
I väntan på 
Nollåttan 2021

DHR:s Bidragsstiftelse
Den 1 maj – 1 september tar Bidragsstiftelsen 
emot ansökningar om bidrag. 
Besked om bidrag lämnas i mitten av december. 
Du kan ansöka om bidrag till studier, fritids- 
och idrottsredskap, rehabilitering- och 
semestervistelse. Läs mer på 
bidragsstiftelsen.se
Kontaktperson: Eva Ramberg, tel: 08 744 12 
90, e-post: eva.ramberg@dhr.se 
Adress: Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm

Detta händer i avdelningen
(med reservation för ändringar)

Juni 2021
Ons 9 Avd.styrelsen sammanträder
Fre 25 Midsommarafton bussresa 

till Lagersberg
Ons 30 Avdelningens årsmöte
Ons 30 Söder om Söders årsmöte
Juli 2021
Sön 11 Västerorts Årsmöte
Lör 31 Bussresa
Aug 2021
Ons 11 Avd.styrelsen sammanträder
Lör 21 Buss och båtresa till Grisslehamn 

Eckerö

Sön 22 Musik-kafé
Sept 2021
Tis 5-7 Båtresa Höga kusten
Ons 8 Avd.styrelsen sammanträder
Okt 2021
Sön 3 Bingo
Ons 13 Avd.styrelsen sammanträder
Fre 22 Höstfest
Nov 2021
Sön 14 Bingo
Dec 2021
Sön 12 Bingo

Välkomna till Årsmöte – 
Årets viktigaste möte!
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
Onsdag den 30 juni håller Söder om 
Söder och avdelningen årsmöte. Båda 
mötena hålls på Bagarmossens Folkets 
Hus, Lillåvägen 44 i Bagarmossen.
Söder om söders årsmöte hålls kl. 10 – 
11. 
Avdelningens årsmöte hålls kl. 13 – 16.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd 
och rekommendationer varför ändringar 
kan komma att ske. Aktuell information 
lämnas på dhr.se eller vid kontakt med 
kansliet, tel: 08-564 826 50.

Möteshandlingar 
Möteshandlingar för avdelningens 
årsmöte kan du beställa från kansliet, 
från och med den 16 juni. Exempel på 
handlingar är: förslag till dagordning, 
verksamhetsberättelse för åren 2019 
och 2020, ekonomisk redovisning, 
valberedningens förslag till kandidater för 
de val som ska göras.
Maila till info@dhrs.se eller ring 08 – 564 
826 50 så skickas handlingarna till dig 
med posten.
Ett begränsat antal handlingar kommer 
att finnas på plats.
Anmälan 
Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Varmt välkommen!

Västerorts årsmöte 
Söndag den 11 juli, kl 13-16



DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen

Avdelningens aktiviteter
Midsommarafton fredag den 25 juni, 
firar vi med en bussresa till DHR Västerås 
Sommargård Lagersberg, som ligger fint 
belägen vid sjön Freden.

Vi träffas kl 09.00 vid Cityterminalen 
Klarabergsviadukten 72 Stockholm. 

På höger sida vid EspressoHouse. Bussen 
lastar kl 09.30 vi åker kl 10.00.

Åter i Stockholm ca kl 22.30. Bussen har lift. 
Antalet platser för resenärer som sitter kvar 
i sina stolar under färd är begränsad. Vi har 
ledsagare med på resan.

Pris 400:- för medlemmar pris 450:- för ej 
medlemmar.

Vi kommer att hjälpas åt att klä midsom-
marstången. Ta gärna med Er blommor. Vi 
äter en midsommarbuffé med bordsdricka, 
kaffe o jordgubbstårta.

Sista anmälningsdag måndag den 7 juni.

Alla är hjärtligt välkomna inte bara medlemmar.

Buss o Båtresa Grisslehamn Eckerö 
lördag den 21 augusti.

Sista anmälan är onsdag den 21 juli.

Vi träffas vid Cityterminalen Klara bergs-
viadukten 72 Stockholm på höger sida 
vid Espresso House. Samling kl 11.30. 
Bussen lastar ca kl 11.45, bussen åker 
ca kl 12.15. Bussen har begränsat med 
platser för resenärer som sitter kvar i sina 
stolar under färd. Det går bra för den som 

vill åka Färdtjänst till Grisslehamns färjeläge. 
Samling vid färjeläget kl 14.30 båten avgår 
kl 15.00

Vi äter buffén direkt efter ombord stig ningen. I 
buffén ingår 1 st bordsdricka.

Pris 350:- för medlem som åker med bussen. 
Pris 300:- för medlem som åker med 
färdtjänst. Åter i Stockholm ca kl 22.30

OBS! Glöm inte giltigt ID handling.

Nu åker vi på en bussresa lördag den 
31 juli till Julita Värdshus som ligger fint 
belägen vid sjön Öljaren.

Samling kl 09.00 vid Cityterminalen, 
Klarabergsviadukten 72 Stockholm, på höger 
sida vid Espresso House. Bussen lastar kl 
09.30 Vi åker kl 10.00. Pris 400:- för medlem 
pris 450:- för ej medlem. Betalas in på 
avdelningens BG nr 710-9333. I priset ingår 
bussresa, bussfika med bröd, lunch varmrätt 
kött eller fisk inkl bordsdricka, bröd o smör, 
kaffe o kaka. Bestäm vad Du vill äta kött, 
fisk eller vegetariskt. Bussen har lift. Antalet 
platser för resenärer som sitter kvar i sina 
stolar under färd är begränsade. Ledsagare 
finns med på resan. Åter i Stockholm ca kl 
18.30.

Anmälan till ovan resor sker till Ulla 
Kjellvinger. tfn 073-394 24 64 eller 
08-39 88 07. Anmälan är bindande. 
Avgiften betalas in på BG 710-9333.

Vi följer FHM rekommendationer, så 
vi reserverar oss för ev ändringar på 
grund av pandemin.
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Söder om Söders aktiviteter  

Uteserveringar
Måndag den 21 juni kl 12.30-15.30 på 
Skanskvarn Uteservering 
Färdtjänstadress Simlångsvägen 56 
Årsta. Alternativt T-bana eller Tvärbanan till 
Gullmarsplan. Sista anmälningsdag måndag 
den 14 juni. Anmälan är bindande. Pris 60:- för 
medlem 70:- för ej medlem. Betalas på plats. 
OBS! Max 20 personer.

Måndag den 26 juli kl 12.30-15.30 
på restaurang Lagaplan 5 Bagarmossen. 
Färdtjänstadress är Lillåvägen 44 Bagarmossen. 
T-bana Bagarmossen.

Sista anmälningsdag den måndag den 19 juli. 
Pris 60:- för medlem 70:- för ej medlem. Betalas 
på plats. Resterande belopp står Söder om 
Söder för. Där äter vi enkel lunch o pratar. OBS 
Max 20 personer.

Måndag den 30 augusti kl 12.30-15.30 
På Skanskvarns Uteservering Färdtjänstadress 
är Simlångsvägen 56 Årsta. Alternativt 
T-bana eller Tvärbanan till Gullmarsplan. Sista 
anmälningsdag måndag den 19 augusti. Pris 
60:- för medlem eller 70:- för ej medlem. Betalas 

på plats. Anmälan är bindande. Vi äter en enkel 
lunch o pratar lite. OBS Max 20 personer.

INFORMATION OM 
SOMMARTRÄFFAR!
Vi träffas under säkra förhållanden. Handsprit 
finns plats. Ledsagare finns med på plats. 

Välkommen med din anmälan till Ulla Kjellvinger 
tel nr 073-394 24 64 eller 08-39 88 07 
alternativt till Yvonne Lindroos tel nr 070-881 
05 93. Pris 60:- för medlem 70:- för ej medlem. 
Resterande belopp står Söder om Söder för. 
Betalas på plats. Anmälan är bindande. 

Alla är hjärtligt välkomna inte bara medlemmar.

Vi följer FHM rekommendationer. Så vi 
reserverar oss för ev ändringar.

Musikkaféer
Söndag den 22 augusti kl. 14.30-17.00 
i Bagarmossen Folkets Hus. Välkommen 
med din anmälan till Ulla Kjellvinger tfn 073-
394 24 64 eller 08-39 88 07. Smörgås och 
kaffe/the serveras. Pris 50:- för medlem och 
60:- för icke medlem. 

Staffan Klingspor underhåller.

Anmälan är bindande. 
Handsprit finns på plats och vi träffas under 
säkra förhållanden.  

Som alltid DHR info och finna lotterivinster.  
Alla är hjärtligt välkomna, inte bara 
medlemmar.

Söder om söder

2021 maj Louise:
Några jordgubbsbilder till
I väntan på Nollåttan

Nollåttan
Sedan gammalt är Nollåttan ett fristående organ 
som avdelningsstyrelsen beslutar om när det gäller 
ekonomin. 

Redaktionsutskottet har i uppdrag att svara för 
innehållet. Ansvarig utgivare har i uppdrag att se till 
att innehållet inte strider mot lagstiftningen och inte 
är kränkande.
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DHR Stockholmsavdelningen, Hammarby  Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm
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Vinnare presenteras i nästa nummer av Nollåttan 4/21
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Från Lena: ”Så här skriver Parkteatern idag på Facebook

ALMSTRIDEN ÖPPNAR SOMMAREN 
Idag, för 50 år sedan reste sig stockholmarna mot makten för att rädda almarna i 
Kungsträdgården. Folket mot makten, träd mot betong. Eller var det verkligen så 
enkelt?
🌿🌿

När historien om Almstriden öppnar årets säsong blir det omtumlande musikteater 
av Stina Oscarson om vem staden är för. Vem protesterar? Och vilka lyssnar?
🧱 🧱

Möt aktivister, poliser och hämndlystna raggare i en show fylld av starka känslor, 
musik, humor och koreograferad kalabalik signerad Hans Marklund.
🌿🏘

(Fri)biljetter finns att boka på sajten från 19 maj. Almstriden spelas under juni om 
maxtaket för publik tillåter minst 50 pers. Resten av sommarens program kommer 
att släppas löpande.
🌿🎟

Följ oss här för senaste nytt om aktuella speldatum och biljettpax. Kolla här för full 
rollista och mer info

 👉👉 https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/almstriden
🌿

Illustration: Marylou Faure”

En sida från Lekia-
katalogen som kom

i brevlådan

”Vad har framkommit i dialogerna med 
funktionshindersrörelsen och förvalt-
ningar/ bolag?
• Vakanser  •  Strategiska utvecklings-
frågor i stället för genomgång av nämnd-
handlingar  • Tydligare koppling till styr-
dokument och policyfrågor  • Följa upp 
hur utvecklingsarbetet fortskrider och 
utvecklas • Sammansättningen i råden 
bör spegla stadens mångfald”

”• Minskat antal råd
• Antalet ledamöter i råden ökar 
• Uppdraget för råden förtydligas
• Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
• Nominering av ledamöterna”

”- Uppdraget för råden behöver förtydligas - 
ge råd och stöd, en viktig part för stadens 
möjligheter att främja och säkerställa rättig-
heter för personer med funktionsned-
sättning.
- Styrdokumentet och policyfrågor behöver 
ha en mer framträdande roll
- Planering och genomförande inklusive 
uppföljning – ger möjlighet att stärka rådens 
roll och potential att vara en kraft i stadens 
utvecklingsarbete
- Samverkan och kunskapsutbyte mellan 
nämnder och råd behöver stärkas”

Tänk efter och tyck till ! Louise Lindström

Några citat från utredningen om FHR och framtiden på snabb för-remiss
hos Funktionsrätt, DHR och SRF inför höstens formella remissrunda

Lekias katalog som koim i brevlådan 
har denna gång en rullstol med tonåring
(och kanske också för sjöljungrun ! )
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Kryssning med Viking Lines Cinderella till världsarvet Höga Kusten 
 
Följ med på en tredagarskryssning till Höga Kusten och Härnösand och upplev en unik mix av 
vild natur och kornblått hav. När vi glider fram inomskärs kan du beundra världens högsta 
kustlinje från soldäck på vårt kryssningsfartyg Viking Cinderella. I land har du flera 
spännande utflykter att välja på! Och på vägen dit njuter du av ett tillbakalutat båtliv med 
god mat, shopping. Höga Kusten tar andan ur sina besökare. De dramatiska klipporna som 
stupar rakt ner i havet är resultatet av världens största landhöjning, hela 800 meter sedan 
isen började smälta efter den senaste istiden. Och den fortgår än i dag. Högakustenbron, 
Sveriges svar på Golden Gate, och det mäktiga Skuleberget är några av de mest kända 
landmärkena. År 2000 upptogs Höga Kusten på Unesco:s världsarvslista, och har på senare 
år poppat upp som en av Sveriges främsta attraktioner.  
 

 
 

Mumsigt på kryssning Höga Kusten 

Ombord väntar kulinariska upplevelser för alla magar. På ut‐ och hemresan njuter du av 
Svenska Kocklandslagets goda middagsbuffé. Här saknas inget!  Vin, öl, läsk och kaffe ingår till 
bufféerna.  
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Om resan på Viking Line 

Söndagen den 5 september reser vi ut med m/s Viking Cinderella som avgår 17.00 mot 
Härnösand och Höga Kusten vi kommer sedan tillbaka till Stockholm tisdagen 7 september 
14.30 Vi träffas i Viking Terminalen söndagen den 5 september med  
SENAST incheckning 16.00  
 
Medlemspris 2500:‐ per person (för icke medlem 2700:‐ per person) 
 
Ingår:  

‐ Tredygns kryssning till Härnösand och Höga Kusten  
‐ Två buffémiddagar komponerade av Svenska Kocklandslaget 
‐ En frukostbuffé 
‐ En brunchbuffé 

 
Ledsagare finns med på resan, för att bistå vid måltider och liknande. Alla måste på egen 
hand eller via egen personlig assistent kunna ta sig in och ut ur sin hytt och toalett/dusch. 
Våra ledsagare har inte möjlighet att hjälpa till med detta. Det finns endast 3 stycken fullt 
tillgängliga hytter ombord på fartyget. 
 

 
 
Anmälan görs till Ulla Kjellvinger på telefonnummer 08‐39 88 07 eller 073‐394 24 64, sista 
anmälningsdag är fredag den 30 juli. Betala in på avdelningens bankgiro nr 710‐9333. 
 
OBS! Ta med Er godkänt nationellt ID‐kort eller Pass. Svenskt körkort gäller ej! 
Vid bokning skall personnummer ID‐Korts nummer eller Passnummer lämnas. 
 
Alla är hjärtligt välkomna inte bara medlemmar.         Arrangör DHR Stockholmsavdelningen 
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Nollåttan nr 4  2021

Nästa nummer av Nollåttan planeras att
utkomma vecka 37. Manusstopp den 27
augusti. Tema för nr 4 är Ledsagning

Det vore bra om Du ville berätta om vad
Du har för erfarenheter och tycker om
ledsagning, både plus och minus !

Som medlem är Du alltid välkommen att 
skicka in material till tidningen. En insän-
dare bör dock inte vara längre än en halv
sida/en spalt, dvs ca 800 tecken. 

Kansliet sommarstängt

Kansliet kommer att ha sommar-
stängt från den 5 juli t.o.m. den
13 augusti 
Stockholmsavdelningen & Kansliet 
önskar alla våra medlemmar och
läsare av Nollåttan en trevlig och
härlig sommar.
 

Hjärtligt välkomna
till sommarens aktiviteter !

En 'fundra' från Louise
à propos Funktions-
hinderspolitik 2/2021
där ”DHR Delaktighet
Handlingskraft Rörelse-
frihet” inte nämns förrän
på s 48 trots mycket om
framtid och nya struk-
turer inom DHR. Ande-
meningen finns ju kvar i
initialerna sedan Kamrat-
föreningen bildades för
nästan 100 år sedan...

X   XX   X 

 

När Du slänger 
munskydd 

KAPA SNODDARNA
så att FÅGLAR

 m.fl
INTE  FASTNAR !

Bilden från Stockholms
Stad med ”XX” av Louise

City: inga
fungerande
bankomater
finns kvar
i Gallerian !

Hur ser det
ut i Din del
av sta'n ?

POSTTIDNING A

Avs: DHR Stockholmsavdelningen, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm




