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På väg till Valurnan? Ett fullspäckat Valnummer med sommarens resor!
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Detta händer
i avdelningen
September
Ons 5
Sönd 9
Tors 13
Lörd 29
30/9-2/10

Oktober
Sönd 7
Tors 25
Lörd 27

November
2

Fred 2
Sön 11
Tors 15
Lörd 24

December
9-19
Lörd 159-10

Badet startar
VAL
Medlemsmöte
Musik-kafé
Båtresa

Trivselbingo
Medlemsmöte
Musik-kafé

(med reservation för ändringar)
Manusstopp

Utgivning

nr5/6
20 okt

30 nov

Höstfest
Trivselbingo
Motionsverkstad
Adventskafé

Julbordsresa
Julfest

PÅMINNELSE
Båtresa Tallink Silja
Symphony till Helsingfors söndag 30
september. Samling
kl 15.30 Terminalen
Pris 950:- för medlemmar.
Obs alla skall bet in
på avd bankgiro nr
710-9333
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Snart är det dags att välja vilka politiker som skall
styra Stockholm stad. Jag tänker inte säga vilka du
skall rösta på, men ge några ledtrådar på vad du bör
tänka på när du går till valurnan den 9:e september.
DHR driver ju några frågor som vi tycker är viktiga. Det är tex. en fungerade ledsagning för alla.
Att de offentliga toaletterna som byggs är tillgängliga. Att den parkeringsavgift som införts även för
er som har parkeringstillstånd tas bort. De beslut
gällande LSS & SOL skall var tydliga och skriftliga.
Handläggningstiden inte skall vara för lång.
Ta din chans och gå ut och fråga våra lokala politiker
vad dom tycker och om dom är beredda att jobba för
en förändring.
En sak som jag tycker är mycket viktig och det är
tillgängligheten i den fysiska miljön. Varför tycker
jag då det. Jo därför att jag tycker att det har blivit
mycket svårare att ta sig fram i staden. Detta beroende på att man inte bygger tillgängligt, man håller
inte efter butiker & restauranger som ställer ut skyltar och bord utan tillstånd och gör så det blir svårt att
passera.
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Jag skulle vilja att staden tar sig i kragen och tillsammans med funktionshinder rörelsen tar fram ett
program med konkreta & handfasta förslag på hur
man skall bygga för att staden skall bli tillgänglig för
alla.
En stad där alla kan känna sig hemma och trygga är
en stad som jag vill leva i.

Amir Amirriazi, planerings- sektionsrådsansvarig
Ulla Kjellvinger, rese- evenemangs- medlemsansvarig
David Hansson, medie/internetanalys, studier

Magnus

Bengt-Åke Johansson, ledamot
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3 Valfrågor till politikerna i Stockholms Stad
Fråga 1: Ord räcker inte längre. När tänker ni konkret ta upp stafettpinnen från
2010 och åtgärda alla höga trottoarkanter mm i Stockholms kommun? Staden la
drygt en miljard på att undanröja hinder runt om i Stockholm och nya tillkommer,
har politiken valt att ”glömma” bort detta?
Fråga 2; Ledsagning som inte har beviljats med motiveringen att den sökande får
sitt sociala, kulturella och politiska behov tillfredsställt genom sitt yrkesarbete. Hur
ställer ni er konkret till denna motivering? Är det er åsikt att sådana motiveringar är
förenliga med stadens likställdhetspolicy?
Fråga 3; När ska ni lära stadsplanerarna att K-märkning och tillgänglighetslösningar inte behöver stå i motsättning till varandra?

Partiernas svar i den ordning de kommit in till Nollåttan:
4

Centerpartiet

1: Nej. Jag har definitivt inte glömt bort detta. Rätten att kunna förflytta sig i Stock-

holms inne- och utemiljö ska vara en fundamental del i stadens ständiga arbete med
funktionshinderpolitiken. Att ständigt mana på ansvariga verksamheter inom staden,
bland annat trafikkontoret, är en viktig uppgift för politiken.

2: Beslut om ledsagning ska vara individuellt utformad och användas som ett person-

ligt stöd. Det är svårt att ta ställning till en enskild motivering utan att vara införstådd i
detta enskilda sammanhang.

3: K-märkning och tillgänglighetslösningar är två viktiga värden som ska vara jäm-

lika. En byggnads k-märkning ska kunna förenas med en viss nivå av tillgänglighet. Det
finns många exempel på k-märkta byggnader där den fysiska tillgängligheten har kunnat förbättras genom smarta lösningar i samklang med k-märkningen. Jag tror det ofta
handlar om ovilja eller okunskap.

Moderaterna

1: Alliansen i Stockholms stad har en fortsatt fokus på en tillgänglighetanpassad

stadsmiljö. Moderaterna har exempelvis lyft fram att stadsdelarna kan ha som särskilt
ansvar att undanröja hinder såsom kvarlämnade cyklar eller skyltar på trottoarer för att
säkerställa en god tillgänglighet.
Moderaterna vill fortsätta de ambitiösa satsningarna på att sänka kantstenar och andra
hinder i Stockholms fysiska miljö. Vi vill också återställa parkeringsavgifterna så det
blir kostnadsfritt för handikapptillstånd. Bilen är för många ett viktigt hjälpmedel för
förflyttning.
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2: Vi vill genomföra ett försök med den så kallade Laholmsmodellen, där brukare själva får välja hur mycket ledsagning de behöver och för vilket syfte.
Med ett mer flexibelt beviljande bör den motiveringen inte kunna användas på samma
sätt.
Moderaterna har också noterat att besluten om ledsagning blivit strängare över tid, exempelvis genom att människor som tidigare fått beviljad ledsagning istället fått följeslagare
inom hemtjänsten. Det är viktigt att de nya reglerna tydliggör att det rör sig om olika insatser, och frågan måste bevakas så den får genomslag i stadsdelsnämndernas praxis. Annars
är vi öppna för att centralisera ansvaret från stadsdelarna.

3; Stadsplanerarna har såväl som politiken ett stort ansvar att hitta tillgänglighetslösningar
så att alla kan ta del av vår fina och levande stad.
Vänsterpartiet

1; Vi har beslut i budget om att intensifiera arbetet med att göra Stockholm tillgängligt för
alla genom att budgetera för tillgänglighetanpassningar.
I april 2015 antog trafiknämnden trafikkontorets åtgärdsstrategi för enkelt avhjälpta hinder
för att förbättra arbetet med tillgänglighetsanpassning i den befintliga miljön.
Trafiknämnden åtgärdar löpande hinder på gator och torg, beslut fattas i början av året vilka
åtgärder som ska utföras under året. För 2018 har 15 miljoner kronor avsatts för tillgänglighetsanpassning utöver det som ska ske inom ombyggnationer och ordinarie arbete med
att bygga och bygga om i staden. Mellan 2015 och 2017 har 50 miljoner kronor avsatts för
tillgänglighetsanpassning runt om i staden. Man prioriterar, enligt åtgärdsstrategin, bland
annat att anpassa på platser där någon har anmält att det är bristfällig tillgänglighet för då
vet man att det finns ett behov just där. När gator och torg renoveras så gör trafikkontoret
alltid tillgänglighetsanpassningar där behov finns.
Men vi vet att vi är långtifrån klara och att staden fortfarande är mycket otillgänglig. Vi vill
intensifiera arbetet.
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2; Vi har nyligen tagit beslut om nya riktlinjer för ledsagning gällande LSS och SoL i

Stockholm stad. De nya riktlinjerna är mer flexibla i bedömningen kring vad brukaren vill
göra med sina timmar och brukaren kan nu ”spara” timmar till nästa månad vilket också
gäller omkostnadsersättningen. Det står ingenting i de nya riktlinjerna kring att man inte
skulle kunna ledsagning bara för att man har ett arbete utan handläggarna ska fokusera på
den enskildes individuella behov, dvs att man kan ha behov av insatsen trots att man yrkesarbetar.

3; När det gäller tillgänglighet är det en ständig fråga både när det gäller detaljplaner och

bygglov. Vi i Vänsterpartiet tar alltid upp denna fråga i majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden när jag märker att det är aktuellt. Det handlar om altaner, ramper och annat där det
finns klara gränsfall. Självklart ska vi värna om vår kulturmiljö när det gäller byggnader.
Och det GÅR att förena i Q eller q-märkta byggnader, dvs det måste alltid finnas lösningar
att tillgängliggöra på bästa sätt. Och det måste även få kosta. Vi i Vänsterpartiet anser att
det är en självklarhet och otroligt viktigt att alla kan komma in och ut, oavsett om man bor i
en bostad eller enbart är besökare till den.
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Liberalerna

1: Att alla ska kunna ta sig fram i alla Stockholms stadsdelar är en av de frågor som vi

prioriterar allra högst, både i utrymme och bland våra ekonomiska prioriteringar. Vi har
protesterat kraftigt mot de nedskärningar på tillgänglighetsanpassningar som den rödgröna majoriteten gjort.
I Liberalernas budgetförslag finns en stor satsning på gång- och tillgänglighetsåtgärder
som vi också går till val på. Det är en ny gång- och tillgänglighetsmiljard och ska inte
blandas ihop med tidigare satsningar. Den ska användas för att öka tillgängligheten, och
möjligheten för alla att ta sig fram, genom att förbättra dåligt planerade trafikplatser och
gångvägar; samtidigt som staden blir säkrare för alla som vistas här. Därtill ska alla nya
trottoarer som byggs och planeras måste ha ett tillgänglighetsperspektiv som garanterar
att vi en gång för alla tar bort onödiga hinder för människor att ta sig fram.

2; Vi har generellt kunnat se att det har blivit svårare att få ledsagning under mandatperio-
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den, på samma sätt som vi sett en nedmontering av LSS under den rödgröna regeringen.
Liberalerna står upp för vars och ens rätt till ett självständigt liv där man själv har makten
över den egna tillvaron. Därför tar vi strid för LSS och för andra frågor som handlar om
tillgänglighet och delaktighet. Vi vill ge mer resurser till ledsagning, se till att tillgången
är lika över staden och genomföra ett försök med Laholmsmodellen, där brukarna själva
får välja hur mycket ledsagning de vill ha.
Vad gäller den specifika motiveringen i frågan är det svårt att kommentera utan att ha hela
bakgrunden klar i de enskilda fallen. För oss liberaler är det dock viktigt att personer med
funktionsnedsättning så långt som möjligt ska ha samma förutsättningar som alla andra
att kunna försörja sig själva och vara en del av arbetsmarknaden. Det betyder att ens yrkesliv i första hand är just ens yrkesliv, och att man precis som alla andra också har rätt till
en fritid där man kan umgås med andra, ägna sig åt kultur- och fritidsaktiviteter och delta
i samhällslivet, exempelvis genom att engagera sig politiskt.
Även om ett arbete kan spela stor roll för den enskildes självkänsla, känsla av sammanhang
och sociala liv kan det knappast ersätta att också ha ett rikt socialt liv på fritiden. Det är
viktigt att det finns möjlighet till ledsagning för att man ska kunna ha ett socialt umgänge
och delta i kultur- och samhällslivet, oavsett om man har ett arbete eller inte. Att en
person med funktionsnedsättning får möjlighet att delta i yrkeslivet får inte leda till att
ledsagningen automatiskt minskar.

3; Frågan om tillgänglighet till stadens K-märkta hus är väldigt viktig då många av dessa
är viktiga institutioner. Att inte ge möjlighet åt alla att exempelvis komma in i stadshuset
eller stadens universitet och högskolor är en allvarlig inskränkning av en människas möjlighet att delta i samhället. Därför har vi bland annat drivit frågan om bättre tillgänglighet
till stadshuset. Det här är en fråga som till stor del handlar om att vi måste förenkla byråkratiska regler som står i vägen för människor att fritt kunna leva sina liv. Varje gång det
finns en konflikt mellan byråkrati och människan står vi på människans sida.
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Socialdemokraterna
1: När staden bygger om trafikmiljöer så tillgänglighetsanpassas gatumiljöerna. Det sker till
exempel vid nybyggnation av cykelbanor eller vid nyexploateringar. Kunskap om hur man
skapar tillgängliga miljöer ska finnas med i alla ny- och ombyggnadsprojekt.
Både de som sker inom trafiknämndens verksamhetsområde och de som sker inom exploateringsnämnden område.
Vid byggnation på stadens mark ställer vi högre krav än det som återfinns i Boverkets byggregler, vi socialdemokrater vill också värna att de bostäder som byggs i Stockholm är tillgängliga. I de fall inga ombyggnads eller nybyggnadsplaner finns avsätter staden 15 miljoner per år för att avhjälpa så kallade enkelt avhjälpta hinder.

2; Ledsagning är en social insats som syftar till att ge stöd för de som är i behov av stöd att
kunna delta i samhällslivet, bryta isolering och är knuten till aktiviteter utanför hemmet.
Avsikten med insatsen är att göra det möjligt för den enskilde att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller bara att promenera.
För vissa personer kan ledsagning vara en förutsättning för att kunna delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ledsagningen ska utformas så att den stärker den enskildes
förmåga att leva ett självständigt liv och anpassas individuellt efter den enskildes behov.
Oavsett ålder har brukaren rätt till den insats som bäst motsvarar hens behov och önskemål.
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3; Att integrera tillgängliga lösningar i den kulturhistoriskt viktiga miljön är den bästa lös-

ningen och något vi idag inom Stockholm stad är duktiga på. I samband med bygglov- och
anmälansärenden är det byggherrens ansvar att presentera lösningar som visar att de olika
kraven i PBL tillsammans med Boverkets byggregler uppfylls. Det ställer också stadsbyggnadsnämnden krav på. I vissa enstaka ärenden kan det vara svårt att uppnå samtliga krav
och stadsbyggnadskontoret behöver i dessa ärenden avgöra om det är rimligt att medge en
avvikelse. Vår erfarenhet och uppfattning är dock att det i princip alltid går att lösa om kunskapen finns. Vår uppfattning är helt enkelt att det sällan uppstår sådana konflikter, och att
det sker alltmer sällan i takt med att kunskapen ökar. Det är vi mycket glada för.

Kristdemokraterna

1: Funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor har alltid legat Kristdemokraterna varmt om
hjärtat.
Om Alliansen får förtroendet att styra Stockholm efter valet kommer vi kristdemokrater
att bemöda oss om att dessa frågor åter kommer att spela en viktig roll i en sammanhållen
politik för alla stockholmarnas bästa

2;Då stadens kommunfullmäktige antog de reviderade riktlinjerna kring ledsagning i maj i

år hade vi följande särskilda yttrande:
Ledsagning och ledsagarservice (hädanefter ledsagning) är en avgörande insats för att personer med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar ska kunna leva sina liv på samma
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villkor som andra. Förslaget till nya riktlinjer bygger på ett uppdrag som socialförvaltningen har fått i budgeten. Det finns ett antal punkter i förslaget som är bra. Att kunna
använda den beviljade tiden mer flexibelt är något vi välkomnar.
Brukarorganisationerna vittnar bland annat om att brukare som tidigare fått beviljad
ledsagning nu får följeslagare inom hemtjänsten. Dessa två insatser är inte identiska
och brukarna uppfattar att följeslagare inte kan ersätta ledsagare. Som äldreförvaltningen påpekar är också följeslagare inom hemtjänst en avgiftsbelagd insats. Vi välkomnar att socialförvaltningen i sitt reviderade förslag nu tydliggör att det rör sig om
olika insatser. Det är viktigt att bevaka att detta förtydligande också får genomslag i
stadsdelsnämndernas praxis.
Vi välkomnar att det blir lättare att spara ledsagares omkostnader över en tremånadersperiod. Vi förstår dock inte varför sådana sparade pengar fortfarande bara ska få användas för evenemang som kostar upp till 300 kronor, och varför dyrare evenemang bara
kan finansieras via särskild ansökan. Det är oklart varför man under en tremånadersperiod ska kunna gå på tre evenemang à 300 kr men inte två evenemang à 450 kr. Det är
individen själv som utifrån sina intressen bör avgöra vilka evenemang hen vill gå på,
inte en tjänsteman som ska bedöma vad som anses vara ”normalt”. Vi anser för övrigt
att beloppsgränsen bör höjas från 300 till 400 kr. Det bör även förtydligas i riktlinjerna
huruvida det möter något juridiskt hinder för brukaren att själv helt eller delvis stå för
ledsagarens omkostnader.

3; Se fråga 1

Sverigedemokraterna

1: Att åtgärda alla hinder överallt tar tid. Självklart vore det önskvärt om det gick

snabbt, men det är svårt även med de bästa ambitionerna. Att nya hinder tillkommer
låter lite märkligt, då nybyggnation stipulerar anpassning. Hade varit bra om ni angett
ett exempel.

2: Detta är inte en åsikt vi skriver under på. Det är naturligtvis lika viktigt att ha möjligheten att ha både ett arbetsliv och en aktiv fritid som funktionshindrad precis som
alla andra.

3: naturligtvis ska anpassning ske även i K-märkta byggnader där det är möjligt, men
det kan finnas exempel där en anpassning inte är möjlig utan alltför stora ingrepp. Ett
exempel på en K-märkt byggnad där detta inte har skett, och angiven orsak, hade varit
intressant att få ta del av.
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Fi (Feministiskt initiativ)

1: Det pågår ett löpande arbete med det som kallas ”lätt avhjälpta hinder”, genom t.ex.

ombyggnad av övergångsställen och busshållplatser, anläggning av ledstråk med mera.
Varje år redovisar Trafikkontoret att tillgänglighetsarbete för trafiknämnden, och där ingår både åtgärder runt om i stan och utbildningsarbete på kontoret. Under 2017 handlade
det om åtgärder för en kostnad av strax under 14 miljoner. Tillgänglighetsfrågan är långt
ifrån bortglömd, även om det förstås alltid finns rum för förbättring. Det är tråkigt att det
ibland dyker upp icke-tillgänglighetsanpassade konstruktioner vid nyanläggningar. Där
behöver både politiken och förvaltningarna bli bättre på att se till att det inte sker.

2: Vi har nyligen tagit nya riktlinjer för ledsagning som började gälla från juni i år. Vår

ambition är att dessa nya riktlinjer ska ge utrymme för en mer flexibel bedömning och ett
tydligare brukarperspektiv där den som beviljats ledsagning mer fritt både kan välja vad
timmarna ska användas till och när de ska användas. Målet är att brukaren ska få mera
makt och därmed tror jag att vi undviker den sortens motiveringar som nämns i exemplet.

3: Vi håller med om att detta inte är en motsättning och vill se ytterligare arbete med
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smarta tillgänglighetslösningar under nästa mandatperiod.

Miljöpartiet
Har inte uppmärksammat vårt propå alls
trots påminnelse
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VALBART ? Blandade karameller eller Beska
droppar..
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Söndagen den 9 september 2018, är det val till Riksdag, Landsting och Kommuner. Ett val där det för DHR- organisationen som för oss medlemmar, finns all
anledning att försöka påverka de nuvarande och kommande beslutsfattarna i
rätt riktning för framtiden…
Att få rösta är inte alla människor förunnat än i dag, vilket ofta inte varit en självklarhet i våra Far - och Morföräldrars och kanske även i Föräldrars uppväxt. Att rösta borde enligt
mången, vara närmast en lagliga skyldighet som i flera länder, samt att om man avstår att rösta, rimligen inte kan ha synpunkter på den politik som förts eller kommer att föras. Att rösta på ”Sofflocket” är ofta inget alternativ, utan markerar möjligen lathet eller ett enbart allmänt missnöje… Det
stundande valet kommer troligen bli ett av nutidens viktigaste val, med mycket osäkra majoriteter
oavsett vilket s.k. block som blir regerande. Detta kan ge som resultat likt under pågående period,
närmast ständigt blockerande av beslut som regerande partiet vill driva, vilket irriterar och skapar
missnöje samt lätt en uppgivenhet hos sin väljare och ger närmast obegränsat stort utrymme åt olika
enfråge- och ytterlighetsföreträdare, med krav på olika myndigheter och närmast Ministerstyre…
Väljarkåren har alltmer lämnat de olika ideologierna och blivit inriktad mot individ- och jagtänkande, och röstar därefter med stor otrohet hoppande mellan de olika partierna. Mot förr mer
kollektivt-gemensamhetstänkande och knutet till uppväxten som t.ex. vara Arbetarklass, Borgarklass…
Men många partier har en historia på vänster som högerkanten och även mittemellan, som förskräcker, men lätt vartefter förminskas, förskönas och sakta klingar av…
Hur Du än väljer, så välj och värdera de olika partierna noga bakåt som i en tänkt framtid… Tag
Dina Demokratiska rättigheter på yttersta allvar och rösta Söndagen den 9 september!
------------------------LITE BLANDADE KARAMELLER ELER BESKA DROPPAR…
1: Är det rimligt Att, Färdtjänsten med t.ex. även Rullstolstaxi, transporterande personer och deras
hjälpmedel är befriade genom dispenser från att föra Körjournal över antalet körda timmar och vilotid.
Vilket är lagbundet för Transporter av Gods och större antal personer i bussar? Är det rimligt Att, inte
som förr Landstinget ansvarar även för alla Färdtjänstens Rullstolstaxi, utan nu av privata aktörer,
fast övriga i samhället färdas i huvudsak av Landstinget? Är det rimligt Att, inte samma regler gäller
för Färdtjänsten som för övriga med SL-kort, att per automatik samma regler gäller för bägge alternativen?
2: Är det rimligt Att, WC -frågor lågprioriteras av kommunerna och allt fler försvinner. Samma
gäller av affärsidkare, vilket påverkar för inte minst Rörelsehindrade i Rullstolar med önskemål om
välanpassade toaletter. Men som alltmer tas över av barnfamiljer och personer utan någon form av
Rörelsehinder som ger sig företräde?
3: Är det rimligt Att, s.k. Handikapplatserna för Rörelsehindrade med P-Tillstånd minskar och inte
sällan upptas av annat närmast som rutin och att eventuell tvingande betalning försvårats. Att personer utan P-Tillstånd åberopande olika allmänna krämpor som rätt för att stå på dessa platser?
4: Är det rimligt Att, Swish- betalning likt kort, närmast blivit en förutsättning och ett måste för att
kunna betala för parkering, besöka toaletter och även att handla. Detta utestänger stora grupper av
människor?
5: Är det rimligt Att, på olika arrangemang betala full avgift för t.ex. besök på museum, Skansen eller
liknande om man inte kan tillgodogöra sig och nyttja alla aktiviteter och nå alla dess utrymmen…?
6: Är det rimligt Att, det satsas oerhört stora pengar för att anlägga ”Cykelautostrador” dit inga Rullstolar är välkomna, utan jagas hårt var de än befinner sig, för den nya flugan ”Jaga sin förlorade ung-
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doms ”genom att trampa hälften på sin elcykel. Mot förr trampa mera och hårdare för att nå träningsresultat. När skulle en sådan satsning ske för de så många Rullstolsburna? Men kanske lösningen
ligger i att man skyltar om de gamla cykelbanorna för brukande av Rullstolsburna?
7: Är det rimligt Att, xxxx ………..
LITE VID SIDAN OM…
Tänk vad många som enligt nu bortgångne Etikettvägledraren Magdalena Ribbing, irriterar andra genom att inte iaktta ”Vett och Etikett” i olika situationer, utan t.ex. petar tänderna inför andra
och när andra äter. Tandpetare som på mindre medvetna matställen ställts fram till gästerna, men
ALDRIG tänkta att användas inför andra…
Att inte utan särskilda skäl använda mössa inomhus. En oartighet och nonchalans mot andra, vilket
inte sällan beror på otrygghet hos männen om en begynnande dold flint…
Att klä sig anpassat i och för sin omgivning är viktigt, så att signalerna är klara, att vi tillhör en viss
sammanslutning, där man anpassar sig och inte stör samt inte avviker för mycket från sin omgivning,
utan alla ska kunna känna sig trygga i en gemenskap…
TÄNK ATT SÅ MÅNGA AVSTÅR FRÅN FORTSATT KONTAKT P.G.A. OVAN NÄMNDA…
EFTERTEXT…
Tänker på en f.d. partiledare som tog arbete i en ideell organisation med en lön om cirka 70.000 kronor i månaden allt i ett. Där organisationen för detta naturligtvis önskade ett helhjärtat engagemang
och även deltagande i olika aktiviteter utanför den egentliga arbetstiden och inga sidoarbeten. Men
denne person åtog sig mängder av sidouppdrag i olika styrelser för ett arvode som vida översteg lönen
i organisationen och var på över 1 miljon kronor. Media uppmärksammade detta och stora oegentligheter i organisationen och personen avgick hösten 2010. Sens moral: Det gäller att vara trogen
sina ideal…
Södra Roslagen i Juli 2018 av John-Lars de Chasseur/J-LdeC
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Bevingad bussresa till Flygmuseet i Linköping Lördagen den 19 maj.
Med Kaffepaus och för så många efterlängtat WC-besök halvvägs
vid Nyköping Bro. Detta en upprepade resa från tidigare året,
men denna gång mer tid för själva museet. Ett Museum intill flygfältet Malmen i Malmslätt väster om Linköping. Omfattar cirka
100.000 föremål och då även från nedlagda flygflottiljer. Med
flygplan från pionjärtiden till dagens JAS 39 Gripen. Utsökt mat
inmundigades mitt i en hangar med flygplan runt omkring oss.
Men det mest sevärda var nog på nedersta våningen, med resterna
av DC-3:a som försvann den 13 Juni 1952 över Östersjön. Långt
senare besannades misstankarna om nedskjutning av Sovjetiskt
flyg. Först år 2003 fann man DC-3:an på djupt vatten utanför Gotska Sandön. DC-3:an hade varit på en spaningsflygning med åtta
personer över internationellt vatten för att utröna Sovjetiskt Luftförsvar och Radaranläggningar.
Men Sovjet var väl förvarnade av Spionen Stig Wennerström och sköts ned av ett Sovjetiskt flygplan
MIG-15. Gripande att se alla dessa flygplansdelar, med pedagogiskt beskrivande av delarna och händelseförloppen… Tyvärr medgav inte hemresan någon paus…
En i sanningen värdefull resa…
Nedtecknat enligt uppdrag för Rese-och Evenemangskommittén av J-LdeC
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Valåret 2018!
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Om sommarens värme finns det nog en många åsikter om. Själv har
jag njutit till 110 % för jag gillar verkligen värme, slipper kränga på
sig jacka etc., bara ge sig ut som man är! Det är ett stort plus för mig,
men ett stort minus för min ena mobil som inte gillade värmen. Så den fick hamna i kylen
någon timme, så var den ok igen. Att ha olika åsikter och respektera att andra tycker
tvärtom som man själv är väl del av att leva i en demokrati.
I en demokrati ska det hållas val med jämna mellanrum och i år är det dags för oss som vill
och har rätt att rösta. Gör så den 9 september! För min egen del brukar jag alltid rösta på
själva valdagen om jag är hemma i Sverige, annars har jag förtidsröstat. Det är det både en
skyldighet och rättighet att rösta i olika val som äger rum!
Om jag blickar tillbaka på den gångna mandatperioden så har besparingarna på LSS och
SoL fortsatt inom den statliga assistansen; LSS: Visserligen så drog regeringen i nödbromsen när det gällde planerade nedskärningar i den statliga assistansersättningen till efter valet, men de kommunala besluten om olika insatser, tex. hemtjänst, ledsagning mm så
har sparivern bara rullat på! Kan tycka att kommunerna borde också dragit i nödbromsen
och tänkt efter på vad som håller på att hända, och ge folk lite andrum ett tag mellan alla
omprövningar. Nu efter valet ska den statliga utredningen om assistansen presenteras och
efter det lär det väl vara dags för alla dessa omprövningar men det har varit lite skönt att få
lite andrum för egen del kan jag tycka.
Har försökt att hänga med i olika debatter mm under den gångna sommaren men jag saknar egentligen någon som har stuckit ut hakan när det gäller våra frågor. Men dessa brukar
ju inte vara några valfrågor direkt, utan brukar väl rymmas inom tex. ”vård & omsorg”
som det borde heta i debatterna, eller finns våra specifika frågor med? Ta nu vara på chansen och fråga runt i valstugorna för att sedan rösta i valet, det tänker jag göra i alla fall. Om
ni stöter på någon valstuga eller vallokal som är otillgänglig så rapportera det gärna till
avdelningen. Väl mött i höst.
Nisse Duwähl
Ps.
Vill passa på att tacka alla som uppvaktade mig på olika sätt på min 50 årsdag i våras. Ett
stort tack! Ds.

ZAKETT®

assistans & ledsagning
t

h slät

c
Rätt o
Tel. 08 - 400 255 33

Hälsningar Janne Uvebrandt & Mikke Malm
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Inför VALET 2018
Nu är det snart dags för valet. Själv känner jag mig mer vankelmodig
än vanligt. Inga klara tankar om hur det parlamentariska ens kan tänkas
hanteras i olika möjliga val utfall. Det är nog svårt för alla väljare att hitta
rätt i nuvarande politiska snårskog och jag känner att för oss med någon
typ av funktionsvariation (eller vad vi nu föredrar att kalla det), är det om
möjligt ännu svårare! Utan att gå in och föredra något parti, känner jag att
de små partierna i mitten kommer att få svårt att få gehör i den parlamentariska soppa som
vi åtminstone troligen får. Denna känsla oroar mig till max. Jag kan vara naiv men känner
att det är små partier som ibland har ett stort ideologiskt kapital. Tar vi till vara detta om vi
får en polariserad diskussion i nischade frågor? Vill ens någon politiker ha en helhetssyn
på samhället, vågar de?
De finns partier som säger att de vill göra valet ”till en folkomröstning om välfärden” Min
fråga blir återigen, vågar de ens andas om det? Jag upplever att det är många av oss redan
idag som inte får möjlighet att märka att det ”går bra för Sverige”! Ofta kommer jag på mig
själv med att tänka, ”om det ser ut så här nu rent retoriskt i många av våra frågor när det är
god ekonomi i landet, hur skulle det då se ut i hårdare tider!! Jag skulle vilja att valet blev ett
val som gav förnuft och medkänsla en reell skjuts framåt. Min bestämda känsla är att vi
inte löser någonting med fördomar eller främlingsrädsla.
Inte heller uppmanar jag att avstå från att rösta. Lyssna till ert hjärta bara och gör det val
som känns rätt för framtiden! Lycka till!
Till sist, en sak som jag tycker mig se som oroar mig, Människor som borde stå varandra
nära ideologiskt upplever jag ibland går ned i rätt små frågor, i vilka de tycker annorlunda.
Därifrån kränker många sedan varandra, irriterar och förargar! Snälla, sluta upp med det!
Se istället bredden i saker.

13

David

Minnesord över Nan Bertsson
Nan Berntsson har hastigt och oväntat lämnat oss efter en kort tids sjukdom.
Hon dog i april 2018 och begravdes den 24 maj i St Martins kapell i Solna.
Nan valdes in i Västerortssektionens styrelse som suppleant 2003. Sedan kom
Hon att väljas in som ordinarie ledamot och har varit vår sekreterare under
många år. Nan var också KHR representant för DHR i Kista Stadsdelsnämnd,
vald och arbetat i flera valberedningar till Distrikt, Avdelningen och sektion.
Deltagit i distriktets Smärtcirkel. Nan var mycket intresserad och deltog
i Distriktets utbud av kurser Och föreläsningar. Nan var en mycket glad och
positiv och aktiv person, ingenting var omöjligt för henne. Hon kämpade och
genomförde det hon bestämt sig för att göra.
Vårt stora och varma TACK för alla dina insatser och allt du gjort för DHR och vår sektion.
Vi känner en stor sorg och saknad efter dig.
Nan du finns alltid kvar i våra hjärtan och sinnen som ett mycket ljust minne.

Vila i frid Nan
DHR Västerortssektionen/ Styrelsen
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Hemlig resa med eld, vatten och utsökt mat…

14

Årets Hemliga Bussresa gick även denna gång i Zoologiskt förtecken men utan Rebusar och Allsjung, om att ”Vi sätter färg på DHR…” Skälet var som många säkert förstår, det stämningsläge
som rådde, då stora delar av landet var satt i brand och även detta mycket nära resmålet; under kanske den värsta kända dokumenterat värmeböljan kring + 35 grader i skuggan. - Vid en så utdragen
period klarar inte alla människor de olika ansträngande prövningarna…
Men resa blev det, fast in i det sista oklart om denna var genomförbar, när inte långt från resmålet, stora
delar av Dalarna stod i brand… Alternativa resmålet som tidigt planerades om vädrets makter inte stod
oss bi, var inte mycket bättre det att besöka landets Myntmuseum som också det ligger vid resmålet av
Avestatrakten. Som ytterligare problem, så var mycket välkända besöksplanerade Krylbokaféet i 50-talets Rockn´Rollstil stängt och flyttat…
Efter att tidigare besökt Kolmården och vartefter tema på Älg, Struts så kom turen till det mycket intressanta Visenthägnet på Stubbsvedens ägor i Avesta med den Europeiska Bison, en kusin till den kanske
mer kända Amerikanska Bisonbuffeln. Men så lika… Efter färd utanför själva Avesta på slingriga vägar
med en mycket skicklig busschaufför, kom vi fram och fann någon miss, då vi hela 38 personer, inte
var väntade och ingen guide inplanerad samt kanske det värsta ingen mat förberedd. Men det löste sig
galant med en fördröjning på bara en halvtimme. Kan inte nog berömma den utsökta ”Buffelburgaren”,
med allt kring som behövs och då speciellt intressant till burgaren hemlagad potatischips med skivad
buffelskinka som påminde om närmast baconflarn…
Efter maten, fick vi
uppleva en mycket intressant
genomgång om Visenten
och hur de fåtal som fanns kvar
i Europa efter Världskrigen, blev grunden för att rädda
stammen av Visent som
än gång funnits ända här uppe i
mellersta Sverige. Avesta
Jernverks tidigare ägare Axel
Ax:son Johnsson var en
räddare och detta tillsammans
med Skansen. Numera ägs
Visentparken av Avesta kommun. Som kuriosa, fick
vi lära oss att alla Visent som är
födda i hägnet, får namn
med början av de första två bokstäverna i Avesta AV (ursprungligen Avesta Jernverk),
så DHR-S föreslår namnet
av den populäre men numera
bortgångne Discjockey
AVicii… Det har räddats några
tusental Visent och går nu
fria i sydliga delarna av Polen,
Vitryssland och en del i
Ryssland. Kusinen i Amerika
finns flera av, men tänk en gång fanns där miljontals…
Guiden förde ut oss för att vid två hägn se de ståtliga djuren på inte sällan en vikt om närmare ett ton för
tjurarna som levde med flera kor och med en vikt om några hundra kilo mindre. I flockarna fanns kalvar
som var några månader gamla. Bufflarna var lite på avstånd, men väl synliga. Men när vi lastat färdigt
i bussen, så såg man i hägnet bakom på mycket nära håll dessa mäktiga djur. Synd att vi förlorade en
halvtimme vid maten, annars kunde guiden berättat och visat än mer…
På väg från Avesta mötte vi åter flera Brandbekämpningsbilar och Militära fordon, så då kom allvaret
igen. Men kvar i munnen fanns den goda smaken av utsökt ”Buffelburgare”, som en del av oss inmundigade som sig bör i ett stort Tipi (Indiantält) och med tankar om: Var kan man få tag på detta goda kött…
Detta under att regnet en kort stund smattrade skönt mot tältduken
För den som inte har möjlighet att besöka Visentparken i Avesta, så är det inte så illa att se dessa imponerande djur på Skansen…
Som vanligt tas förslag tacksamt emot om lämpliga resmål, hemliga eller ej, men denna resa verkade
tilltala många och gav säkert mersmak…
RESANDET, ÄR EN DEL AV SJÄLVA LIVET...
J-LdeC e.u. för Rese- och Evenemangskommittén.
P.S. Välplanerad resa blev oplanerad, men slutligen mycket välplanerad. D.S
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DHRs Midsommarfest den 22 juni 2018.
Midsommarfesten firade vi i år på Spångafolkan.
Det var 53 Medlemmar som deltog
som deltog i firandet. John-Lars de Chasseur hade tillverkat
en mycket fin midsommarstång. Ett Stort varmt Tack. Maten
beställde vi från en cateringfirma ”Sommarbuffe”. Vi köpte sill
och kokade potatis själva. Måltiden avslutades med kaffe/the
och Jordgubbstårta.
För underhållningen stod Trubaduran Eva Ljungman med
make.
Stämningen var mycket god och vi tror att alla trivdes. Mycket
mat fanns det, så ingen behövde gå hungrig från festen.
Ett hjärtligt och stort Tack till alla som hjälpt till och gjort det
möjligt att genomföra midsommarfesten i år.
DHR Festkommittén

PS:Regnbågsflaggans färger på Midsommarstången, manifesterar DHRStockholmsavdelningens hälsning till Euro-Pride 2018

15

DHR-S. Säsongsstart för ”Badande Baddar på Beckis”.
Dags igen för uppfriskande, njutfulla och läkande bad med DHR-S på ”Beckis” Beckombergabadet. En av många subventionerade förmåner för medlemmar i DHR Stockholmsavdelningen och för Dig till en mycket liten kostnad…
Vi startar höstsäsongen den 5 september och avslutar den 12 december. Alla samlas i foajén
klockan 17.00-17.15, för att gemensamt passera in till badet för omklädning, där vi får disponera själva Bassängerna mellan 17.40-19.00.
Väl inne, möter Du en stor vältempererad bassäng om 25 m x 8 m med ett varierande djup på
1.40 m till 1.90 m. I ett annat rum, Terapibassängen med en ställbar vattennivå mellan 0.7m –
1.2.m och en anpassad temperatur på 34-35 grader. För den riktigt sugne, finns i samma rum en
rejäl Bubbelpool av starkt virvlande vatten med ytterligare några grader höjd temperatur…
Hjälpmedel som lyftar m.m. finns och till Din hjälp en speciell Badledsagare.
ANMÄL DIG NU, till DHR-S Kansliet Gudrun Dahlgren 08-564 826 55 eller för Dina praktiska frågor, till Badsamordnare Karin Lemberg 073-618 4533.
VÄL MÖTT SOM ÄVEN DU, EN ”BADANDE BADDARE PÅ ”BECKIS”!
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Vi minns! Lördags-MUSIK-kaféer och Resande i tiden.

16

The Fairlines, ”Bandet med de kromade låtarna”, sprunget av medlemmar från dåvarande Televerket i Farsta 1991 och med storstilad
premiär året efter. Spelade nu åter för Lördags-Musik-Kaféet på
Fruängsgården den 28 april. Detta under mycket stor förtjusning och
tunggung, med minnen tillbaka i Rock´n Rollstuket av Elvis, Shadows, Spotnicks, Violents och många fler… Ett band som tilltalar de
flesta och är ofta önskat av Kaféedeltagarna…
Den 26 maj på Lördags-Musik-Kaféet, stiftades en helt ny och
mycket givande bekantskap med artisten Daniel Yngves. En mycket
mångsidig artist, som hade många strängar på sin ”lyra”; inte minst
hans spelande på Saxofon. Hans mångsidighet har flera upplevt på
BIRKA-Kryssningarna och i många andra sammanhang som i TV.
Här flöt musik från Pavarotti till Elvis, även visor, med stor njutbarhet. Inget verkade honom främmande och kompletterades snygg med
hans egna ljusbilder. Allt detta var mycket uppskattat och gav stora
ovationer. Daniel Yngves kommer vi nog att få se och höra mera av.
Ryktas redan nu om, att vi åter får uppleva honom på årets Julfest…
Efter säsongslut för Lördags-Musik-Kaféet, diskuterade vi några stycken om Artisterna/Orkestrarna.
Ovan nämnda fick dela andra plats. Men den lilla majoriteten, tyckte att det mycket välkända bandet
”Night Train Express” var bäst och med sin helt eminente gitarrist Bertil Engberg. Mycket eftersökta
och svårt att få tag på. Men kanske lokalen är för liten för denna typ av musik och att respekten för
olika musiksmaker är för liten…
John-Lars

Härlig grillkväll på Lagersberg efter hissnande start
Resan till Lagersberg Grillkväll, solig varm dag. Resan började inte så bra. Vi fick en inhyrd buss med en svagare lift, som
inte klarade våra elrullstolar. Lastningen från City Terminalen
gick något så när. När vi kom fram dukades upp smör, bröd
pålägg, som vi hade med oss. Det smakade bra med kaffe o
smörgås. Efteråt gick många ner till sjön. Den här gången var
det 3 st som badade i 23 graders vatten. Det började blåsa ganska så mycket. Sen var det grillning av korv, hamburgare med
tillbehör. Vi blev underhållna av en trubadur, mycket trevligt.
Men när vi skulle börja att lasta bussen inför hemfärden, då
började problemen. Först hade en säkring gått sönder till liften, så det tog lite tid innan chauffören kunde fixa det. Men när
vi skulle lasta permobiler, var liften för klen klarade bara av
300 kg. Det är ju helt galet att personer skall sitta på rullatorer
för att åka upp o ner på liften. Permobiler åker upp tomma, sen
skall personer flyttas till o från rollatorer till permobiler. Det
blev skador på personer med blåmärken, sår o trasiga kläder.
Så här får det inte gå till. Från att ha haft trevligt på Lagersberg
till kaos med i och urlastning av bussen.
Ulla / På fotot njuter Berit, Gunvor och Kjell av sommaren 2018
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Pengar?
Fickpeng?
Månadspeng?
Chokladpeng?
Bitcoin?
Krona?
Öre?
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Pension?
Ettor och Nollor?
Lön för mödan?
Netto?
Brutto?
Louise Lindström:
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Nu digitaliseras det mesta i vår moderna värld i rasande fart. Man kan undra varför
denna brådska ? Är den inspirerad av nanoseku-dernas svindlande takt ?
Det papperslösa, plastlösa och penninglösa samhället knackar på den digitallåsförsedda framtidsdörren.
Vad händer när det elektriska via hål i väggen eller via batteri (som måste
laddas) inte fungerar av någon anledning ? Att man inte når upp till molnen, som nu
också erbjuds som större förråd/lager? Samtidigt är det ju spännande att det går bra
att Swisha pengar fort till varandra. Under förutsättning att man har täckning på
kontona och håller koll på saldo och säkerhet, rätta kontonummer m.m.
Med en grunderfarenhet av fysiska pengar i form av mynt och sedlar har
man en visuell bild av mängd och värde och kan lära sig att översätta det till digitala
enheter om man också lärt sig räkna.
Att läsa, skriva och räkna ingår inte i människans grundläggande inbyggda
kunskaper eller färdigheter, de måste läras in och användas för att fungera.
Att förstå tid med ett runt klockansikte där visarna rör sig runt dygnet jämfört
med ett digitalt ur med siffror som passerar i rutor är nog inte lätt. Att tid kan upplevas olika är en annan fråga.
Nyligen stod i nyheterna att en Coop-butik skulle bli kontantlös och bara
använde digitala kanaler, dvs kort. Om jag minns rätt skulle den kooperativa
rörelsen i sin början vara rättvis för alla genom att hantera kontanter, ge återbäring
och inte fresta kunder att skriva upp 'på krita' för att betala när lön betalats...
Så till dagens situation när man vant sig vid att det mesta finns på kort som
man inte kan avläsa själv utan app eller apparat. Eller i telefon/ dator där man kan
avläsa siffror etc. och blippa blixtrande snabbt.
Är man funktionsnedsatt kan det ju uppstå praktiska problem både med och
utan kontanter. Som rörelsenedsatt kanske någon annan behöver köpa t.ex. mjölk
eller något som just tagit slut trots all planering. Inte skickar man väl iväg någon
med sitt eget betalkort ? En kontant peng måste man nog alltid ha tillgängligt för alla
eventualiteters skull. Bankomater finns inte överallt och mycket få bankkontor hanterar kontanter numera.
Så är det ju frågan om självbestämmanderätt..Om någon annan av tekniska
skäl har kontroll över Dina tillgångar, som t.ex. pengar, har Du ingen egen koll eller
valfrihet även om det kan vara bekvämt. Som barn har ju de vuxna kontrollen och
kan ge fickpeng med eller utan motprestation eller ingen peng alls. Personer med
kognitiva svårigheter eller de med synnedsättningar kan också få problem med
pengar som är svåra att särskilja valören på.
Många personer med funktionsnedsättningar har en dålig och begränsad
ekonomi, som kan försvåras om penninghanteringssystem blir för enahanda.
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Söder om söder

Musik-kaféer
Hösten startar på MUSIK-kaféet.
Lördagen den 29 september
Kl 13.00 - 15.30 sista anmälningsdag tisd den 25 september
Underhåller gör Matrosorkestern.
Sjömatroser med steppklackar och mössor på svaj.

Lördagen den 27 oktober
Kl 13.00-15.00 Sista anmälningsdag tisdag den 23 oktober
Underhåller gör Minibandet med en musikalisk resa

18

Lördag den 24 november
Adventskafé mellan kl. 13.00-16.00
Mera om detta i kommande månadsblad

Dessa Kafèer betalas kontant!
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.

OBS Anmälan är bindande!
-

VÄL MÖTT!

PS. Om Du har Hörproblem. Så finns
T-slinga och Högtalare.
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OBS ANMÄLAN ÄR BINDANDE!

Info om Musik-kaféer

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!
Arr: Söder om Söder

2018-08-20 13:06:56

Västerort
VÄLKOMMEN TILL BINGO PÅ SPÅNGAFOLKAN
Spångavägen 353

7 oktober kl 12.00-15.00
11 november kl 12.00-15.00
Som vanligt har vi kaffe med hembakat bröd
och lotteridragning.
I pausen i informerar vi om kommande möten och aktiviteter

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Bingokommitten DHR Västerortssektionen
19

VÄLKOMNA TILL VÄSTERORTS HÖSTFEST
FREDAG DEN 2 NOVEMBER 2018    KL 17.00- ca 21.00
PÅ SPÅNGAFOLKAN Spångavägen 353

I år gästas vi av Lennart Clerwall som kommer och underhåller oss.
Naturligtvis serveras nåt ätbart och kaffe.
Kostnad: 200 kr (betalas på plats-kontant)
Ledsagare finns på plats.
Anmälan senast den 26 oktober till
Karin Lemberg Tel: 073-618 45 33
Yvonne Lindroos Tel: 0708-810593
Anmälan är bindande
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
DHR VÄSTERORTSSEKTION /VÄSTERORT
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Höstens medlemsmöten!
Medlemsmöte torsdag den 13 september
Tema Ledsagning och riktlinjer!
Gäst från Socialförvaltningen: Astrid Thornberg, strateg.
Plats Drakenbergssalen Lignagatan 8, mellan kl. 18.00-20.00
Något lätt att äta kommer att serveras så vi måste veta hur många
som anmäler sig.
Anmäl er senast måndag 10 september till Gudrun 08-564 826 55
Nästa möte torsdag 25 oktober
Plats Bagarmossens Folkets Hus Lillåvägen 44, mellan kl. 18.00-20.00
Motionssnickarverkstad!
Samma sak här; Något att äta, så anmäl er senast måndag 22 oktober
till Gudrun 08-564 826 55
Medlemsmötet 15 november
Plats Drakenbergssalen Lignagatan 8, mellan kl. 18.00-20.00
Tema: Uppföljning av valet med de vinnande partiernas politiker
Anmälan senast 12 november till Gudrun 08-564 826 55

Glöm inte att gå till
Val den 9:e september!
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