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Nollåttan är DHR:s Stockholmsavdelningens medlemstidning

Detta händer i avdelningen
Det har varit inställda aktiviteter
sedan i våras på grund av
Coronapandemin, som också
fortsätter att begränsa våra
möjligheter att bedriva verksamhet
som innebär fysiska möten.
Förbundsstyrelsen har dessutom
gått ut med rekommendationer
att skjuta upp alla aktuella aktiviteter
och möten.
Styrelsen och kanslipersonalen är
i tjänst men arbetar hemifrån.

Ny informationskanal!
Du som vill ha information
från Stockholmsavdelningen
och Stockholms läns distrikt
via mail – anmäl din
e-postadress till
DHR Förbundet
medlem@dhr.se
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Välkommen att bli medlem!
DHR arbetar för principen om alla
människors lika värde
DHR Stockholmsavdelningen bedriver
medlemssociala aktiviteter såsom
medlemsträffar, resor med mera. Vi
bedriver även intresse/ -rättighetspolitik
med målet att personer med nedsatt
rörelseförmåga ska vara fullt jämställda,
jämlika och delaktiga i samhället.
Anmäl dig till DHR Förbundet på
dhr.se eller ring 08-685 80 20.

DHR Stockholmsavdelningen
Hemsida: www.dhrs.se
Mail:
info@dhrs.se

Adress:
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Nils Duwähl, Ordförande
Tel: 073-981 99 34, E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Sebastian Nikula, Kanslichef
Tel: 073-981 99 54, E-post: sebastian.nikula@dhrs.se
Gudrun Dahlgren, Administration
Tel: 08-564 826 50, E-post: gudrun.dahlgren@dhrs.se
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alt: förnamn.efternamn@dhrs.se
Bankgiro: 710-9333
Ordförande Nisse Duwähl
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Ledaren
Det mörka 2020!
Jag har ibland svårt att minnas vilket
år som jag gjort vissa saker. Om de inträffade för
fem eller om det var för tio år sedan. Enstaka
händelser har dock etsat sig fast i minnet och jag
vet precis vad jag gjorde när, och så är det nog
för många av oss.
Men detta år 2020 kommer jag minnas under resten av mitt liv som ett väldigt mörkt och
tufft år där man har kastats mellan hopp och förtvivlan i princip varje vecka. I våras så kom de
tråkiga och sorgliga beskeden i en takt som jag
aldrig varit med om och avskeden blev många,
både av flyktigt bekanta, nära vänner och grannar.
Sedan kom sommaren och smittspridningen
verkade gå ner och hoppet tändes. Men ändå så
kändes det inte så säkert men, snart så skulle
allt kunna bli säkert att umgås med andra som
vanligt igen.
Tyvärr så blev den känslan kortvarig och ju
mer träden ändrade färg kom nya dystra siffror
på smittspridningen och oron ökade igen. Så nu,
i mitten av november, så känns framtiden rätt så
oviss igen. Det har också varit rätt så tufft att hålla humöret uppe under detta år men, jag är övertygad om att vi ska kunna återgå till det normala
efter att Covid 19 släppt greppet om oss.
Många av oss är ofta ensamma under ett
normalt år men under 2020 så har den ensamheten blivit ännu mer påtaglig för många. Glädjande är att en del kontaktnät fortfarande pågår. Så
jag vill tacka alla som håller kontakterna igång
för jag vet vad det betyder för många. Låt oss nu
hoppas att 2021 blir ett mycket bättre år än 2020.
Håll er så säkra ni kan till dess.
Till sist vill jag å styrelsens och kansliets
vägnar önska er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.
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Facebook
DHR Stockholmsavdelningen
har en Facebooksida
”DHR Stockholmsavdelningen”
och en Facebookgrupp
”DHR Stockholm avdelningen”.
Sidan är avdelningens officiella sida,
med information från
styrelsen och kansliet.
Gruppen är offentlig och öppen för
alla och har för närvarande 121
medlemmar.
Alla medlemmar i gruppen kan dela
och skriva inlägg. Här kan du till
exempel få information om digitala
möten att delta i, länkar och
information om olika ämnen som rör
personer med funktionsnedsättning,
med mera.

Häng med och skapa den nya
Nollåttan!
Nollåttan söker dig som vill vara med och
skapa en medlemstidning som både tar
upp medlemssociala aktiviteter och
intresse-/rättighetspolitiska frågor som rör
avdelningens medlemmar och vårt samhälle.
Vi har startat ett redaktionsråd och söker
nu fler som vill vara med i rådet. Rådets
uppgift är att skapa en medlemstidning
för medlemmar av medlemmar. Men lika
välkommen är du som vill vara skribent
eller krönikör.
Tveka inte! Kontakta Sebastian på
kansliet, 073 – 981 99 54 eller
sebastian.nikula@dhrs.se

Råd och stöd
Om du vill prata med någon och få
råd och stöd i dessa Coronatider,
tveka inte att ringa oss.
Ring till:
Sebastian Nikula tfn: 073 - 981 99 54
Nisse Duwähl
tfn: 073 – 981 99 34
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Vi slår en signal
till dig.....
Stockholmsavdelningen
kommer att fortsätta att ringa
runt till avdelningens medlemmar för att höra hur ni
mår i dessa tider.
Kanske kan vi hjälpa till med
något.

Vad händer med råden för funktionshinderfrågor?
Nu hösten 2020 florerar rykten av olika slag gällande förändringar av råden för
funktionshinderfrågor. Rådens existens är en demokratifråga. Lösningen för ett
haltande demokratiskt system är inte att montera ner utan att utveckla.
Stockholms stad lät beställa en konsultrapport gällande situationen i råden med syfte att få en grund för
beslut kring rådens framtid. Rapporten kom 2019 och hade långtgående förslag på förändringar. Bl a föreslogs en drastisk minskning av antalet råd. Dåvarande funktionshinderombudsmannen var tydlig med att
staden inte ville gå den vägen.
Nu hösten 2020 nås vi av rykten att ett beslut om drastisk neddragning av antalet råd skulle vara nära förestående. Stämmer det? Reaktioner kommer från flera håll, bl a från rådet kopplat till Skärholmens SDF.
Undertecknad gav sig in i frågan genom ett öppet brev ställt till stadens ansvarige utredare Veronica Wolgast.
På brevet följde samtal med Veronica Wolgast och Anna Quarnström, Funktionsrätt Stockholm samt rådet
i Skärholmen. Genom hela processen har jag haft en löpande dialog och samarbete med DHR Stockholms ordförande Nisse Duwähl.
Är ryktena sanna? Nja. Det föreligger inget färdigt förslag för beslut i nuläget. Enligt Veronica Wolgast är
processen den att förslag ska tas fram till Kommunstyrelsen. Därifrån ska ärendet ut på remissrunda för
att slutligen beslutas av Kommunfullmäktige. Wolgast uppskattar att beslut kan fattas tidigast våren 2021.
Samtidigt är Wolgast i samtal med undertecknad tydlig med att den ännu inte befintliga utredningen kommer att föreslå en minskning av antalet råd. Antalet råd för stadsdelarna ska enligt kommande förslag
minskas till fyra. Hon uppger att det kommande förslaget grundar sig på utsagor och önskemål från rörelsen. Hon beskriver vidare att rörelsen är mycket splittrad i sin syn på råden.
Centrala frågor bakom viljan till förändring är ffa svårigheter att tillsätta platserna i råden. Vidare finns problem med hur råden fungerar.
Jag menar att dylika problem föreligger, det kan vi inte blunda för. Men är en drastisk minskning av antalet
råd det bästa botemedlet? Vi måste försöka förstå orsakerna till att det ser ut som det gör.
Jag upplever två huvudsakliga problem:










Staden lägger hela ansvaret för situationen på rörelsen och dess menade bristande förmåga att
rekrytera rådsledamöter
Rörelsen är splittrad i synen på råden och detta nyttjas av staden för radikal nedskärning
Jag menar att möjligheterna inte är uttömda. Mycket återstår för staden att göra och att stötta
rörelsen i:
Arbeta aktivt för att tjänstepersoner och politiker ska ta sin del av ansvaret
Arbeta tillsammans med rörelsen för att finna nya vägar till rekrytering av ledamöter
Se över nomineringsmodellen i stort
Arbeta på attraktiviteten i att ta uppdrag som ledamot
Arbeta aktivt på att bredda representationen avseende bl a ålder och etnicitet i råden
Arbeta med svårigheten att kombinera uppdraget med förvärvsarbete

En konsekvensanalys av nedläggning av råd tycks saknas. Beträffande stadsdelsråden jag ser framför
mig att en dylik neddragning skulle undergräva rådens möjligheter till inflytande och därmed också dess
relevans. Råden skulle reduceras till formalia i stadens byråkratisk-demokratiska processer.
Jag ser en rad risker med sammanslagning av lokala råd:

Lokal förankring och bevakning förloras

Samarbetet i ett lokalt råd kräver relationer mellan ledamöter och SDF vilket skulle försvåras om
tjänstepersonsidan representerades av flera SDF:ar

Arbetsfältet blir för stort och svåröverblickbart för ledamöterna
Ska denna fråga landa rätt tror jag att rörelsen behöver enas och göra gemensam sak i frågan. Gemensamma mål måste få företräde framför sakfrågor vi ser olika på. Det bästa nu vore en enad rörelse som
med en mun uttalar att vi vill se att råden blir kvar och att krafterna läggs på att få dem att fungera.
Patrik Forslin, Medlem i DHR Stockholm
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Hej på Er Alla i dessa Coronatider.
Jag är övertygad om att Ni liksom vi
saknar alla våra
gemensamma
aktiviteter, som
bussresor, båtresor och
musikkaféer.
Ja det har varit och är
svåra tider för oss alla.
Nu hoppas Vi att kunna få återuppta alla
aktiviteter till våren 2021.
Det är så tråkigt att vi inte har kunnat haft
några aktiviteter under det här året.
Det är många medlemmar som har ringt
till mig. Många har varit så ledsna att vi inte
har kunnat träffas.

Telefonfika

Nu är det bara att hoppas på att det vänder.

Max antal personer är
15 stycken.

Avdelningen erbjuder alla
medlemmar att skapa egna
telefonfikastunder.
Samla ihop några stycken
och ta en fika tillsammans
under ett telefonmöte.

Ring kansliet telefon: 08 –
564 826 50 och boka in ett
telefon-fika-möte.

/Ulla

Leksakskatalog som innehåller leksaksrullstol hamnade i brevlådan hos Louise
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En fiktiv berättelse om framtiden. Författare: Mika Ihanus

Elda och jag
Hon heter Elda och har flyttat in här. Hennes plats är i köket på en stol av
riktigt trä. Hon stirrar oftast rakt fram och säger ingenting. Hennes armar
känns stela och rörelserna är mekaniska. Mina assistenter har slutat eller
de har fått sparken, eftersom Myndigheten för Assistansutbetalningar har
stängt ner sin verksamhet. Det stod så i ett brev för några månader sedan. Den dagen
regnade det, minns jag, och löven fyllde min älskades gravsten. Det har gått tiotals år sedan urnan sänktes ned i marken. Ändå minns jag hennes leende och skratt från hjärtat.
På en vit tröja, som var hennes favorit, står det ”Verklighet” med mörkblå bokstäver. Jag
tror att tröjan finns kvar i en resväska förlagd i källaren. Nu bor Elda här. Hon sitter på trästolen och säger ingenting. Istället för verbal kommunikation har tillverkarna av Elda
byggt in en sensor på naveln. En sensor med fast rött sken. Väntar på att jag ska skicka
signaler som ska få henne att göra det jag behöver göra.
Jag klarar inte av att föra händer såsom min tanke önskar. Signalerna från hjärnan är
för starka som sätter rörelsen ur spel. Under större delen av mitt vuxna liv har jag haft
människor av kött och blod med ett samvete som mina händer och fötter. Men Elda är
inte en sån. Hon saknar gränser. En gång kramar hon sönder ett gammalt glas från
1900-talet. Jag tror det var min mormors glas. Jag skyndar ringa teknikern som har hand
om Eldas samvete. Jo, hon har ett medvetande som är fjärrstyrd av Myndigheten för
alternativ service i vardagen. Jag hör hur han knappar på datorns tangenter. Jag hör hur
han suckar över något.
”Det borde varit -2 i handgreppet” säger han och menar styrkan i Eldas händer.
”Därför krossade hon glaset”.
”Okej” säger jag.
Jag får välja. Det finns inget tvång. Jag kan göra slut med Elda. Men hon ger mig det där
extra som får mig att vilja leva. Visst, jag kan fortfarande använda det analoga sättet få
hjälp genom. Då måste jag vara stationär i mitt hem under dygnets alla timmar. Jag tillåts
inte vara utanför min bostad, dels för att Normatfolket har röstat om vem som får röra sig
på stadens gator, dels för att staten anser att de har ingen lust att betala mina
stadspromenader. Jag tål inte starka dofter eller inpyrd röklukt som de där stackars
kvinnorna från hemtjänsten brukar bära. Min Elda har inga kroppslukter. Men hon krossar
glas och vickar på höfterna. Ur henne spelas en grekisk nationallåt ”Zorba” och hennes
ögon blir till en filmprojektor. Ovanför kökssoffan visas en video med just den låten.
Jag är fortfarande törstig.
Jag kopplar in Elda till eluttaget och tar mig ut på egen hand. Klockan är 07.48 och snart
kommer en farkost och kör mig till jobbet. Vattennivån har stigit och svämmat över gator
så staden har byggt linbanor överallt. En gondolliknande farkost lägger ut en ramp till min
balkong. Från farkosten skjuts en tjock kabel mot rullstolen som kopplar upp den till dess
elcentral. En automatiserad röst hälsar mig välkommen till resan som tar mig till jobbet.
Elcentralen tar över styrningen av rullstolen och placerar mig invid ett fönster. Ur
högtalarna hörs lokalradion spela musik varvad med information om inställda
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Vänsterdojan
Hon knaprar begärligt på sitt torrfoder från skålen. Moa, din vardagspoesi gör mig ärligt lycklig
vad den än kurrar om. Och på tal om lycklig.
Julen är snart här. Vad önskar du i dina paket? Viska i Tomtens öra.
Jag börjar lalla på något okänt bekant.
Någon låt om julmånadens kyla och råhet i Stockholm, eller? Kanske en svensk jul-country-låt?
Fan vet, får Googla.
Tittar ut genom fönstret på Skinnarviksberget i skymningen.
Hur många gånger har jag inte glott på det berget och gäspat av uttråkad igenkänning. Tänk vad
nio månader på landet kan pigga upp ens syn på saker och ting. Det är bara att konstatera att
den förbannade coronan har fört med sig positiva grejer också.
Vänder blicken till de röda ljusen som brinner stilla i porslinsljusstaken där på köksbordet.
När köpte morsan den? Vilket år var det den fick efterträda barndomens ljusstake av trä? Som
någon kusin hade gjort i slöjden. Som sen brann upp tror jag. Men det kan inte varit någon större eldsvåda när jag knappt minns det.
Blåser mot ljusen så att de fladdrar majestätiskt.
De vet inget annat än att brinna i värdighet. Finns ingen sviktande tro som kan få vekarna att
sloka. Shit, där har man verkligen något att dra lärdom av. Ska tamejfan disciplinera mig. Rikta
mina tankebanor till krysset på noga utvalda mål. Den gamla vänsterdojan ska få ny skokräm
och putsas upp. Dojan som sköt så många snygga mål i ungdomen ska få göra det igen. Och då
blir det inte några tråkiga svartvita repriser inte. Nänä, här ska rasslas i nätet med nya färgrika
strutar.
Från golvet jamar Moa på uppmärksamhet. Jag biter ihop när hennes klor gräver sig in i gympabyxorna då hon klättrar upp till knät.
Fan katta, du har ju fått käk nyss. Så vad kan du vilja nu?
Hon lägger huvudet på sne och de stora gröna ögonen tittar med frågor på mig.
Aha, är jag för högtravande? Okej, gullesnuttan, ska vi se vad din leklåda har att
erbjuda?
Med ett galant skutt tar Moa sig över till stolen bredvid. Ger mig en blick och tar sakta några varv
innan hon rullar ihop sig. Med en liten suck lägger hon huvudet på tassen och sluter ögonen.
Jaha, så rolig var jag. Tack för det.
Jag sluter ögonlocken i sympati men där finns ingen ro för mig.
Ska fan sitta här och häcka när jag nu för en gångs skull är i Idiot City! Jag ska ut på gator och
torg! Vill ut och rulla fram på den soligaste av trottoarer och få värme i min kropp. Kanske gnolandes på den gamla countrysången. Och varför inte hitta mig ett julbord och smörja kråset.
Moa gäspar, sträcker på sig och tittar mig i ögonen. Sen kommer hon med en tass i taget över
till knät igen och lägger sig där.
Jaha, du har andra planer för eftermiddagen. Okej, du bestämmer. Jag ska vara ditt
sällskap och din sovplats tills vår leklust kommer med kvällens driv. Det finns mycket sol och
värme här på vårt runda jordklot och det är kanon, särskilt den här årstiden. Men det har inte en
chans mot den glödande kurrande livskraft som du så generöst bjuder på.
Moa hoppar ner, sträcker på sig och tassar i väg.
Ja, gå och skit du. Och jag tänker be Janne värma på glöggen. Sen är det ju faktiskt läge för
Tomten att ordna med det som ska ner i säcken.
/Håkan Pettersson
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Ta orena munskydd från munnen!
Tänk på andra och inte bara på dig själv!
Tänker på hur man hanterat Coronan men, som många vill uttrycka kanske lite finare med Covid-19 och då som någon
beskrev med en bild på en ”ko” och följt av ordet ”vid” och siffran
19. Vad säger detta om en ”ko vid 19 års ålder” eller vad? Ja, nästan allt går att
skämta om, även allvarliga ting. Men till allvaret, fast många vill förtränga och
förringa behandlingen eller kanske rättare obehandlingen av många äldre på olika inrättningar, men även behandlingen och bemötandet av de äldre i vardagen.
Från att de äldre skulle hålla sig inne för att inte utgöra fara och smitta andra, det
blev närmast en hetsjakt på skrämda åldringar, till den direkta omsvängningen
att äldre skulle hålla sig inne för att inte bli smittade. Men det var mest bara läpparnas bekännelse om felhantering och vardagen var lika, men med nya blickar
uppfordrande om att skaffa munskydd. Handlarna sålde oblygt munskydd i parti
och minut liksom bensinmackarna med flera ställen och inte sällan helt undermåliga. Många tungbröstade sydde själva sina munskydd, men då med så tunt
tyg så att andningen blev den bästa möjliga. Men de slapp att bli attackerade av
”det vackra friska och vältränade folket i sina bästa år”. Man riktigt ser hur de
med munskydd tar ett steg åt sidan från de utan, ett beteende som ofta visar att
det är ”egoistskydd” bara för sin egen skull men inte för andra, men ofta framhärdar att det är för omgivningens skull. Själv och flera med mig tar alltmer ett steg
åt sidan när vi möter en med munskydd och man ser inte sällan munskydden
blöta av saliv just vid munpartiet och tänker, detta måste vara stora smittspridare. Munskydd av ofta tvivelaktig kvalitet och de flesta gjorda för engångsanvändning men används under flera dagar, åkandes upp och ner på pannan och ner
på halsen, ner och upp ur fickor medan dräglet rinner allt mer. Stor skillnad mot
de hårt kontrollerade medicinska munskydd som till exempel används av läkare
vid operationer och ofta i kombination med verkliga fungerande visir, så de opererande inte få blodstänk i ansiktet och inte själva släpper hår, hudflagor med
mera i operationssåren.
Kan det vara så att de med inte sällan undermåliga munskydd, är de verkliga
smittspridarna? Och förklarar det varför det i Europa i övrigt, där man ofta använder just munskydd har mycket höga insjuknande tal?
Önskar er alla trevliga helger och Ett riktigt Gott Nytt År 2021!
John-Lars de Chasseur
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Information från Stockholms stads arbete med Covid-19
Hela Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen
av coronaviruset och sjukdomen covid-19, och för att upprätthålla prioriterade
verksamheter. Vårt främsta fokus är att skydda riskgrupper. Vi följer utvecklingen
av pandemin noggrant och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och
aktörer i Stockholms län. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera
ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och
rekommendationer.
Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering och
leds av stadsdirektören. Det finns även en krisledningsnämnd med politiker som
kan fatta beslut som inte kan vänta till nästa kommunfullmäktigemöte till exempel.
En särskild funktion finns för att köpa in och distribuera skyddsmaterial till stadens
omsorgsverksamheter, både kommunala och fristående. Stadens tillgång till
skyddsmaterial bedöms som god.
Inom ett par stödinsatser har anpassningar gjorts, till exempel finns nu utökade
möjligheter att spara ledsagartid och insatsen daglig verksamhet enligt LSS kan
ibland anpassas på olika sätt för att förhindra smittspridning.
Efter att det kommit strängare rekommendationer från bland annat Folkhälsomyndigheten stänger Stockholms stad nu ytterligare publika verksamheter, samtidigt
som vissa publika verksamheter som har en avgörande samhällsfunktion håller
öppet. Utgångspunkten är att barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull
fritid så långt det är möjligt.
Stadens museum, egna simhallar och gym stänger för allmänheten. All verksamhet för unga över 16 år och vuxna ställs in på alla anläggningar – simhallar, ishallar, gymnastiksalar och idrottshallar. Föreningsverksamhet för barn och unga upp
till 16 år fortsätter, liksom simskolor och skolverksamhet dagtid i skolans regi.
Träffpunkter och mötesplatser är uppskattade platser där många äldre stockholmare möter vänner, umgås och deltar i aktiviteter. Vi vill inte på något sätt riskera
att någon smittas och väljer därför att stänga dessa tillfälligt. Under tiden, håll kontakt med vänner på telefon eller träffa några få på en promenad.
Krisledningsnämnden har fattat beslut om besöksstopp på stadens äldreboenden
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Bibliotek och medborgarkontor håller fortsatt öppet för den som verkligen behöver
detta i sin vardag. Samtliga verksamheter förstärker ytterligare de anpassningar
som gjorts för att hålla besökarantalet i lokalen på en låg nivå.
Från den 20 november är det förbjudet att sälja alkohol efter klockan 22.00. Detta
innebär att serveringsstället ska stänga klockan 22.00, och att lokalen ska vara utrymd senast klockan 22.30.
Staden fortsätter förstärka stockholmarnas medvetenhet kring gällande råd genom
en pågående kommunikationskampanj som syftar till att ta ansvar.
På stadens webbplats https://start.stockholm/ uppdateras information om Covid-19

Så arbetar hemtjänsten i Stockholms stad för att minska smittspridningen
Hemtjänstutförarna i Stockholms stad arbetar aktivt för att skydda sina kunder mot
covid-19. Det finns rutiner som all hemtjänst ska följa. Samma rutiner gäller för
både kommunal och privat hemtjänst.


Personal går inte till jobbet när de är sjuka, även om de bara har milda sjukdomssymtom. Hemtjänstpersonal har dessutom förtur till provtagning och kan
snabbt testa sig för covid-19.



Personalen följer basala hygienrutiner. Det handlar till exempel om god handhygien och att använda arbetskläder.



Det finns god tillgång till skyddsmaterial.



Personalen använder alltid visir när arbetet kräver närhet, även om både personal och hemtjänsttagare känner sig friska.



Om en hemtjänsttagare har eller misstänks ha covid-19 använder hemtjänsten
ytterligare skyddsutrustning.



Hemtjänsttagare som har eller misstänks ha covid-19 erbjuds att få sina insatser utförda av ett förstärkningsteam. Teamet arbetar bara med smittade hemtjänsttagare. På så sätt minskar risken
13 för att smitta ska föras vidare.

40-års vänskap Gunilla Johansson

Våra kära medlemmar
Gunilla Johansson och
Göran Dahlström har
tyvärr lämnat oss
under året.
De var väldigt
omtyckta och
engagerade i
vår avdelning.
De är oss
saknade.
Styrelsen

Att vara vän med dig Gunilla var ett
äventyr.
Vi hade egentligen väldigt mycket som
var gemensamt. Våra tjejträffar var en
höjdpunkt i tillvaron med Ingrid Buch
och Britt-Marie Asterhag.
Allsång på Skansen då vi träffades på
kvällen medhavd mat och dryck i
picknickkorg. Gröna Lunds konserter
och evenemang av alla slag men
mest uppskattad och bäst av allt
Sven-Bertil Taube. Besöka olika
restauranger och shoppingturer runt
omkring Stockholm.
Somrarna i Vejbystrand. Allt detta
babblande som var så mysigt.
Jag blir verkligen rörd av saknad.
/Agneta Sandström
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Du behöver DHR Stockholmsavdelningen men DHR Stockholmsavdelningen
behöver framförallt Dig nu !
2020 har varit ett tungt år för oss alla. Våra fysiska medlemssociala aktiviteter och
intressepolitiska möten inom avdelningen har fått pausa på grund av Covid 19, som också
kom till oss i Sverige. Vi har förstått att många medlemmar har tyckt att det varit trist
och tråkigt och tragiskt. Det tycker även vi i styrelsen. Vi vet att oron är stor hos alla, och
vi vill påminna om att Du alltid kan ringa till oss bara för att prata en stund.
Vi hoppas att Du vill vara kvar som medlem i avdelningen. Alla behövs verkligen nu när
tiderna är svåra. Vi ska försöka ta oss igenom denna pandemi tillsammans,
för tillsammans är vi starka.
Avslutningsvis vill vi från styrelsen önska alla medlemmar en God Jul. Det blir en jul,
en annorlunda jul för oss alla, en jul att tänka både på varandra och de nära och kära som
lämnat oss under året.

Hej, som medlem och en av föreningens revisorer vill jag med dessa rader vädja till alla
medlemmar att fortsätta vara medlemmar och betala medlemsavgiften även under nästa år.
På grund av rådande pandemi är det omöjligt att genomföra några fysiska medlemsaktiviteter
eller möten. Styrelsen och kansliet fortsätter ändå oförtrutet att driva intressepolitiskt
påverkansarbete och erbjuda medlemmarna rådgivning och stöd och försöker genomföra
medlemsmöten via telefon. Medlemsavgiften är inte avdelningens största inkomstkälla men
den viktigaste. Det är genom att betala medlemsavgiften som vi som medlemmar kan visa
att avdelningens verksamhet är viktig och den gör det möjligt för avdelningen att få exempelvis
bidrag från Stockholms stad. Styrelsen är medveten om att många medlemmar lever under
knappa ekonomiska förhållanden och har därför beslutat att sänka medlemsavgiften med
10 kr för nästkommande år. Tyvärr så har förbundet hunnit börjat skicka ut avierna för
medlemsavgiften redan så sänkningen blev inte möjlig att genomföra inför 2021.
Avgiften till Förbundet DHR kan styrelsen inte påverka även om den är den största delen av
medlemsavgiften. Så fortsätt vara medlem och bidra till att DHR Stockholmsavdelningen kan
fortsätta sitt viktiga arbete.
/Karin Sääf Göransson
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God Jul och Gott Nytt År 2021
önskar DHR Stockholmsavdelningen med

Skicka in din lösning senast 8/1 till: info@dhrs.se alternativt:
DHR Stockholmsavdelningen, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm
1:a pris: 2 Trisslotter
2:a pris: 1 Trisslott
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Du som använder hjälpmedel!
Skriv till Nollåttan och berätta
vad du tycker, ris och ros, om
förskrivning, service, med mera.
Vi möts igen!
Under rådande pandemi är det
inte möjligt att ha fysiska möten.
Men som tur är, finns det möjlighet
att ses digitalt. Du behöver inte
vara uppkopplad mot internet.
Du kan delta via telefon!
Om du deltar via telefon kan du
inte se de andra deltagarna men
du kan höra dem och själv göra
din röst hörd.
Du får ett nummer att ringa när du
anmäler dig till det digitala mötet.
Mer info kommer i nästa nummerav Nollåttan nr: 1/2021.

Vi behöver få dina synpunkter
senast den 8/1 2021.
Skriv till info@dhrs.se eller
DHR Stockholmsavdelningen,
Hammarbyfabriksväg 23,
120 30 Stockholm

Avsändare/Returadress: DHR, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

