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Medlemsmöte den 28 maj mellan kl. 17.30-20.00
Denna gång håller vi till i Seniorlokus stora Vi kommer att fylla försommarkvällen med
intressanta diskussioner och ska även försal, Rosenlundsgatan 44 A. Vi kommer
söka få dit en politiker som gäst.
att bjuda på något lätt, så meddela gärna
Välkommen!
kansliet i förväg att du kommer: ingela.
AVD.STYR
mismo@dhrs.se, eller ring 08-564 826 53.
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DITT NUMMER

TILL RULLSTOLSTAXI

08 30 00 03

• Specialutbildade förare för rullstolstaxi
-allt för din trygghet

• Fordon för alla typer av rullstolar
• Välkommen att ringa 08 30 00 03

Vi skänker pengar
varje gång du reser
Stiftelsen Vi bryr oss mera
får ett tillskott på 50 öre
varje gång du reser med
Samtrans Rullstolstaxi.
Mer än en halv miljon kronor
har samlats in. Pengar
som möjliggör aktiva och
efterlängtade fritidssysselsättningar för barn,
ungdomar och vuxna
med speciella behov.

Alla ska ha
möjlighet till
en aktiv och
meningsfull
fritid!
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Välkommen att boka
din resa på telefon
08-1200 1200!

www.samtrans.se

En god idé
som
hjälper fler.
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Stockholmsavdelningen
DHR Stockholmsavdelningens styrelse 2015
Nils Duwähl, ordförande
Karolina Celinska, 1:a vice ordförande

Hemtjänst eller RUT
Sedan några år har vi möjlighet att använda oss av RUT-avdrag.
Detta till att kunna anlita ett företag för att t ex städa.
Jämför man hemtjänst med RUT så finns det skillnader som är
bra att veta. Tex att hemtjänsten inte hjälper till med fönsterputs
eller gardinbyte. Har man en större bostad så städar de inte alla
rum, man måste då välja vilka rum som de skall städa. Hemtjänst
blir man beviljad ett antal timmar som baseras på de behov som
brukarens bedöms ha, och de kan inte utföra spontant uppkomna
behov.
När det gäller RUT då är du själv som bestämmer när och vad
du vill få gjort. Vill du få bostaden städad så finns det inga gränser
för vad du kan få gjort.
Det blir billigare att använda RUT-avdraget då du betalar halva
beloppet och kan du få hjälp med vad vill få hjälp med.
Jag har nu funderat på det: vill man avskaffa hemtjänsten och
att vi istället skall använda oss av RUT avdraget i stället? För kommunerna blir det ju mycket billigare, då de slipper betala för något
som i många fall inte fungerar som det är tänkt. Istället så är det ju
brukaren och staten som betalar.
Det är viktigt att frågan kommer upp på bordet. För det gäller
det samhälle som vi lever i och vilket typ av samhälle som vi vill ha.
För mig gäller det att alla skall kunna ta del av den service och
de tjänster som kommun, landsting och stat erbjuder. Det skall
därför inte kosta för mycket att ta del av servicen.
Med i system där Rut-avdrag får gälla finns det risk för att
många kommer att hamna utan den service de kan behöva. Därför
att de inte har möjlighet att ta del av RUT-avdrag eller liknande.
Jag hoppas att jag har fel i mina gissningar för annars kommer vi
att få ett delat samhälle. Än mer än vad det är idag.
Det skulle vara intressant och få reda på om mina misstankar
stämmer.

Magnus Lindmark, 2:a vice ordförande, kassaförvaltare
Amir Amirriazi, informations- sektionsrådsansvarig
David Hansson, studieansvarig, medieanalys
Ulla Kjellvinger, rese- evenemangs- medlemsansvarig
Marita Innergård

MAGNUS LINDMARK
2:A VICE ORDFÖRANDE
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Referat från Avdelningens årsmöte
den 28 mars 2015
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Som förra året höll vi till i Hotell
Courtyard by Marriot. Bra och
öppna lokaler som passar oss.
Före avdelningens möte höll
Söder om Söder sitt årsmöte, så
det var tidigt medlemmar som
minglade runt, pratade och förberedde sig inför årets viktigaste
händelse.
Så var det dags för mötet.
Det blev ingen informations-

timme denna gång, utan mötet
öppnade direkt kl. 14. Som årsmötesordförande valdes Clara
Lindblom, Äldre- och personalborgarråd. Och som mötessekreterare utsågs i brist på andra,
jag själv, Ingela Mismo. Justerare blev Gunvor Hersén och
Louise Lindström (Louises sammanfattning av dagen kan läsas
på annat håll i tidningen). Som
mest var det 36 röstberättigade
inne i salen.
Clara Lindblom tog itu med
mötesförhandlingarna med ett
samlat lugn. Metodiskt och
säkert gick hon igenom rubrikerna. När det blev debatt
bland deltagarna höll hon ett
fast grepp om dem så att det inte
rann iväg för långt med replikerna. Vi tackar Clara!
Vi hade kafferast. Det var väldigt goda smörgåsar till, men
det var enkelmackor, så det är
fullt förståeligt att många tog två
mackor för att känna sig mätta

– men det var nog bara beräknat
en enkelmacka per person så
ryktet säger att några blev utan.
Det var ju tråkigt.
När det kom till valen fanns
där inga överraskningar. Inga
nya namn kom in, ingen gick ur.
Samma sak med revisorerna.
Men vi fick ihop till en ny valberedning! Tre ordinarie. Jaan
Kaur (sammankallande), BengtÅke Johansson, och Pelle Westerlund
Samt två suppleanter: Estelle
Berglund och Louise Lindström.
Även lite årsmötesuttalanden
skapades genom våra traditionella grupparbeten. De följer på
annan plats i tidningen.
Efter avtackningar, diplomutdelning och genomfört årsmöte
kunde vi dra oss bort till den
väntade middagen i hotellets
restaurang ”Björk”. Vi åt oxfilé,
ugnslagad lax och lite av varje.
Alla fick en liten DHR-flagga på
bordet och stämningen var hög.
En bra avslutning på Årsmötet
2015
IM

Uttalande tagna på
DHR Stockholmavdelnings årsmöte 2015
och kommer fram till ett flexibelt alternativ som fungerar för
alla! Det moderna Stockholm
och alla dess invånare förtjänar
detta. Bygg rätt från början!

1 Alla medborgare i Stockholm
stad och -nämnder ska kunna
utnyttja servicetjänster o.dyl. så
självständigt som möjligt och på
samma villkor som övriga medborgare.
Mot bakgrund av detta ser
DHR Stockholms avdelning det
som mycket allvarligt att det har
börjat antydas från biståndsbedömare mm. att ”Om du får ett
hjälpmedel så behöver du ingen
ledsagning vid inhandling av
dagligvaror etc.” Alla ska kunna
handla på egen hand utan att
behöva vara beroende av hjälp
från butikens personal. Vi anser
det även kränkande att kasta

över stadens ansvar på privata
näringsidkare!
2 DHR Stockholmsavdelning
tycker att det är mycket viktigt att
tillgänglighet och användbarhet
oavsett typ av hjälpmedel ska garanteras.
Mot bakgrund av att nya Slussen ska börja användas, är det
oacceptabelt med en lösning där
tillgänglighet och användbarhet
endast uppnås med hjälp av hiss
som dessutom planeras stängas
vid en viss tid!(då butiker stängs
för dagen)
Vi anser att det år 2015 är av
yttersta vikt att staden tänker om

3 DHR Stockholmsavdelning förstår och delar uppfattning när det
gäller många av stadens miljömål
samt trafiksäkerhetssatsningar.
Dock skulle vi uppskatta att en
ännu bredare och mer inkluderade översyn av trafiksäkerheten
görs. Inte bara bilister utan även
cyklister kommer ofta upp i höga
hastigheter. En krock mellan person i rullstol/elrullstol etc. och en
cyklist kan få allvarliga konsekvenser för båda parter. Dessutom vill
DHR Stockholmsavdelningen att
staden intensifierar arbetet för att
underlätta för personer med nedsatt syn att orientera sig i staden.
Det har på senare tid kommit till
vår kännedom att många känner
att olycksrisken är påtaglig. Ingen
medborgare ska behöva vara rädd
för att ge sig ut på en vanlig gata i
staden! Ett effektivare åtgärdsarbete kan rädda liv.
4 DHR Stockholmsavdelningen är
medveten om att inventeringsarbete påbörjats av brandskydd och utrymmningsplaner i samlingslokaler
avseende personer med funktionsnedsättning. Vi upplever dock att
arbetet med detta behöver gå fortare. Dessutom behöver eventuella
åtgärdplaner bli vassare. I det fall
det råder oklarhet huruvida sådan
plan finns, bör staden skyndsamt
se till att arbetet med planer samt
åtgärder kommer igång.
DHR STOCKHOLMSAVDELNINGEN
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JCDecaux vill ha
8 miljoner kronor
av Stockholms stad för ny toalettmodell
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Att Stockholms stad utökat tillgänglighetskraven på de
kommande offentliga toaletterna efter avslutad upphandling fick JCDecaux att rita en helt ny toalettmodell. Det
kostade 8 miljoner kronor, hävdar företaget och vill ha
ersättning för utgiften. Stockholms stad vill istället pröva
frågan med hjälp av stadsjuristen.
TEXT: ELSA PERSSON

I det förra numret av 08:an
uppgav Stockholms stad att de
förhandlade med JCDecaux om
att eventuellt ersätta företaget
ekonomiskt på grund av de utökade krav som tillkommit på de
offentliga toaletterna efter att
avtalet skrevs. Sedan dess har

08:an tagit del av mailkonversationer och upprättade
dokument mellan trafikkontoret vid Stockholms stad och
JCDecaux. Av dem framgår att
JCDecaux beräknar kostnaden
de har haft för att ta fram en
ny toalettmodell till åtta miljoner kronor. Summan gäller
själva framtagandet av en ny
modell med ritningar, och byggande av testmodell. Företaget
anser att Stockholms stad bör
ersätta dem på något sätt som
motsvarar de åtta miljonerna,
och föreslog enligt ett mötesprotokoll från den 15 januari
att växla utvecklingskostnaden
för den nya toaletten mot ytor
för digitala skärmar. Vid ett
möte den 13 februari ska de ha
föreslagit att de skulle kunna få
en taxebefrielse motsvarande
kostnaden.
– Vi har flaggat för att vi vill
ha en diskussion om den frågan.
Vi gick in med en modell men
sedan har man ändrat förutsättningarna helt, säger Micael Nilsson, JCDecaux, när 08:an frågar
honom om saken via telefon.
Men det låter underförstått
som att ni vill ha ersättning?
– Ja, givetvis gör vi en kalkyl
efter ursprungsplanen, och vi
behöver ta en diskussion om
merkostnader. Vi är ett företag
som behöver ha en viss marginal,
så är det.
Enligt Micael Nilsson har JCDecaux presenterat en kostnadsberäkning för trafikkontoret för att
styrka utgiften på åtta miljoner
kronor. Men på trafikkontoret
säger Michael Åhström, ansvarig
tjänsteman för toalettupphandlingen, den 31 mars att de inte
har sett något som verifierar
JCDecauxs utgifter. Medan

Michael Åhström vid samma tillfälle säger att det är rimligt att
JCDecaux får ersättning för sina
utgifter för en ny toalettmodell
om de kan styrka dem, säger han
knappt två veckor senare istället att stadsjuristen ska titta på
frågan och bedöma vad som kan
sägas ingå i avtalet.
08:an försöker sedan vid flera tillfällen kontakta Micael Nilsson på
JCDecaux igen, bland annat för
att få ta del av den kostnadsberäkning han tidigare nämnt, men
utan resultat.
Fredrik Alfredsson på trafikkontoret är den som formellt är
ägare till avtalet med JCDecaux.
Han säger att staden hittills inte
tagit emot något formellt ersättningskrav från JCDecaux
– Den dag det blir ett skarpt
krav får vi verkligen ta ställning
– hur ska vi agera? Innan dess får
vi försöka ta en diskussion. Vi
kommer att prata med stadsjuristerna, säger han till 08:an.
Men trafikkontoret tycks inte
ha bråttom med att få saken
utredd av stadsjuristerna, och
Fredrik Alfredsson ser inget hinder för att gå vidare i planerna
med att få ut de nya toaletterna i
staden.
– Det står i avtalet att vi i

slutänden kan utforma toaletterna - och jag tolkar det som att
BBR ingår i det, säger han.
Även Micael Nilsson på JCDecaux säger att de har ”fullt fokus
på att bygga toaletterna” och vill
inte ge sken av någon konflikt
med staden.
– Vi ser att man kan lösa det
här utan att göra det till en alltför komplex fråga, säger Micael
Nilsson.
Daniel Helldéns pressekreterare hänvisar till trafikförvaltningen när 08:an ber om en
kommentar om att avtalsfrågan
nu ska gå till stadsjuristen.
Patrik Silverudd är gruppledare
för Folkpartiet i Stockholm stads
trafiknämnd och ledamot i kommunfullmäktige. Han har reagerat
på 08:ans tidigare artiklar om
toalettupphandlingen och ställde
därför en fråga till Daniel Helldén
om saken i fullmäktige.
– Jag tycker inte att jag fick
ett jättebra svar. Det han säger
är att alla toaletter ska vara fullt
tillgängliga med kanske något
undantag. Ni lyfte det bra i tidningen: varför går man inte in
och skriver in nya krav i avtal?
Vad har man att sätta emot om
de (JCDecaux red.anm) inte gör
som det är bestämt? säger Patrik
Silverudd.

DET HÄR HANDLAR DET OM:
I en upphandling om att leverera ett 70-tal offentliga toaletter i utbyte
mot att få sätta upp reklamskyltar runt om i stan, vann JCDecauxs anbud. JCDecaux hade bara fem toaletter i sitt anbud som helt levde upp till
BBR:s storleksmått på 2,2 x 2,2 meter, trots att en lista över BBR:s krav
på tillgängliga toaletter fanns med i upphandlingsunderlaget. Då DHR i
efterhand påpekade att staden bröt mot sina egna riktlinjer ändrade sig
Trafikkontoret, och borgarrådet Daniel Helldén lovade att alla toaletter
skulle vara tillgängliga. Då avtalet med JCDecaux redan var undertecknat pågår nu en förhandling mellan Stockholms stad och företaget om
vem som ska stå för den extrakostnad som JCDecaux menar att de har
haft för att rita en ny toalettmodell.
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Här kommer sommarens bussresor!
Våra två första resmål, 27 juni och 25 juli
är i skrivande stund inte klara till 100%,
men det jobbas för fullt. Resor blir det i
alla fall. Så vi kallar det ”Hemlig, okänt
mål, dit näsan pekar-resor”.
På en av resmålen kan du som vill ta med
Resten av kostnaden subventioneras av
badkläder, så mycket vet vi nu. Vi hoppas
Stockholmsavdelningen .
ni vill följa med oss på dessa resor.
I priset ingår bussresa, bussfika, lunch
med tillbehör. Bestäm om du vill äta kött,
För resan den 27 juni är sista anmälfisk eller vegetariskt.
ningsdag onsdag den 17 juni.
För resan den 25 juli är sista anmälningsdag onsdag den 15 juli
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För båda resor gäller:
Vi träffas kl. 8.00 vid City Terminalen,
Klarabergsviadukten 72, vid Pressbyrån till
vänster om entrén.
Bussarna lastas kl. 8.30, avresa kl. 9.00
Åter i Stockholm ca 19.15.
Pris 350:-, betala gärna in på avdelningens
bankgirokonto 710-9333

Fondmedel!
Dags att söka medel ur våra fonder.
För närvarande har vi två fonder. Deras namn
respektive ändamål är:
Eleonora Ströms stiftelse:
”Att användas till vård och hjälp till ålderstigna
behövande på Kungsholmen”.
Anonyma givares stiftelse:
”Att användas till semestervistelse för rörelsehindrade ungdomar som ej har möjlighet att på annat
sätt få tillfälle till en sådan”.

OBS! Anmälan är bindande.
Anmäl er till Ulla Kjellvinger, tel. nr. 0839 88 07 alt. 0733-942464
Eller Karin Lemberg tel. nr. 08-618 7666
Ledsagare kommer att finnas med på resorna. Bussarna har lift men antalet platser
är begränsade för resenärer som sitter kvar
i sin egen stol under själva färden.
Alla är Välkomna
ULLA OCH KARIN

Om Du önskar söka medel ur någon av våra
fonder och är medlem i DHR Stockholmsavdelningen, ska Du göra det skriftligt och ställa Din
ansökan till respektive fond, adress:
c/o DHR STOCKHOLMSAVDELNINGEN,
Hammarby Fabriksväg 23, 120 33 Stockholm
Av Din ansökan ska, förutom namn, adress, telefonnummer och födelseår, även framgå till vilket
ändamål och vilket belopp Du söker till samt en
kortfattad beskrivning över Din situation.
Ansökan ska ha inkommit till avdelningen senast
den 31 maj 2015, för att kunna behandlas under
detta år.
IM

Midsommarafton
Fredag den 19 juni träffas vi på
Fruängsgården mellan kl. 12.00-16.00!
Adress Fruängsgården,
Gamla Södertäljevägen 5
Stor Midsommarbuffé serveras ca
kl. 13.30, kaffe och jordgubbstårta på det.
Pris 200:- betalas på plats.
Underhåller gör trion Smågodis
med blandad musik.
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Snaps, vin och starköl finns att köpa till bra pris.
OBS! Egen sprit får ej medtagas!

Anmäl dig senast onsdag den 10 juni till:
Ulla Kjellvinger tel. nr. 08-398807 eller
Karin Lemberg tel. nr. 08-6187666
Eller direkt till Fruängsgårdens
Restaurang.
OBS! Anmälan är bindande!
Alla är hjärtligt välkomna,
inte bara medlemmar.
Arrangörer:
Stockholmsavdelningen, Söder om Söder, Västerortsektionen

DHR representanter i Lokalråd för funktionshinder 2015
Stadsdelsnämnder

Bromma
Magnus Lindmark
070-498 00 32
Spångavägen 44
168 75 BROMMA
magnus.lindmark@dhrs.se
		
Enskede/Årsta -Vantör
Patrik Forslin				
Handelsvägen 186
Mobil: 070-8915908
122 38 Enskede
p_forslin@hotmail.com
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Farsta
Beatrice Kolijn
Söndagsvägen 66
Mobil: 073-6452996		
123 60 FARSTA
Mail: beatrice.kolijn@comhem.se
		
Hässelby-Vällingby
Marita Innergård
Friherregatan 43
Mobil: 070-282 18 62
165 58 HÄSSELBY
Mail: marita.innergard@dhrs.se
		
Norrmalm
Louise Lindström
Odengatan 2
Mobil: 073-621 24 23
114 24 STOCKHOLM
Mail: louiselindstrom.dhrs@yahoo.se
Rinkeby-Kista
Nan Berntsson
Bergengatan 4, 1 tr
Mobil: 070-787 71 58
164 35 KISTA
Mail: berntsson.nan@comhem.se
		
Skarpnäck
Jan Karlsson
Mobil: 076-091 54 31
Lagavägen 1 lgh1103
128 43 BAGARMOSSEN
		
Skärholmen		
Stig-Joeran Samuelsson
Ekholmsvägen 57
Mobil: 070-494 09 31
127 47 SKÄRHOLMEN
Mail: s-js@comhem.se
		
		
Lidingö
Lars Lövström
Bergsvägen 2 A
Mobil: 070 686 34 71
181 31 LIDINGÖ
Mail: lars.lofstrom@spray.se
		
Hägersten-Liljeholmen
Kent Malmqvist
Mobil:073-6580186, 073-8982001
Mail: kent.gustav@gmail.com
Kungsholmen

Karin Lemberg
Stagneliusv 40
11257 Stockholm

Mobil:073-6184533
carin.lemberg@gmail.com

Spånga-Tensta, VAKANT. Södermalm, VAKANT. Älvsjö, VAKANT. Östermalm, VAKANT.
Ekerö, VAKANT.

Facknämnder

Arbetsmarknadsnämnden
Louise Lindström
Odengatan 2
114 24 STOCKHOLM

Mobil: 073-621 24 23
Mail: louiselindstrom.dhrs@yahoo.se

Bostadsbolagen m fl
Louise Lindström, Ordf.
Odengatan 2
114 24 STOCKHOLM

Mobil: 073-621 24 23
Mail: louiselindstrom.dhrs@yahoo.se

Idrottsnämnden m fl
Therese Rudolfsson
Krukmakargatan 45,1 tr
117 41 STOCKHOLM

Mobil: 070-941 64 48
Mail: therese1533@hotmail.com

Kommunstyrelsen m fl / Socialnämnden och överförmyndarnämnden
Nisse Duwähl
Ekholmsvägen 63
Mobil: 073-981 99 34		
127 47 SKÄRHOLMEN
Mail: nisse.duwahl@dhrs.se

ersättare: Amir Amirriazi
(se Trafiknämnden)

Kulturnämnden m fl / Kyrkogårdsnämden
Louise Lindström
Odengatan 2
Mobil & sms: 073-621 24 23
114 24 STOCKHOLM
Mail: louiselindstrom.dhrs@yahoo.se
Socialnämnden och överförmyndarnämnden
Nils Duwähl, Ordf.
Ekholmsvägen 63
Mobil: 073-981 99 34
127 47 SKÄRHOLMEN
Mail: nisse.duwahl@dhrs.se
Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden
Amir Amirriazi
Idholmsvägen 51
127 47 SKÄRHOLMEN
Mail: amirriazi@dhrs.se
Stockholm Business Region AB m fl
Louise Lindström
Odengatan 2
114 24 STOCKHOLM

Mobil & sms: 073-621 24 23
Mail: louiselindstrom.dhrs@yahoo.se

Trafik- och Renhållningsnämnden m fl / Fastighetsnämnden
Amir Amirriazi
Idholmsvägen 110
127 47 SKÄRHOLMEN
Mail: amirriazi@dhrs.se
Utbildningsnämnden m fl
Agnes Wimo Grip
Svartviksslingan
16739 BROMMA

Mobil: 070 483 26 57
Mail: awimogrip@gmail.com

Värme, vatten, hamn och Stokab m fl
Jaan Kaur, Ord.
Odalgränd 17
165 76 HÄSSELBY

Mobil: 070-329 80 38
Mail: jaan.kaur@dhrstockholmlan.org
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BUSSRESA 30 maj 2015
Motorklubben och Stockholmsavdelningen arrangerar en bussresa lördagen
den 30 maj till Sparreholms
Slotts Bilmuseum..
Vi träffas kl. 08.00 vid
Cityterminalen Klarabergsviadukten 72 Stockholm, vid Pressbyrån till
vänster om ingången.
Bussarna lastar kl. 08.30.
Avresa kl. 09.00.
Åter i Stockholm ca kl.
19.15.
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Pris 350:-, resten är subventionerat av Stockholms-

avdelningen. Betala gärna
in på Stockholmsavdelningens bankgiro 710-9333.
OBS! Motorklubbsmedlemmar åker för reducerat
pris; 250:I priset ingår bussresa, bussfika, lunch med tillbehör,
entréer.

Sista anmälningsdag 18
maj.
Anmäl er till Ulla Kjellvinger, kansliet 08-564 826 52
eller 08-398807
Eller till Ebbe Berglund, Motorklubben, 08-715 81 34.
Ledsagare kommer att
Bestäm om du vill äta kött,
finnas med på resan. Busfisk eller veg.rätt.
sarna har lift. Antalet platser
Efter lunchen åker vi till
”Verkstaden”, ett sex tusen är begränsade för resenärer
kvadratmeter stort ”Ullared som sitter kvar i rullstolen
under färd.
i miniatyr”. Kom med och
Alla hjärtligt välkomna!
shoppa loss!

Vandring i gammalt kulturlandskap!
En repris från förra året.
Det gick så bra att de nu inbjuder alla innehavare av en elrullstol till en ”Pilgrimsvandring”
igen. De som var med förra året
hade en väldigt trevlig dag och
som någon av deltagarna sade så
behöver man inte alls vara religiöst lagd. Alla kan ju finna nöje i
en ”dag på landet”./red

Rulla som pilgrim
den 11 juni 2015.

Vandring på delar av Ingaleden
för personer som är rullstolsburna. Vandringen är på 8,5 km och
går på grusväg. Underlaget passar inte för manuell rullstol, men

permobil eller elrullstol fungerar
bra. Ta gärna med en assistent
eller följeslagare.
Vi startar vid Granbyhällen
som ligger vid Granby gård och
avslutar vid Markims kyrka.
Observerar att start och mål
är vid olika platser. Färdtjänstadress till Granby är Orkesta
Granby 2. (Det är viktigt eftersom det finns många Granby
gård.)
Vandringen passerar gravfält
från äldre järnåldern, runstenar
som restes av de första kristna på
1000-talet och i Markims kyrka
från 1200-talet finns en avbildad
vikingabåt.

Vi startar kl 10 och beräknas vara klara klockan 15. Vid
framkomsten till Markims kyrka
avslutar vi med middagsbön och
äter därefter medhavd matsäck.
Vid regn inställt.
Vandringen är ett samarrangemang mellan Pilgrim Vallentuna
och Sollentuna församling.
För mer information och anmälan Majken Öst-Söderlund
08-511 862 65 eller mejl majken.ost-soderlund@svenskakyrkan.se
Eller diakon Katharina Wolf
Erixon 070-781 95 55 katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se

S T Y R E L S E R
DHR Stockholmsavdelningens styrelse
Nils Duwähl, ordförande
Karolina Celinska, 1:a vice ordförande
Magnus Lindmark, 2:a vice ordförande, kassaförvaltare
Amir Amirriazi, informations- sektionsrådsansvarig
David Hansson, studieansvarig, medieanalys
Ulla Kjellvinger, rese- evenemangs- medlemsansvarig
Marita Innergård
Västerorts styrelse
Gunvor Hersén Ordförande
Karin Lansky Vice ordförande
Nan Berntsson Sekreterare
Karin Lemberg Kassör
Gun-Britt Andersson Ledamot
Birgitta Larsson Ersättare, endast år -15
Birgitta Rappa Ersättare, endast år -15
Annika Sjöstedt Revisor
Sebastian Nikula Revisorssuppleant

2 0 1 5

Söder om Söders styrelse
Jan Karlsson, ordförande
Bengt-Åke Johansson, vice ordförande
Gudrun Dahlgren, sekreterare
Ulla Kjellvinger, kassör
Beatrice Kolijn, Ledamot
Sektionsråd: Jan Karlsson och Beatrice Kolijn
Reseansvarig: Ulla Kjellvinger
Motorklubbens styrelse
Amir Amirriazi, ordförande
Ebbe Berglund, vice ordförande
Ossi Aalto, kassör
Ingela Mismo, sekreterare

Sektionsråd: Gunvor Hersén och Karin Lemberg
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INSÄNDARE

till
08:an

SF:s bioklubb diskriminerar funktionshindrade
SF har en bioklubb som fungerar
så att medlemmarna får ett medlemskort där varje besök registreras, och till slut har man nått,
först silver, och sedan guldnivå
som berättigar till förhandsvisning gratis av nya filmer. Så långt
allt väl. Men de flesta av dessa
förhandsvisningar förläggs till
biografen Park på Sturegatan.
Detta är en gammal biograf som
inte är rullstolsanpassad, troligt-
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vis är det en av de få som inte är
det. Trapporna till salongen är
breda så man lätt skulle kunna
montera in en eller två rullstolshissar som man har gjort t.ex. på
Filmstaden Sergel. Vad säger då
SF om detta? Jo, man skyller på
att fastigheten inte är deras och
dessutom K-märkt vilket innebär
att man inte får göra någon typ
av om- eller tillbyggnader. Men
då menar vän av ordning att

problemet lätt skulle kunna åtgärdas om man förlade förhandvisningama till en annan biograf,
t.ex. SF:s flaggskepp biografen
Rigoletto på Kungsgatan. Den
är nyrenoverad och förmodligen
lika stor som Park. På Rigoletto
finns flera rullstolsplatser och
handikapptoaletter. Jag vet att
det började att gälla en ny tillgänglighetslag vid årsskiftet.
JAN HAMMAR, MEDLEM 2015

KOLMÅRDEN
Följ med oss på bussresa till
Kolmården lördag den 22 augusti!

Vi träffas kl. 8.00 vid City Terminalen, Klarabergsviadukten 72, vid Pressbyrån till vänster om
entrén.
Bussarna lastas kl. 8.30, avresa kl. 9.00
Åter i Stockholm ca 19.15.
Pris 450:-. Då får Ni bussresan, bussfika, lunch
med tillbehör, alla entréer och Delfinariet!
Mycket upplevelse till lågt pris! Betala gärna in
på avd bankgirokonto 710-9333.
Sista anmälningsdag är måndagen den
10 augusti. Då får du också meddela om du vill äta
kött, fisk eller vegetariskt.
OBS! Anmälan är bindande.
Anmäl er till Ulla Kjellvinger, tel. nr. 08-39 88 07
alt. 0733-94 24 64
Eller Karin Lemberg tel. nr. 08-618 76 66
Ledsagare kommer att finnas med på resorna. Bussarna har lift men antalet platser är begränsade
för resenärer som sitter kvar i sin egen stol under
själva färden.
Alla är Välkomna

ULLA OCH KARIN

Rapport från Söder om Söders kaféer under våren
Lördagskaféet i mars bjöd på en
otroligt fin musikupplevelse! Den
bolivianska gruppen ”Comunidad Quechua Aymara”. De gick
mellan borden och spelade på sina
fina ovanliga instrument, bl.a.
fanns trummor med getskinn.
De hade även saker framme för
försäljning, textilier, handarbete
av olika slag. De placerade även ut
olika instrument över flera bord
som gästerna fick gå och bekanta
sig med. Färgstarkt och originellt.
Det var synd att det inte kom fler
gäster! Ni som inte kom, ni missade mycket!
Vi kommer säkert att anlita dem
fler gånger!

Vårens första kafé var den
21 februari.
Olle Eilestam underhöll oss med
sång och musik. Dessutom ledde
han allsång. Det var trevligt att
så många kom! Totalt 55 gäster
som drack kaffe eller te, och
cirka tio gäster som kom bara för
att lyssna och ta del av underhållningen.
Alla som var med på kaféet
tyckte att det är så trevligt att
lyssna när Olle spelar. Smörgåsarna var goda och lotteriet hade
fina vinster. Bengt-Åke delade ut
rosor till en del damer vilket blev
mycket uppskattat. Vi hoppas
att Olle kommer igen, kanske till
hösten. Men först ska vi ha en
lång varm sommar! Visst är det
skönt nu när dagarna blir ljusare
och längre?

Till Lördagskaféet den 18 april
kom gruppen Vismust och underhöll med musik och sång. Vi
fick höra schlager och visor av
Dan Andersson, Bellman Fröding
m.fl. Det var skämtsamma, sorgliga, poetiska och burleska. En
uppskattad och trevlig underhållning blev vi bjudna på. Till och
med skillingtryck som ingen förut
hade hört!
Vi kanske får höra dem igen till
hösten!
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Från Skärgårdsstiftelsens nyhetsbrev:

Huvudskär mer tillgängligt
En ny möjlighet under våren och sommaren är att
Skärgårdsstiftelsen kommer
driva vandrarhemmet på Huvudskär. Waxholmsbolaget
kommer på försök att under

sommarsäsongen låta köra
tre reguljära turer i veckan
till Huvudskär. Det kommer
innebära mycket förbättrade
möjligheter att både åka dit
för att övernatta och för en

utflykt över dagen. Ett viktigt steg i arbetet för att göra
skärgårdens härliga miljöer
tillgängliga för flera.
Man åker ju Waxholmsbåt
med färdtjänstkort numera!

Svar på fam. Lanskys insändare i nr 2
Vi beklagar att förra årets juloch nyårsfirande inte var till full
belåtenhet för våra gäster. Vi tar
tacksamt emot både positiv och
negativ kritik.
Vi genomförde under 2014
och jobbar fortfarande med en
stor förändring av organisationen
i form av nya ledare, nya rutiner,
nytt arbetssätt och även ny personal. Det tar sin tid att få detta att

fungera men vi är på god väg.
Vår vision är att erbjuda en
adekvat och professionell rekreations- och rehabiliteringsverksamhet och att tiden på Sommarsol
ska i möjligaste mån överträffa
gästens förväntningar.
Detta uppnår vi med kompetenta och engagerade medarbetare, en anläggning som håller
hög klass och med moderna

tekniska hjälpmedel. Vidare vill
vi ha en konstruktiv dialog med
våra kunder – gäster, landsting,
sjukvård, etc.
Detta är våra ambitioner och
jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till Sommarsol.
TITTI UNOSDOTTER
VD STIFTELSEN SOMMARSOL

Ps. I maj inviger vi en
ny utomhuspool. Ds.

Västerort
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Dagsutflykt till Skansen

Bingo på Spångafolkan

Känner du för att hänga med oss på en Skansendag den 16/7 2015 mellan 13.00 - 18.00?
Vi bjuder på inträdet till Skansen. Du tar dig dit
själv kommunalt eller med Färdtjänst. Om du åker
Färdtjänst meddela oss det när du anmäler dig!
OBS VI HAR INGA LEDSAGARE med oss. Använder du manuell rullstol tar du med dig någon
vän som kan hjälpa dig.
Vi ser fram emot en skön dag på Skansen. Kanske
blir sugen på lite mat på eftermiddagen.
DU BETALAR SJÄLV DIN MAT. Mer information kommer i Informationsbladet för ” I Väntan
på Nollåttan”.

Spångavägen 353.
Vårens sista Bingoträff blir den 17/5 2015 mellan 12.00 - 15.00. Sedan görs ett uppehåll under
sommaren. Vi återkommer i höst den 27 september 2015 och spelar Bingo och fikar tillsammans.
Samma plats och tider som vanligt.

Anmälan senast den 2 juli 2015 till;
Nan Berntsson tel. 08-751 70 09, eller
0707877158
eller Karin Lemberg tel. 08-61 87 66, eller
0736184533
Alla Hjärtligt Välkomna
STYRELSEN DHR VÄSTERORTSSEKTIONEN

Hjärtligt Välkomna
Bingokommittén Västerortssektionen

Söder om söder
Välkomna till vårens sista Lördagskafé!
Lördagen den 23 maj

Första Lördagskaféet
efter sommaren!
Lördagen den 29 augusti.
Artist ännu ej klar, det
kommer mer info i ”I
Väntan på Nollåttan” som
kommer i juni.

Sista anmälningsdag onsdag den 20 maj
Anmälan görs till Ulla Kjellvinger,
tel. nr. 08-398807. Eller Fruängsgårdens reception. Adress: Gamla Södertäljevägen 5, Fruängsgårdens samlingssal.
Alla hjärtligt välkomna, inte bara medlemmar.

Trevlig sommar önskar vi
Er alla! Njut av sol och
värme!

Underhåller gör Staffan Klingspor med sång och
dragspel.
OBS! Alla måste anmäla sig i förväg!
Bestäm om du vill ha smörgås eller kaffebröd till
ditt kaffe eller te. Det blir DHR-information och
lotteri med fina vinster.

SÖDER OM SÖDER

ARRANGÖR SÖDER OM SÖDER.

Motorklubben

Motorklubben

DHR Stockholmsavdelningen
Box 92184, 120 09 Stockholm
08-564 826 50
info@dhrs.se www.dhrs.se

Glad och grönskande vår för långa soliga bilturer
drömmer vi om nu!
Motorklubben har hållit årsmöte, och lyckats få ihop en styrelse
med hela fyra medlemmar!
Amir Amirriazi, ordförande
Ebbe Berglund, vice ordförande
Ossi Aalto, kassör
Ingela Mismo, sekreterare
Vi hälsar Ossi välkommen i
styrelsen!

Motorklubben ska tillsammans
med Avdelningen göra en bussresa som vi tror ska intressera
många. Bilmuseet vid Sparreholms slott! Med en shoppingtur efteråt. Ni får bläddra fram
till annonsen om resan och läsa
om tider mm.
OBS! Som medlem i Motorklubben åker du med för
reducerat pris: 250:-

Vi söker medlemmar!
Ni som är intresserade av bilfrågorna. Det kostar bara 75:-/år.
Kontakta kansliet eller Ebbe. Vi
behöver er till Motorklubben!
Vår adress:
Motorklubben
DHR Stockholmsavdelningen
Hammarby Fabriksväg 23
120 33 Stockholm
Tel: 08-564 826 50
E-post: info@dhrs.se
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Rullstolstaxi
Rullstolstaxi är det bekväma och smidiga sättet
för dig som är rullstolsburen att ta dig från A till B!
Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om!
Med 35 års erfarenhet av dessa transporter
vet vi vikten av att sätta vår kund i fokus!

Boka din resa på 08-28 75 15

