
teter med RESOR, Trivsel-BINGO, BAD, 
Medlemsmöten och mycket mer, ”Som sät-
ter färg…”                       e.u. J-LdeC

Lördagsmusikkaféet; ”Som sätter färg på DHR”
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Efter jul – vad ser vi då fram emot? Jo:
Ett NYTT ÅR med NYA kafeer

Årets första lördagskafé
Den 24 februari.
Då välkomnar vi Billy Shamrock 
som sjunger, spelar och berättar.
Tid mellan kl. 13.00-15.30.
Sista anmälningsdag tisdag den 20 februari
Välj mellan smörgås eller kaffebröd                                                                    Billy Shamrock

Nästa Lördagskafé den 17 mars
Då kommer kända trubaduren, 
och musicalsångaren 
Johan Wennerstrand, 
känd för att ”doa” i körer, bl.a. på Solliden.
Tid mellan kl. 13.00-15.30-
Sista anmälningsdag tisdag den 13 mars.
Välj mellan smörgås eller kaffebröd.
                  Johan Wennerstrand

Söder om Söder 
önskar alla en

God Jul och ett Gott Nytt År
Tack till alla inklusive våra 

samarbetspartner!

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!
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Västerort
Rapport från Västerorts Höstfest den 6:e oktober 2017 i SpångaFolkan
Festen började kl. 17. med mingel och tilltugg.
Bandet ”Keps Persson” underhöll oss 45 deltagare, medlemmar och icke medlemmar. Grup-
pen bestod av 4 herrar men ingen hade keps! Gitarr, dragspel, blåsinstrument. De underhöll 
oss med olika typer av musik, ”på begäran” allsång. ”Gissa låten” var kul. Publiken skulle 
gissa olika fakta ur sångerna. De spelade hela kvällen, utom när de precis som vi gäster av-
njutit måltiden.
Och måltiden var något så genialiskt och enkelt som ärtsoppa! Med varm punsch! Passade 
perfekt en höstkväll, enkelt att äta och inget huvudbry vad man skulle välja. Jättegott! Efter 
soppan blev det äppelpannkaka med vispad lingongrädde. Lite senare serverades kaffe med 
äppelmuffins. Vin till självkostnadspris fanns att köpa.
Festen avslutades kl. 21., och den blev väldigt lyckad.
Nan & Yvonne

Välkommen till DHR Västerortssektionens Årsmöte
Söndagen den 25 feb. 2018 kl. 13.00-16.00. Spångafolkan Spångavägen 353
Sedvanliga mötesförhandlingar. Vi bjuder på förtäring och underhållning.
Tänk på att Årsmötet är ett mycket viktigt möte. Du kan påverka kommande verksamhet.
Ledsagare finns.
Kom och tyck till om verksamhetsåret 2017. Ge oss tips och idéer inför kommande års verk-
samhet.

Alla hjärtligt Välkomna/ Styrelsen

DHR Västerortssektionens Trivselbingo
Vi vill tacka alla som kommit och spelat Bingo under hösten. Nu gör vi uppehåll och 
återkommer 4 februari 2018.
Bingo våren 2018 i Spångafolkan Spångavägen 353 kl. 12.00 - 15.00.
Kaffe med hembakat bröd till självkostnadspris serveras i pausen.
Datum för våren är söndagar:
4 februari.  4 mars.  8 april.   6 maj                                Vi ser fram emot att träffa er igen.

Västerortssektionens Styrelse önskar Alla en God Jul
 och Ett Gott Nytt År
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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 9-15 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 infor-
mation hänvisar vi till vår webbplats och sociala medier. Du är givetvis 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.stock-
holmslan@dhr.se så åtgärdas detta.

Blogg: Varför! Behövs hjärntvätt.
Snart slutar jag leta efter positiva händelser inom området funktionshinderpolitik. 
Varför? Jo därför att vi tar ett steg framåt men resultatet blir två steg bakåt.

Har jag slutat att se positiva händelser? Nej, det finns faktisk positiva händelser. Jag tänker på den per-
sonal vi bedriver insiktsutbildning för. Vi informerar om hur det är att leva som rullstolsnyttjare, vi berät-
tar hur en vanlig dag ser ut i vårt liv. Sen får de testa en bana som är den informerade personalens dagliga 
miljö. Plötsligt upptäcker de trösklar, dörröppningar, trångt, kaffeautomater alldeles för högt, tillgång 
till möjlighet att inta föda, tillgång till hiss att ta sig in och ut, toaletter som är för små och trånga med 
mera. Då ställer vi frågan – skulle du känna dig välkommen hit om du satt i rullstol? Överallt vi varit får 
man en helt annan syn på hur det är att sitta i rullstol, man har också uttalat den vanliga kommentaren 
”– Hur kan det vara möjligt att vi som myndighet är så dåliga på anpassningar för rullstolsanvändare.”

Det är positivt med denna form av utbildning, inte minst våra personliga berättelser kombinerat med att 
få testa på. Jag tror nämligen att det är så att när personal på myndighet får veta hur det är så ändras up-
pfattningen om hur det är att leva som rullstolsanvändare.

Vi måste nå ut till så många arbetsförmedlingar, försäkringskassakontor, hälso- och sjukvård, kommuner 
och flera inom Stockholms läns landsting; vi har att göra.

Vi skall också uppvakta samtliga kommunals avdelningar som finns inom Stockholms län och har per-
sonliga assistenter inom sitt verksamhetsområde. Detta för att beskriva hur vi upplever institutionsbo-
ende; det fanns nämligen en artikel som hävdade hur mycket enklare allt skulle bli om man fick sätta alla 
personer med funktionshinder och behov av assistans där.

Jag fick en plötslig idé att vi skulle delta i mässor; naturligtvis får detta inte kosta skjortan vi behöver 
troligtvis sponsorer. Men det är absolut inte någon omöjlighet. Tänk om vi kunde vara med på mässor där 
man diskuterar byggnation, utbildning, fritid och så mycket annat.

Sen vill jag lyfta på hatten för Kent Malmqvist som ser till att vi blir flera medlemmar, ett otroligt arbete. 
För första gången på länge ökar vi medlemsantalet. Inga jättesummor men den negativa trenden har vänt, 
nu gäller det att fortsätta.        / Anders Berglund
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DHR-aktuellt i Stockholms län

Färdtjänstmanifestation
Den 17 oktober höll RH-gruppen tillsammans med SRF Stockholms och Gotlands län en man-
ifestation för en jämlik och fungerande färdtjänst; i samband med landstingsfullmäktiges sam-
manträde.
Efter manifestationen skrev distriktet följande pressmeddelande:
”För delaktighet, fri rörlighet och självständighet krävs en fungerande färdtjänst.
Färdtjänsten är en mycket viktig samhällsservice för personer med funktionsnedsättningar. Dess syfte 
är att vi ska kunna leva aktiva och självständiga liv precis som alla andra i samhället; att vi ska kunna 
bo, jobba, skjutsa våra barn till och från förskola/skola, studera och ha en aktiv fritid; att vi liksom an-
dra ska få bestämma i våra egna liv.
Färdtjänsten ska vara ett komplement till allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en förutsättning 
för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina medborgerliga rättigheter och sky-
ldigheter. Kan vi inte röra oss fritt i samhället så hindras vi att delta i samhället på lika villkor.
Sverige ratificerade FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
redan år 2009. Sedan dess förpliktigar sig Sverige att leva upp till kraven som ställs i konventionen.
Det innebär att Stockholms läns landsting i och med detta ska verka för ett fullständigt och faktiskt delt-
agande och inkludering i samhället av länets medborgare, det innebär vidare att personer med funktion-
snedsättning ska ges lika möjligheter som andra invånare i länet. Stockholms läns landsting ska i en-
lighet med konventionen verka för icke diskriminering, motverka isolering och främja våra möjligheter 
att leva självständigt i länet.

Under många år har en stor grupp färdtjänstresenärer, däribland personer med synnedsättningar, till-
delats ett mycket begränsat antal resor (3,8 enkelresor per vecka), vilket har begränsat möjligheterna 
för många av oss att kunna röra oss efter våra behov.
Landstingets politiska ledning förbereder i budgetförslaget för 2018 att införa ännu fler begränsningar 
i resandet. Denna gång ska stockholmare som använder rullstolstaxi få känna av inskränkningar i den 
fria rörligheten. 
Resor efter behov föreslås nu bli 500 resor per år.
Vi vill härmed be landstingets politiska ledning att svara oss på frågan hur beslut som innebär ett myck-
et begränsat resande för färdtjänstresenärer lever upp till de internationella åtaganden som Stockholms 
läns landsting faktiskt är skyldiga att följa?
Förutom begränsningar i resandet är bilar ofta kraftigt försenade, resegarantin gör inte mer än beklagar 
problemen och Färdtjänstens kundservice ser som sin enda uppgift att skicka ut brev med ursäkter.
Det är vår realitet. Effekten blir att Färdtjänsten inte går att lita på och att vardagen blir svår att plane-
ra.

Valberedningen behöver din hjälp!
Distriktets valberedning är i full gång med sitt arbete inför valen vid distriktsårsmötet 2018 och är nu 
intresserad av att få in förslag på kandidater till de olika förtroendeposter som då skall tillsättas.
Förslag på personer du vill nominera kan skickas in till Valberedningen, DHR Stockholms läns dis-
trikt alternativt mejla till ingela.stockholmslan@dhr.se så ser hon till att valberedningen får det.
Mandatperioden går ut för: Distriktets ordförande Anders Berglund, distriktsstyrelsens ledamöter 
Amir Amirriazi, Beatrice Kolijn, Anna Westerberg och Gunder Wåhlberg, revisorn Anders Runnman 
och revisorsuppleanten Karin Sääf Göransson.
Karin Lemberg, Bengt-Åke Johansson, Annika Sjöstedt och Pelle Westerlund,Valberedningen
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Påverkar hälsan negativt
Personer med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa än personer utan funktionsnedsättning. 
Det beror sällan på funktionsnedsättningen i sig. Orsakerna beror snarare på bland annat otillgänglighet 
och instängdhet. Om Stockholms läns landsting skrider till verket med begränsningar i resande bidrar 
landstinget till en ökad ohälsa bland många av våra av medlemmar och invånare i Stockholms län, men 
inte bara det Stockholms läns landsting gör sig också skyldiga till konventionsbrott.

Gör om och gör rätt
DHR Stockholms läns distrikt kräver att de politiska partierna tar sitt ansvar och gemensamt med oss 
jobbar för en schyst, väl fungerande och jämlik färdtjänst, som ger möjlighet till resa efter behov.”

Anders Berglund, ordförande DHR Stockholms län

Blogg! Rätten att få tala till punkt
Den 20 - 22 oktober hölls DHRs förbundsmöte. Jag hade, genom Stockholms läns distrikt, föreslagit en 
motion som togs upp på mötet.

Motionen grundade sig i en upplevelse som jag var med om på ett FUB-möte i Stockholm, som gjorde 
mig väldigt upprörd. Jag fick inte tala till punkt när jag ville ta upp en sak på FUB-mötet. Jag är vuxen 
och jag förstår allt. Jag är inte dum i huvet och förtjänar att bli behandlad som vanligt folk. Det är farligt 
att prata folk över huvudet. Uppfattat?!

Nedan följer ett utdrag ur motionshäftet från DHRs förbundsmöte med förbundsstyrelsens utlåtande:

”Motion nr 20 - Personer med talsvårigheter måste få tala till punkt
Vi är en organisation för personer med olika nedsatt rörelseförmåga. Det är en lång väg att vandra för 
att samhället ska bli så pass tillgängligt som vi önskar men det måste finnas en möjlighet för personer 
med talsvårigheter inom organisationen att få den tid en behöver för att komma till tals och inte bli 
avbrutna mitt i ett inlägg.

Det är uppenbart att vi missar kompetens på grund av att vi inte låter de som behöver extra tid för att 
uttrycka sig; via tal, bliss eller via personlig assistent att få tala till punkt. Får en inte detta är risken stor 
att en istället sitter tyst när en har viktiga saker att säga.

Vi föreslår förbundsmötet besluta
att DHR arbetar vidare med rätten för personer med talsvårigheter att få tala till punkt.

Sundbyberg den 10 april 2017
DHR Stockholms läns distrikt
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DHR-aktuellt i Stockholms län

Förbundsstyrelsens yttrande, motion nr 20
DHRs förbundsstyrelse delar helt och fullt vad motionen åsyftar. Att kunna prata till punkt är en rät-
tighet och en demokratifråga- en förutsättning för att kunna leva och fungera i samhället. Ett sätt för 
DHR att fortsätta bedriva detta arbete är att vi tillskriver Afasi- och Stamningsförbundet och hör hur 
de arbetar med frågan för att ta lärdom och kunna utveckla vårt arbete.

DHR har under en längre tid arbetat med migrationsfrågan kopplat till personer med nedsatt 
rörelseförmåga. En viktig fråga för DHR att arbeta vidare med är också att personer som inte be-
härskar svenska språket ska få tala till punkt.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att bifalla motionen.”
Förbundsmötet beslutade enligt Förbundsstyrelsens förslag.

Kung Pelle ”vill allt” Westerlund
Bidra till Distriktsbloggen
Det är enkelt att göra, skriv en text om din vardag, tankar som du vill delge andra och mejla till Ingela 
Larsson, ingela.stockholmslan@dhr.se. (Alla blogginlägg publiceras kanske inte.)

Vad var mitt minne ifrån årets förbundsmöte? 

Tre händelser blir mina minnen från årets förbundsmöte.

För det första, var när en inbjuden medlem till förbundsmötet inte fick nödvändig assistans så han 
skulle bli försenad till mötet. Jag blev både lessen och glad, glad för att jag insåg hur glad jag var för 
att få förmånen att vara ett av alla ombud på förbundsmötet, till och med en av våra inbjudna var så 
lessen att inte hinna i tid till mötet. Lessen för att assistansen inte fungerar för alla medlemmar, det 
suger skulle mina barnbarn säga.

För det andra, var inbjudna gäster, i detta fall var det Åsa Regner. Alla gäster fick en applåd men man 
trodde man var i kyrkan ett gem skulle hörts om det trillat i golvet. Hon var inte på plats personligen 
utan hon hälsade per video. Jag tyckte också att hennes tal var en stor besvikelse hela hennes person är 
en jättebesvikelse, tror aldrig att någon politiker retat mig som hon gör.

För det tredje, kan inte bli bättre att få vara en av fem deltagare från Stockholm län, tack alla, ni var 
alldeles underbara. Stockholmare i länet som är DHR ni kan vara stolta, vilka företrädare ni har – var 
stolta. Alla ni som också fanns på förbundsmötet som representanter ni skall också vara stolta dels 
över er själva och över era representanter på förbundsmötet, vi är absolut bäst så att ni vet.

Anders Berglund, 
förbundsmötesombud för Stockholms läns valdistrikt
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Några reflektioner ifrån DHRs
förbundsmöte 2017
Förbundsmötet hölls den 20 - 22 oktober i Stock-
holm. Många gäster talade vid förbundsmötet; 
bland annat Ylva Johansson (s) arbetsmarknads-
minister. Ombuden Anders Berglund, Yvonne 
Björkman, David Hansson, Ingela Larsson och 
Anna Westerberg på förbundsmötet gjorde bra 
ifrån sig. Vi argumenterade för flera av de motio-
ner som distriktet hade skickat in till förbundsmötet, som de hade givit avslag på och vi 
fick dem besvarade eller bifallna.

Förbundsmötet beslöt att förlänga Framtidsgruppens arbete fram till nästa förbundsmöte 
samt att redovisningen av förslagen i frågan om att bredda inriktningen på medlemskap 
och förtroendeuppdrag skjuts fram till nästa förbundsmöte.

Förbundsmötet beslöt också om en namnändring, att ta bort frasen " För ett samhälle utan 
rörelsehinder" som namn på förbundet DHR. DHR blir vårt officiella namn. DHR ska 
utläsas "Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet". Nästa förbundsmöte hålls 2020 efter-
som mandatperioden förlängdes till tre år.

Yvonne Björkman, förbundsmötesombud för
Stockholms läns valdistrikt

God Jul och Gott Nytt År
önskar

DHR Stockholmsavdelningen styrelse & personal
Tack för fint samarbete under året

till
Zakett, Kolmårdens buss, Sundbergs buss,

Restaurang Music Star m.fl.
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