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Detta händer i avdelningen
(med reservation för ändringar)

Vi planerar för aktiviteter men, om dessa är möj
liga att genomföra vet vi ännu inte. Allt beror på
läget med pandemin och på vad Folkhälsomyn
digheten och riksförbundet rekommenderar. Mer
information ges i kommande nummer av Nollåttan
och på hemsidan, dhrs.se Styrelsen och kansliper
sonalen arbetar oförtrutet men gör det hemifrån.
Alla medlemmar i Stockholms läns distrikt är ock
så välkomna att delta i aktiviteterna.
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2

Mars 2022
Sön 13
Sön 19
Mån 21
Tis 22
Lör 26

Bingo
Västerort årsmöte
Medlemsmöte, tema Nollåttans framtid
Musikkafé
Lunchträff

Mån 28

Trivselbingo
Musikkafé
PUB-kväll
Medlemsmöte Ekonomi
Söder om Söders årsmöte
Avdelningens årsmöte
Lunchträff

April 2022
Lör 9
Sön 10
Fre 22
Sön 24
Mån 25

Buss och båtresa Ekerö
Trivselbingo
Västerort Vårfest
Musikkafé
Lunchträff

Maj 22
Lör 21
Lör 28
Sön 29
Mån 30

Bussresa
Musikkafé
Trivselbingo
Lunchträff

Nollåttan 2022

(med reservation för ändringar)
Nr 2

Utgivning Manusstopp
V11 17 feb

Nr 3

V18 11 april

I Väntan på
Nr 4

V37 19 aug

Nr 5

V42 23 sept

Nr 6

V50 11 nov

Nästa nummer
Nummer 2/2022 kommer också att handla om
valet i Stockholm.
Som medlem är du alltid varmt välkommen att
skicka in material till tidningen. Redaktionsut
skottet tar ställning till publicering och förbe
håller sig rätten att redigera och att korta tex
ten. En insändare bör inte vara längre än ca 800
tecken. Ditt material mailar du till info@dhrs.se
eller skickar per post till
DHR Stockholmsavdelningen,
Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

Nollåttan
Sedan gammalt är Nollåttan ett fristående or
gan 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.
Foton tagna av Zakett Ledsagning och DHR:s
evenemangsansvarig.
Samtliga personer har godkänt fotografering.
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Manusstopp för nr 2/2022 är 17/2
Utgivning mars V 11

Kontaktuppgifter
DHR Stockholmsavdelningen
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Hemsida: dhrs.se
E-post: info@dhrs.se
Bankgiro: 710-9333
Ordförande: Nisse Duwähl
Tfn: 073-981 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Kansli
Kanslichef: Sebastian Nikula
Tfn: 073-981 99 54
E-post: sebastian.nikula@dhrs.se
Administratör: Gudrun Dahlgren
Tfn: 08 – 564 826 50 (må-to 09.00-13.30)
E-post: gudrun.dahlgren@dhrs.se
Ekonomi: Henric Stenström
Tfn: 070-258 78 94
E-post: henric.stenstrom@dhrs.se
Styrelsen
Nils Duwähl, ordförande
Tfn: 073-981 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Magnus Lindmark, vice ordf, kassaförvalt.
Tfn: 070-687 19 60
E-post: mlindmark873@gmail.com
Marita Innergård, ledamot
Tfn: 070-282 18 62
E-post: marita.innergard@gmail.com
Amir Amirriazi, information, sektionsrådsansvarig. E-post: info@dhrs.se
Ulla Kjellvinger, resor och evenemang
Tfn: 073-394 24 64
E-post: ulla.kjellvinger@gmail.com
Valberedning: Yvonne Lindroos, Karin Lemberg, Pelle Westerlund, Saari Nykvist, Lena
Haglöf. E-post: info@dhrs.se
Nollåttan
Ansvarig utgivare: Sebastian Nikula
Redaktionsutskott:
Sebastian Nikula, Louise Lindström, Gudrun
Dahlgren
E-post: info@dhrs.se
Marknad & Annons: Kansliet
Tryck: Bergs Grafiska.
Bilder: DHR och Zakett
Nollåttan ges även ut som taltidning
och finns att läsa på hemsidan dhrs.se
Lätt att hitta på webben, skriv bara
Nollåttan så når du tidningen direkt.

Ledaren
Är det rättssäkert att bo i Stockholm?
Ska det verkligen behövas ta nästan 3 veckor för att få
tag på en biståndsbedömare i Stockholms stad? Det är
för bedrövligt rent ut sagt att det ska få gå till på det här
sättet. Ringer ett ex antal gånger till ett kontaktcenter
som i sin tur skickar meddelande till en stadsdel som
inte återkopplade förrän efter nästan 3 veckor. Är det
här som Stockholms stad kallar för rättssäkerhet? Eller är det ett ytterligare ett sätt att spara pengar? Sedan
efter att äntligen fått en kontakt så efter diverse ursäkter om stor personalomsättning vilket inte är nytt utan
den har pågått länge i Stockholms stad. Den tid som jag
har lagt på detta vem kan jag fakturera för detta? Kan
tillägga det att detta inte är en engångshändelse precis.
Det har pågått under flera år. Kommer ihåg att jag ett år
fick minst 3 brev från min stadsdel att jag hade fått en ny
biståndsbedömare och det var för cirka 10 år sedan. Sedan kan jag inte låta bli att undra varför det är en sådan
stor personalomsättning på biståndsbedömare i Stockholm? Vad är det som får folk att byta arbetsgivare eller
yrke som fort?
Systemet som har valts i Stockholm och i en del andra
kommuner att man ska ringa till ett kontaktcenter för att
få tag på en handläggare, kanske var en bra idé från början även om det blir en viss fördröjning. Men om nu mottagaren av meddelandet som kontaktcenter skickar ut
till den aktuella handläggaren har slutat sin tjänst så blir
det lite av ett moment 22 kan jag tycka.
Jag såg på SVT att det var ett program för att fira att
demokratin fyller 100 år och det har varit olika seminarier om detta. Jag har då inte hört någonstans att det
var inte alla som fick rätt att rösta 1921. Det var vissa
av dom som fick sin rösträtt på 1940-talet samt att när
möjligheten att omyndighetsförklara en person försvann
1989 då blev det väl till allmän rösträtt i Sverige om vi
nu ska bortse ifrån otillgängliga vallokaler etc. Så 2089
borde väl riksdagen fira det verkliga 100 årsjubileet av
allmän rösträtt i Sverige.
Jag får passa på att önska alla ett gott nytt och hoppas
att 2022 blir ett bättre år även om året inte har fått en
lysande start precis.
Nisse Duwähl
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Stockholmsavdelningens årsmöte
lördag den 26 mars 2022
Kl. 13.00 -16.00 i Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44
Smörgås och kaffe kommer att serveras.
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats.
Fr o m den 14 mars kan de beställas från Kansliet tfn 08-564 826 50
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Söder om Söders årsmöte
lördag den 26 mars 2022
Kl. 11.30-12.15 i Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44
Smörgås och kaffe kommer att serveras.
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats.

Västerorts årsmöte
söndag den 20 februari 2022
Kl. 13.00 – 16.00 i Spånga Folkan, Spångavägen 353
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats.
Efter mötet bjuds det på förtäring och lite underhållning.

Inför årsmötet!

Göransson är valda till årsmötet 2023.
Utöver styrelse och revisor ska årsmötet
Valberedningens ledamöter är förtroende välja en ny valberedning. Mandattiden för
valda och verkar under tystnadsplikt. Val valberedningen är ett år, för övriga poster
beredningens uppdrag är att förbereda de är mandattiden två år.
personval som ska göras på kommande
Att vara valberedning är en grannlaga upp
årsmöte.
gift. Det gäller att hitta duktiga och kom
Valberedningen är inte bunden till vilka som petenta kandidater som kan utveckla och
för tillfället sitter i styrelsen eller inkomna leda avdelningens verksamhet framåt. Vi
nomineringar. Vår strävan är att skapa en i valberedningen började vårt arbete i ok
styrelse med bred kompetens i fråga om tober och mitten av januari intervjuade vi
erfarenheter, intressen, kontaktnät och ledamöterna i den nuvarande styrelsen för
förmåga att företräda organisationen och att få ett grepp om hur styrelsen fungerar
medlemmarna. De som av valberedningen och vilken ytterligare kompetens och erfar
föreslås till styrelseledamöter ska kunna enhet den skulle behöva.
se till hela avdelningens bästa. Valbered
INollåttan nr 2 kommer vi att presentera
ningen eftersträvar jämn könsfördelning
vårt förslag till avdelningsstyrelse och revi
samt olika åldrar.
sor.
Enligt stadgan ska en avdelningsstyrelse
Alla är varmt välkomna att kontakta oss i
bestå av minst tre och max nio ledamöter.
valberedningen:
Den nuvarande avdelningsstyrelsen består
av ordförande Nisse Duwähl och fyra Lena Haglöf e-post: lena.haglof@dhr.se ,
ledamöter; Magnus Lindmark, Marita In tel: 070-859 29 73,
nergård, Amir Amirriazi samt Ulla Kjell Carin Lemberg,
vinger. Totalt fem personer. Avdelningen e-post: carin.lemberg@gmail.com
har också två revisorer; Anders Berglund
Yvonne Lindroos,
och Karin Sääf Göransson.
e-post: yvonne.lindroos19@gmail.com
I tur att avgå vid årsmötet är ordförande
Nisse Duwähl, ledamöterna Amir Amirriazi Sari Nykvist, e-post: sari.nykvist@dhr.se,
och Marita Innergård samt revisor Anders tel: 070-092 21 73 alt 08-120 556 83
Berglund. Ledamöterna Magnus Lindmark Pelle Westerlund,
och Ull Kjellvinger samt revisor Karin Sääf e-post: pellewesterlund66@gmail.com

Råd och Stöd

Telefonfika

Om du vill prata med någon och få råd
och stöd tveka inte att ringa till oss.
Ring till

Avdelningen erbjuder alla medlemmar att
skapa egna telefon-fika-stunder.

Sebastian Nikula
tfn 073-981 99 54,

Samla ihop några stycken och ta en fika
tillsammans under ett telefonmöte.
Max antal personer är 15 st.

Nisse Duwähl
tfn 073-981 99 34

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

eller Kent Malmqvist
073-658 01 86.
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Nollåttan

?

Medlemsmöte om medlemstidningen Nollåttans framtid
Onsdag den 23 februari 2022
mellan kl. 18.00 – 21.00
Lokal: Spånga Folkan
Spångavägen 353
Smörgås och kaffe kommer att serveras

DHR Delaktighet Handlingskraft
Rörelsefrihet Stockholmsavdelningens medlemstidning

Anmäl dig till Kansliet
senast den 16 februari på tfn 08-564 826 50

Avdelningen välkomnar alla till
en PUB-kväll på Lilla Wien
Måndag den 21 mars mellan ca 17.00-19.30
Swedenborgsgatan 20
Färdtjänstaddress: Fatbursgatan 11, Stockholm
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Välkommen med din anmälan som är bindande.
Ledsagare och handsprit finns på plats.
Sista anmälningsdag onsdag den 16 mars.
Anmälan sker till Yvonne Lindroos tfn 070-881 05 93
Alt Ulla Kjellvinger tfn 073-394 24 64
Vi följer FHM rekommendationer så vi reserverar oss för ev ändrngar

Medlemsmöte angående
Avdelningens ekonomi
Tisdag den 22 mars 2022 mellan kl. 17.30 -19.00
inbjuder avdelningsstyrelsen dig som är medlem och
intresserad av hur vår ekonomi fungerar och ser ut.
På mötet pratar vi bara ekonomi, detta för att fler ska
våga ställa frågor och vi får tid att svara.
Smörgås och kaffe kommer att serveras.
Plats: Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44
Anmäl dig till Kansliet senast den 15 mars
på tfn 08-564 826 50

Insändare
Tillgängligheten på
ABF-huset

De gånger jag och mina assistenter varit
på ABF-huset har vi, helt ideellt, även tittat
på tillgängligheten och frågat om de tänker
göra något åt hissarna som är väldigt små.
BOSSE Råd och Kunskapscenter vänder Receptionen berättade att de väntar på en
sig till personer som har en funktionsned offert på en handikapphiss liggande i trap
sättning, främst rörelsehinder och som fyllt phuset då det verkar svårt bygga om de
sexton år.
hissar som finns.
Vi erbjuder råd, stöd och information. Det
kan gälla olika frågor, t ex personlig as Vi kollade även upp lokaler i gatuplanet och
sistans, hemtjänst, bostad, arbete, hjälpme de finns men, saknar isolerande väggar och
har bara gardiner. Receptionspersonalen
del eller rehabilitering.
berättade att det nya konferensbolaget
Nytt program för våren 2022 om BOSSE’s Cirkeln, eventuellt skulle ordna glasväg
cirklar och teman finns nu att beställas.
gar fram över. Det lät mycket positivt och vi
Kontakta BOSSE’s på tfn 08-544 88 660 ringde Nisse Duwähl och informerade om
det.
eller
via mail: bosse@bosse-kunskapscenter.se Pelle Westerlund

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Ett av avdelningens ändamål är att bedriva intressepolitik med mål att person
er med nedsatt rörelseförmåga ska vara fullt jämställda, jämlika och delaktiga
i samhället.
Detta behöver vi göra tillsammans, medlemmar och styrelse!
Styrelsen har därför för avsikt att under våren 2022 tillsätta en arbetsgrupp
för att stärka det intressepolitiska arbetet. Arbetsgruppens främsta uppgift är
att arbeta för att vi ska bli en stark röst i samhällsdebatten och ha ett effektivt
påverkans- och opinionsbildande arbete.
I arbetsgruppen ingår förutom du som medlem även någon ifrån styrelsen och
kansliet.
Vilken fråga brinner du för? Vilken fråga skulle du vilja arbeta med?
Du behöver DHR och DHR behöver dig.
Skriv till kansliet och berätta!
E-post: sebastian.nikula@dhrs.se
Tfn: 073-981 99 54
Adress: Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm
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Intressepolitik
Enkelt avhjälpta hinder
Frågor och svar
Fråga 1
Hur ställer ni er till enkelt avhjälpta
hinder med tanke på Boverkets rapport 2021:10 Fi2021/02372?
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Liberalerna: Rapporten
har inte gått på remiss inom
staden varför vi inte kan ta
ställning till hur föreslagna
förändringar i PBL skulle
påverka förvaltningarna
inom Stockholms stad.
Liberalerna i staden är
dock positivt inställda till Björn Ljung (L)
förslaget om att införa
en presumtionsregel som pekar ut byg
gnadsägaren och den allmänna platsens
huvudman som ansvarig för att åtgärda ett
hinder. Samtidigt kvarstår stadsbyggnad
snämndens tillsynsansvar och nämnden får
i Stockholms stads budget 2022 kraftigt
utökat anslag till tillsynsverksamheten för
att säkerställa en effektiv handläggning.
Boverket analyserar även möjligheten att
undanta vissa enkla åtgärder från ekono
misk bedömning. Vi delar Boverkets slut
satser om att det riskerar leda till felaktiga
prioriteringar av åtgärder som gör att vissa
grupper prioriteras framför andra. Utgång
spunkten är att alla skall behandlas lika och
ges samma förutsättningar i det offentliga
rummet.
Miljöpartiet:
Miljöpartiet (MP) menar att vid byggan
de och förvaltande av den fysiska miljön i
staden ska principen om universell utform
ning gälla. Särlösningar ska undvikas till

förmån för en utformning som är tillgänglig
för alla från första början. I befintlig miljö
ska enkelt avhjälpta hinder aktivt byggas
bort där staden har rådighet. Vid ombyg
gnationer gäller att full tillgänglighet sam
tidigt ska skapas. Staden avsätter varje år
ett antal miljoner för ett mer aktivt arbete
med att identifiera och bygga bort enkelt
avhjälpta hinder, vilket MP givetvis står helt
bakom.
Fråga 2
Hur arbetar ni för att öka medvetenheten om enkelt avhjälpts hinder hos
politiker, tjänstemän och Stockholms
allmänhet?
Liberalerna:
Stockholms stads förvalt
ningar och bolag arbetar på
flera sätt med frågan, liksom
den övergripande frågan
om tillgänglighet. Dialoger
förs inom ramen
för möten med Cecilia Obemüller (MP)
nämndernas
råd för funktionhindersfrågor samt inom
stadens nätverk för fysisk tillgänglighet.
Många nämnder genomför så kallade in
siktsutbildningar, både för tjänstemän och
förtroendevalda. På stadens webb-plats
finns information om enkelt avhjälpta hin
der samt hur man som enskild kan agera
om man uppmärksammar hinder och hur
man då kan anmäla om det inte åtgärdas.
Miljöpartiet:
Vi har under mandatperioden påbörjat
ett program med insiktsutbildningar som
riktar sig till alla stadens medarbetare.

Trafikkontoret har tidigare arbetat med
dessa med gott resultat men nu breddas
dessa till alla förvaltningar. Utöver detta
erbjuds alla stadens anställda relevant ut
bildning i tillgänglighetsfrågor och vid alla
nyanställningar sker en utbildning kring
tillgänglighet och stadens förhållningssätt.
Stadens funktionshinderombudsman sam
manställer vartannat år sin rapport över till
gänglighetsarbetet kring vad som behöver
åtgärdas och förbättras. Rapporten behan
dlas av kommunfullmäktige och går ut till
stadens politiker och tjänstepersoner.
Stadens program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning för 2018-2023 ska utgöra
en aktiv och integrerad del av samtliga för
valtningar och bolags arbete. Programmet
är styrande för all ärendehantering hos
dessa.
Fråga 3
Arbetar ni på något sätt proaktivt med
frågan om enkelt avhjälpta hinder?
Hur kan ni kombinera frågan
med stadens andra program och
regelverk?
Liberalerna:
Trafiknämnden i Stockholms stad avsätter
årligen medel för att åtgärda enkelt avhjälp
ta hinder som otillgängliga övergångsstäl
len, busshållplatser, brist på ledstråk, m.m.
I stadens budget för 2022 förstärker vi
ambitionen för arbetet och höjer anslagen.
Dessutom ingår tillgänglighetsåtgärder
som en naturlig del i nämndens vanliga ar
bete.
Stadsbyggnadsnämndens proaktiva ar
bete, vid sidan om tillsynsansvaret, hamnar
inom bygglovsverksamheten, där tillgäng
lighet är en sak som prövas i bygglovsoch/eller bygganmälansprövningen utifrån
plan- och bygganmälan samt inom nämn

dens ansvar för att handlägga ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag samt digital
kommunikation. Detaljplaneringen ska läg
ga grunden för en tillgänglig stad.
Stadens program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktion
snedsättning utgör ett stadscentralt styr
dokument för stadens nämnder och bolag
i arbetet med tillgänglighet. En utgång
spunkt är att skapa universella lösningar
från början samt att befintliga brister i till
gänglighet som hindrar delaktighet ska
identifieras och åtgärdas inom berörd
verksamhet. Stadens gångplan inkluderar
tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder
och en ny framkomlighetstrategi och efter
följande styrdokument utgår från begrep
pet universell utformning vid planering.
Miljöpartiet:
Ja, stadens förvaltningar och bolag avs
ätter varje år riktade medel för att ar
beta med och åtgärda enkelt avhjälpta
hinder. För framför allt trafikkontoret är
detta en större budgetpost. Framför allt
att Stadens program för tillgänglighet
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning för 2018-2023 arbetas
aktivt med och integrerat i all verksamhet. I
övrigt se ovan.
Programmet (Stadens program för tillgänglighet och delaktighet ..... för 20182023) är även styrande vid framtagande
av alla andra program staden har. Som
t.ex. Trafikkontorets ”Strategi för offentliga
rum”, Stockholms stads trygghetsprogram,
stadens gångplan, förslaget till ny Fram
komlighetsstrategi använder begreppet
universell utformning vid planering och inte
minst stadens översiktsplan täcker flertalet
frågeställningar.
Fortsättning på nästa sida
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Fortsättning från föregående sida

Louise KLÄDTIPS:

Kolla
ridsportbutikerna!
Miljöpartiet:
De Det
harärvädertåliga
och
Hur kontrollerar ni att åtgärder följs
Stadsbyggnadskontoret (SBK)
praktiska
plagg
som kan Trafik
upp efter anmälan om enkelt avhjälpt
som tar emot
anmälningarna.
hinder? Anser ni att denna kontroll
passa
rullstolsanvändare.
kontoret
genomför åtgärder när de får
behöver utökas och i så fall hur? Haranmälningar
från för
SBK.
Synpunkter på bri
köpt kängor
499:stande tillgänglighet
Långkappa
med brakommer
blixt- dock oftast
Liberalerna:
trafikkontoret via synpunktsportalen.
lås till
m.m.
är dyrare.
Stadsbyggnadsnämnden besiktigar det
Fråga 4

som anmäls, informerar byggnadens eller
tomtens ägare om problemet och efterfrå
gar frivillig rättelse.

Kan bedömningen göras att en åtgärd
bör anses vara enkelt avhjälpt så kommer
ett föreläggande tas upp i stadsbyggnad
snämnden (om det inte rättats). Därefter
besiktigar förvaltningen igen för att säker
ställa att problemet åtgärdats. Om ingent
ing har åtgärdats kan vite bli aktuellt i syfte
att framtvinga en åtgärd.
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Vi förstärker kraftigt anslagen för stads
byggnadsnämndens tillsynsverksamhet i
Stockholms stads budget för 2022.

Där möjlighet finns åtgärdas bristerna av
trafikkontoret. Uppföljning sker i tertialrap
porter och verksamhetsberättelser hos
nämnderna.

ed

Ja, stadens förvaltningar och bolag avs
ätter varje år riktade medel och i stadens
ledningssystem för uppföljning, säkerställs
att de program och beslut staden har kring
tillgänglighet realiseras och följs.
Framför allt att Stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer
med funktionsnedsättning för 20182023 verkligen implementeras. Kommunikationen kontoren emellan måste faktureras.

Har Du en käpphäst? Skriv till
Nollåtan och berätta för oss alla!
Hur är snöröjningen hos Dig? Hur är tillgängligheten i närområdet? Hemtjänst?
…? Vad vill Du veta mera om?

Intressepolitik
Om Hemtjänsten
Frågor och svar
Fråga 1
Vad händer om en hemtjänstmottagare vägrar ta emot personal som
inte är vaccinerad mot Covid-19? Kan
ni i äldre- och stadsdelsnämnderna
då garantera att service ges av vaccinerad personal?
Vänsterpartiet:
Generellt tycker vi att om det
blir en risk för den som är i be
hov av omsorgen så är det rim
ligt att den ovaccinerade per
sonalen omplaceras.
Robert Mjörnberg (V)
Men vi i Vänsterpartiet
styr inte över stadens verksamheter efter
som vi är i opposition, så om det är möjligt
att garantera detta är något den styrande
majoriteten måste svara på.
Miljöpartiet:

Centerpartiet:
Vi kan inte garantera att den
personal som möter hemtjänst
mottagare är vaccinerad.
Frågan kan ställas,
men vi kan inte kon Christina Linderholm (C)
trollera svaret. Inom
äldreomsorgen gäller dock fortfarande att
skyddsutrustning ska används, inklusive
munskydd och att föreskrifterna för hygien
följs.
Moderaterna:
Tyvärr kan vi inte garantera att
vaccinerad personal kom
mer. Däremot skall alltid sky
ddsutrustning, munskydd an
vändas. Man kan givetvis fråga
personal som kommer om Yvonne Fernellde är vaccinerade eller ej. Ingelström M)
Svaret går aldrig att kontrol
lera och man får inte föra register över per
sonal, som är vaccinerade/ovaccinerade
enligt den lagstiftning som finns.

Nej vi kan tyvärr inte det. Ar
betsgivare kan fråga om per
sonal är vaccinerad eller ej, men
inte kräva att personal ska
Ulla Wihlman (MP) FHM har nu – efter en tid med upphävan
svara på den frågan eller
de av restriktioner ute i samhället- åter
vaccinera sig.
igen börjat införa vissa restriktioner som
Staden har inget register över om personal t.ex. Covidpass och att vid sammankomster
är vaccinerade eller ej då det inte kan ga med över 100 deltagare från 1 december
ranteras att uppgifterna stämmer.
behöver man uppvisa giltigt Covidpass.
Däremot gäller trots att andra restriktioner Men för att skydda den äldre liksom medar
tagits bort i samhället att skyddsutrustning betaren från smitta skall alltid föreskrivna
ska användas i hemtjänsten, t ex mun skyddsåtgärder användas t.ex. munskydd.
skydd.
Fortsättning på nästa sida
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majoriteten för en hög vaccinationsgrad i
Liberalerna:
hemtjänsten. Staden motiverar och upp
muntrar hemtjänstpersonalen att vaccinera
Stockholms stad har inte något
sig och har bidragit för att öka täckningen
register för vilka medarbe
av vaccinationslokaler. Personal kan vac
tare som är vaccinerade el
cinera sig på arbetstid. Staden informerar
ler ej. Vi kan ställa frågan men
skulle vi vara tveksamma Abit Dundar (L) om vikten av att vaccinera sig samt möj
ligheterna att göra det t ex genom drop in
kan vi inte kontrollera up
pgifterna. Därför kan vi heller inte ga och vaccinationsbussar.
rantera att personalen är vaccinerad.
I samhället har många restriktioner och Centerpartiet:
rekommendationer tagits bort men för äl Vi arbetar mycket aktivt med information
dreomsorgen gäller fortfarande att sky och för att underlätta vaccinering så myck
ddsutrustning, bland annat munskydd ska et som möjligt. Personalen kan vaccinera
användas. Detta för att skydda både den sig på arbetstid och uppmuntras att göra
äldre och medarbetaren.
det. Mobila enheter och drop in för vacci
nation finns i olika delar av staden liksom
fasta lokaler för att göra det så tillgängligt
Socialdemokraterna:
som möjligt.
Äldrenämnden har diskuterat
rätt många gånger hur vaccina
tionsgraden ser ut. Förvaltningen
Moderaterna:
och utförarna arbetar med
Mirja Räihä (S) Det bästa är, att från ledningens sida in
att motivera de anställda om
formera om vikten av att vaccinera sighur viktigt det är att vaccin
samtidigt som man upplyser om vilka möj
era sig.
ligheter som finns och vilka platser och tid
er man kan vaccinera sig.
Fråga 2
Ge möjligheter till att personal kan vaccin
Hur arbetar ni för att öka ande- era sig under arbetstid.
len vaccinerade mot Covid-19 inom Staden har tillhandahållit flera lokaler för
hemtjänsten?
vaccination av anställd personal. Lokalerna
är fördelade över hela staden för att på alla
sätt göra det enkelt för alla och utan att
Vänsterpartiet:
Vi tycker det är otroligt viktigt att så många man behöver alltför lång restid för kunna få
som möjligt som arbetar inom hemtjänsten sin vaccination.
är vaccinerade och vi menar att staden bör Informationsinsatser, ständigt återkom
ta fram en strategi för att öka andelen vac mande och upprepande och att svar på
alla de frågor personalen har fortgår stän
cinerad personal inom omsorgen.
digt.
Miljöpartiet:
Liberalerna:
För MP är det en oerhört viktig fråga att de
som har hemtjänst känner sig trygga, där Stockholms stad arbetar för att motivera
för arbetar vi tillsammans med den grönblå och uppmuntra personal inom hemtjänsten

att vaccinera sig, bland annat genom att:
- Informera om de möjligheter som finns till
vaccination (drop in, vaccinationsbussar på
olika platser med mera).
- Låta personal vaccinera sig på arbets
tid efter överenskommelse med sin chef.
- Vi har bidragit med lokaler för att öka
täckningen av vaccinationslokaler över
hela staden.
- Informationsinsatser om vikten av vaccin
och svar på vanliga frågor.
Socialdemokraterna:
Jag tycker att det är självklart att den äl
dre som har biståndsbedömning kan neka
hjälp från en anställd som INTE är vaccin
erad. Då är det utförarnas ansvar i första
hand att se till att någon annan gör jobbet

Är det dig vi söker?

Årsmötet 2022 ska välja ordförande och ledamöter till styrelsen samt revisor.
Valberedningen söker nu efter nya kandidater till styrelsen så känn dig varmt välkommen
att komma med förslag på lämpliga personer.
Var inte blygsam! Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har du någon som du
vill föreslå? Ta kontakta med någon i valberedningen, senast den 24 januari.
Avdelningsstyrelsens uppgift
Avdelningsstyrelsen ansvarar för avdelningens hela verksamhet och leder det rät
tighets-/intressepolitiska arbetet. Till sin hjälp har styrelsen bl.a. två sektioner, Västerort
och Söder om Söder, som främst arbetar med medlemssociala aktiviteter.
Valberedningen, vald vid årsmöte 2021
Lena Haglöf
Tfn: 070-859 29 73
E-post: lena.haglof@dhr.se

Carin Lemberg
E-post: carin.lemberg@gmail.com

Yvonne Lindroos
Saari Nykvist
E-post: yvonnelindroos19@gmail. Tfn: 070-092 21 73
com
Tfn: 08-120 556 83
E-post: sari.stockholmslan@dhr.se
Pelle Westerlund
E-post: pellewesterlund66@gmail.
com
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Insändare
Jag heter Fredrik Sterner. Jag har en CPskada och sitter i rullstol och lever med as
sistans dygnet runt. På dagarna jobbar jag
på en daglig verksamhet.
Jag har skrivit ner vad jag tycker om frågor
na till årsmötet:

rslag

Det bästa med DHR är kompisar och att
man får träffa folk och knyta kontakter.
Jag saknar resor som verksamhet.
från
Louise till Nollåttan 1
Den rättighetsfråga som är viktigast för
mig är rätten till assistans.
För att få fler medlemmar tror jag att ni ska
nå ut med information på alla dagliga verk
samheter runt om i länet.
Fredrik Sterner
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På ett nybygge
utanför Friends arena:
”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är
att skapa den nu”

2021
2021dec
dect tNollåttan
Nollåttan11 2022
2022

Valåret 2022
I år är det val i Sverige och Stockholm i
september. Nollåttan brukar ta upp
frågor som är viktiga och be de lokala
politikerna att svara och sedan publicera
materialet i medlemstidningen. Vanliga
år utan pandemirestriktioner brukar vi
också anordna möten med politiker.
Har Du någon fråga som är angelägen eller som Du tycker borde lyftas?
Hör av Dig! Telefon! Mejl! Vykort! Brev!
Då kan vi presentera frågor och svar i
kommande nummer av Nollåttan. Vi vill
gärna veta vad Stocholmsavdelningens
medlemmar tycker ska tas upp i årets
lokala val!
.

EICBH

Kontaktinformation:
Epost : Sebastian.nikula@dhrs.se
Telefon: 0739819954
Adress: DHR Stockholmsavdelningen
Hammarbyfabriksväg 23
SE-120 33 Stockholm

förslag
förslagfrfrLouise
Louise

Louise Lindström

Louise KLÄDTIPS:
Kolla ridsportbutikerna!
De har vädertåliga och
praktiska plagg som kan
passa rullstolsanvändare.
Har köpt kängor för 499:Långkappa med bra blixtlås m.m. är dyrare.

Från Mitti-tidningen vecka 2

ed

Nu är Lunchträffarna slut… för detta år 2021.

Årets sista Lunchträff, blev en smakfull upplevelse närmast som examensdag måndagen
22 november på omhuldade ”Zinken” Zinkens damms Restaurang, som närmast främst
blivit ett stamlokus när vi tyvärr måste hålla oss inomhus p.g.a. väder och vind. Annars
gäller vid fint väder oftast då Skanskvarnen intill Gullmarsplan, men vi har även provat
med inomhus på Lilla Wien vid Södra station och utomhus på Bagarmossens Kök och
Restaurang…
Maten är inte det viktigaste, utan att träffas och umgås, där flera kommit till och roligt
med nya som dyker upp. Det har blivit rena Lunchberedningen där vi ingående kan dis
kutera allt från dagspolitik till inte minst DHR-frågor och har förmånen att flera som del
tar har styrelseuppdrag inom DHR och kan ge korrekta besked. Diskuterar ofta Färdtjän
stfrågor och dess ständiga problem och om vem som verkligen håller i denna fråga inom
DHR Stockholmsområdet samt om medlemstidningen ”Nollåttan” och vart den är på väg,
då den inte längre kännas igen av många efter omfattande redaktionella förändringar…
Detta med Lunchträffar en nog så viktig verksamhet även om i det lilla, men finns säkert
en stor önskan av och skapar på sikt allt större ringar på vattnet för ett ökat deltagande.
En verksamhet som för många ensamma och då ofta i isolering som säkerligen fyller ett
mycket stort behov, inte minst i dessa tider. Så verksamheten hoppas vi kommer att fort
skrida inom ramen för DHR-S. SoS Söder om Söder som att uttalat vara starkt Socialt
Gemenskapsbefrämjande.
Men på tal om Färdtjänsten, vad händer vid hemfärden? Rent kaos och stor väntan för
flera, där undertecknad med ledsagare Majvor, fick vänta i över 2 timmar på hemfärden
efter flera kontakter med beställningscentralen. Bara tur att vara på en plats där vi kunde
gå in och värma oss då och då och inte att tvingats stå ute hela tiden och väntat i denna
för dagen stränga blåsiga kyla.
Denna gång samlades vi ett dussin personer och från oss alla till Er alla önskar vi ett gott
slut på 2021 och ett Gott Nytt År 2022.
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John-Lars de Chasseur e.u.

SIHSSweden International Horse Show2021

Friends
Arena:

visde upp både käpphästar m.m. och ParaOS-ryttare på mässan.
På arenan tävlades mot
olika bakgrundstema i
dressyr, hoppning m.fl.
grenar. Festliga shower
intog också arenan.

En kul utesportplats finns
utanför
arenan med
färgglada
markörer
Situps!
Start,!
Mål! m.fl.
Louise Lindström

Julkryssningar på ett
välkomnande Ålandshav.
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Tänk, flera av oss trodde inte för några år
sedan att det skulle gå att genomföra en
resa med fartyg, när det inte ens går med
”Hurtigrutten” i Norge m.fl. resor. Men inom
DHR Stockholmsavdelningen går det och
även på olika bussutflykter. En fantastisk
upplevelse och lika fantastiskt på den ti
digare Julkryssningen i år. -Mötte alla de
15 förväntansfulla vid Viking-terminalen på
Stadsgårdskajen sen lördagseftermiddag.
Väl ombord, omklädda till Julbordstund vid
reserverade bord. En nyhet på denna resa
var att Kockar stod vid olika matstationer
och lät servera önskad mat, detta i ett försök
att minska på matsvinnet. Men allt fanns att
bjuda, inte minst ljuvlig Janssons frestelse,
röd- och brunkål, inte förglömma lutfisken,
förutom all övrig julmat och ”Grönätarna”
hade en egen avdelning.
Med välfyllda magar och efter lite av upp
fräschning, samlades flertalet för att vid
den stora scen lyssna på Rockbandet DE
SOTOS som inte var främmande för flera
låtar från tungrock s.k. Heavy Metal, där
flera dansande till full ljudvolym. Passerade
Winebaren där en del av vårt gäng valt att
samlas och som vi anslöt oss till samt fick
en helt annan musikupplevelse med CRIS
& ANTON, där CRIS ANDERSEN spelade
på gitarr och ANTON KÖRBERG han
terade eltrummor m.m. (namne efter sin far
Tommy Körberg). Dessa bägge, förutom allt
av spexande, verkade klara alla musiksti
lar… När de presenterade ”Bada nakna på
Sergels torg”, så skrek någon störd galning
”Jag vill bada naken”, då lade sig rodnaden
över hela scenen och så även i det stora
rummets alla övriga delar.
Natten stördes med ojämna mellanrum av
tjutande billarm från bildäck rakt inunder
oss alla. Ett larm som påverkades av den då
mycket höga sjögången.

Dagen efter så bjöds på Brunch som my
cket välfylld Buffé och kan nog nämna att
även då fanns den fantastiska Janssons
frestelsen förutom mycket annat…
Samlades för diskussion om verksamheten
och den oroande utveckling med en stor
medlemsflykt och även inte minst ”Nollåt
tan”, som utarmats och negativt förändrats
under de senaste åren till närmast helt oi
genkännlighet ( i tydligen ett försök att eft
erlikna Förbundets tidning ”Funktionshin
derpolitik” med sin spretiga stil och lyxig
med påkostade fotografier m.m.). Men i
”Nollåttan” där som det verkar finnas hur
mycket plats som helst för redaktionen,
inte minst då med flummiga ”dekorationer”,
men med föga plats för medlemmarna och
som sägs ska vara just en medlemmarnas
tidning, men där negativa texter ej önskas
utan censureras bort så avvikande debatt
ej kan genomföras. Mycket oroande !
Åter besök för att lyssna på rockbandet DE
SOTO och därefter CRIS & ANTON, med
ans vi sakta i lugnare vatten gled in mot hu
vudstaden på eftermiddagen… sanning
värdig kamratstödjande resa, med
mottot medlemssocial aktivitet.
Tack, Zakettarna Janne & Mikke för
som alltid ett mycket gott stöd för
alla…
Efterord
Man kan inte nog imponeras över Rese
gruppen, under Ulla Kjellvingers fasta led
ning. Hon är säkert även DHR Stockholm
savdelningens viktigaste resurs och som
nog samlar flest deltagare mot all annan
verksamhet genom mängder av Resor
och Evenemang som genomförs och bör
noga lyssnas på i många övriga frågor. Re
segruppen har lyckats ordna denna starkt
Medlemssociala aktivitet genom hela

två olika Kryssningsresor 28-29 november
& 18-19 december om vardera 15 delta
gare med Viking Line Cinderella på Åland
shav och detta som alltid med omsorg om
de som är de allra svåraste rörelsenedsat
ta, inte sällan SENIORER, vilket kräver
anpassade hytter som även inbegriper
medföljande Ledsagare, i stor konkurrens
med övriga passagerare som åtrår dessa

hytter En praktisk handling i verklig
Kamratstödjande Rättighets- och Intressepolitik.
Nedtecknat enligt önskemål, med beskriv
et från sista resan som självupplevd av
John-Lars de Chasseur och önskan för Er
läsare om Ett Gott Nytt År 2022

Rapport från novembers Julbordsresa
med Viking Lines Cinderella
Vi var många som samlades vid terminalen,
några kom sent pga strul med Färdtjänsten.
Vi hade bokat i buffe-restaurangen men
fick sitta i Rest Seaway. Det var top
pen och vi satt vid mindre bord. Vi fick 1
glas glögg och sen var det bara att hämta
maten. Sen fick vi dessert och varsin påse
med smågodis. Resan var trevlig trots
väldigt mycket folk. På hemvägen sam
lades alla i Etage, där Magnus berättade
en del om DHR. Det var många medlem
mar som aldrig åkt med oss tidigare.
Många fina minnen efter bra underhållning.
/Ulla K
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2022 jan Semmeltårta från Louise
med förslag att den bliir bild
I korsordet i Nollåttan 1
istället solskensbild med barn och
vuxna. Det är ju fastetid och kul
med något nytt!
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De goda
Jag andas! Jag lever!
Tittar upp i den stockholmsblå himlen från min
söderbalkong och drar in vårvintern i lungorna.
Visst är coronaskiten jävligt jobbig för jävligt
många. Och visst är det mot människans
natur att behöva ta steg tillbaka. Och att hålla
avstånd från varandra. Ja, utan tvekan är
världen galet på sne.
Sucken bolmar som kraftig rök ur käften.
Men det finns guldkorn i det också.
Fåglarna har börjat drilla. Snart, ganska snart
sticker tussilago och snödroppar upp sina
skallar.
Där, en bit bort kan jag ana sommaren skymta
fram ljusgrön med sin sol.
Vrider på huvudet när balkongdörren knarrar
och Janne kommer med en mugg.
– Sista glöggen.
– Skönt, dags för annat.
Janne ställer ner den rykande drycken på
bordet och ett knäpp hörs när han böjer till
sugröret för mig.
– Ropa högt om det är något. Jag kör en
dammsugning. Mycket grus som rullar
in
med dina hjul så här års.
Hummar och sträcker mig fram till sugröret.
– Ha det bra i din meditation. Förresten,
ska jag köra igång med middagen?
Nickar ett ja och njuter av att glögghettan
bränner till i gommen.
– Då så.

stunsen i sugröret innan
jag tar nästa klunk.
De flesta förändringar
för bra grejer med
sig. Till och med
coronahelvetet har sina
guldkorn. Ta bara till
exempel alla som har
fått tillfälle att jobba
hemifrån. Skönt för
Håkan Pettersson
många och fantastiskt
för miljön att slippa det
dagliga jobbpendlandet. De borde kunna göra
om de numera onödiga tomma kontoren till
bostäder.
Tar sugröret igen och tuggar lätt på det.
Det var jobbigt ett tag när jag skulle tugga i
mig att plastsugrör skulle förbjudas. Okej visst,
en bra miljöåtgärd. Men vad fan! Det finns väl
större och viktigare grejer att fixa först. Det där
kolkraftverket till exempel som de startade i
kalla december. Vilka idioter som låter det ske
istället för att i tid inse att vinter oftast är en
kall jävla historia. Jämfört med mina tre sugrör
per dag...
Ett skratt smiter ut.
Ha en knäpp, inga jävla papperssladdriga rör
för mig. Utan den där viktiga böjen! Ett sånt
skitrör ska aldrig få beträda min käft. Beställde
en väldig massa lådor med bra sugrör innan de
tog slut på marknaden. Ha, ha, halleluja, jag
har så det räcker livet ut! Men alla ska vi ju
bidra så jag lovar att bidra till återvinningen.
Ett flygplan kommer från Bromma och tar med
sig min blick en bit in i fjärran innan jag böjer
mig fram mot muggen.

Dörren knarrar igen och jag lutar mig tillbaka
mot ryggstödet.

Sugrören har den äran att servera mig allt det
goda.

Snart sätter de upp låtsasrovfåglarna på taken.
Skrämmer de verkligen bort måsarna? Märkligt
att jag saknar dem förresten. Inte bra. Lite mer
glögg ska nog få fason på den tankeslingan.

Och shit vad jag ska njuta!

Läpparna känner prövande på tjockleken och

Håkan Pettersson
www.håkanpettersson.com
Youtube Håkan Rör om med Poesi.
Mejl hp@hakanpettersson.net.
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Trivselbingo 2022 med DHRS
Välkommen till DHRS
Västerortssektionens Årsmöte
Västerortssektionen!
Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Årets VIKTIGASTE
möte!
Söndagar mellan 12.00 – 15.00.

Söndagen
den
20påfebruari
2022
13.00-16.00
Vi spelar
alltid
brickor med
stora klockan
siffror, har hembakat
bröd till kaffet.
Datum för Bingon
Spånga Folkan, Spångavägen
353
Sedvanliga möteshandlingar.
Du2022:
kan påverka
våren
kommande verksamhet.

6 februari
13 mars
Efter mötet bjuder vi på förtäring
och lite
10 april
underhållning.
29 maj
Kom ochStyrelsen
tyck till om
verksamhetsåret
2022.
och Bingokommittén
DHRS Västerortssektionen
Ge förslag och Vi
tips
för
kommande
års
verksamhet.
följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer.

Vårfest DHRS Västerort

Vi förutsätter
att alla deltagare är fullvaccinerade och infektionsfria.
Alla Hjärtligt
Välkomna
Styrelsen DHRS Västerortssektionen
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Fredag 22 april 17-21
2022
Vi följer Folkhälsomyndigetens
rekommendationer.
Spånga
Folkan,ärSpångavägen
Vi förutsätter
att alla deltagare
fullvaccinerade och 353
infektionsfria.
När våren kommer är det dags för Vårfest.
Vi träffas, äter tillsammans och har någon underhållning.

Styrelsen DHRS Västerortssektionen

Mer information kommer senare. Vi följer Folkhälsomyndigeten.
Vi förutsätter att alla deltagare är fullvaccinerade och infektionsfria.

Välkommen till DHRS Västerortssektionens Årsmöte

Årets VIKTIGASTE möte!

Söndagen den 20 februari 2022 klockan 13.00-16.00
Spånga Folkan, Spångavägen 353
Sedvanliga möteshandlingar. Du kan påverka
kommande verksamhet.

Efter mötet bjuder vi på förtäring och lite
underhållning.
Kom och tyck till om verksamhetsåret 2022.
Ge förslag och tips för kommande års verksamhet.

Alla Hjärtligt Välkomna
Styrelsen DHRS Västerortssektionen

Vi följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer.
Vi förutsätter att alla deltagare är fullvaccinerade och infektionsfria.

Söder om söder
Söder om Söder
 Söder om Söders Årsmöte kommer att ske den 26 mars 2022 kl 11.30-12.15
i Folkets Hus Lillåvägen 44 Bagarmossen.
Smörgås och kaffe kommer att serveras.
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finna på plats.
Musik-kaféer våren 2022
 Söndag den 27 feb kl 14.30-17.00. Fyrtiolisterna spelar och sjunger GAMLA
GODINGAR. Sista anmälningsdag tisdag den 22 feb.
 Lördag den 19 mars kl 13.00-15.30. Staffan Klingspor underhåller med sång
och musik på sina olika dragspel. Sista anmälningsdag tisdag den 15 mars.
Info om musik-kafeérna:
Plats: Bagarmossen Folkets Hus Samlingssalen.
Vi träffas under säkra förhållanden. Vi följer FHM rekommendationer varför vi
reserverar oss för ev ändringar. Ledsagare och handsprit finns på plats.
OBS! HÖJT PRIS. 60:- för medlem och 70:- för icke medlem, om inget annat
anges. Betalas på plats eller med Swish. Välkommen med din anmälan till Ulla
Kjellvinger tfn 073-394 24 64 eller 08-39 88 07. Anmälan är bindande
Smörgås och kaffe/the serveras. DHR-info och fina lotterivinster. Hörselslinga
finns på plats. Alla är hjärtligt välkomna inte bara medlemmar.
Lunchträffar våren 2022
 Måndag den 31 jan kl 12.30-15.30. Vi träffas på Lilla Wien Swedenborgsgatan 20. Färdtjänstadress: Fatbursgatan 11 Sthlm. Sista anmälningsdag 26 jan.
 Måndag den 28 feb kl 12.30-15.30. Vi träffas på Zinkensdamms Restaurang
och Hotell i matsalen, Zinkensväg 20 Sthlm. Sista anmälningsdag 23 feb.
 Måndag den 28 mars kl 12.30-15.30. Vi träffas på Lilla Wien Swedenborgsgatan 20. Färdtjänstadress: Fatbursgatan 11 Sthlm.
Sista anmälningsdag 23 mars.
 Måndag den 25 april kl 12.30-15.30. Vi träffas på Zinkensdamms Restaurang
och Hotell i matsalen, Zinkensväg 20 Sthlm. Sista anmälningsdag 20 april.
Info om lunchträffarna: Vi äter en enkel lunch och pratar. OBS! HÖJT PRIS.
80:- för medlem och 90:- för icke medlem. Betalas på plats eller via Swish.
Resterande belopp står Söder om Söder för. Välkommen med din anmälan till
Yvonne Lindroos tfn 070-881 05 92 eller Ulla Kjellvinger tfn 073-394 24 64.
Anmälan är bindande. Vi träffas under säkra förhållanden. Ledsagare och
handsprit finns på plats. Vi följer även här FHM rekommendationer varför vi
reserverar oss för ev ändringar.
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Värdigt Advents-Musik-Kafé
11 dec på ”Baggis”.
En stämningsfull början, men mer upps
luppen vartefter, som kunnat slutat helt
annorlunda, då Musikanterna av gammal
vana, men utan resultat stod och slet i dör
ren på gamla träffpunkt Fruängsgården.
Dock löste sig situationen genom ett mo
bilsamtal och allt blev vad det skulle bli,
en riktig strålande Adventsträff. En up
pvisning i verklig SOCIAL GEMENSKAP
med framför allt många SENIORER och
möjliggjordes i Bagarmossens Folket
Hus av DHR-S Stockholmsavdelningen
genom Sektion SoS Söder om Söders
Evenemangsgrupp ledd av Ulla Kjellving
er.
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Kring borden och scen med ljus och ut
smyckning just för advent och tillhörande
jul, förde mycket välkände musikern Olle
Eilestam med flinka keyboardsfingrar
oss alla in i stämningsmusikens värld och
fylldes på vartefter med annat så alla fick
sitt. Vid vårt bord lämnade vi fram ön
skningar om fyra låtar: Ett litet rött paket
med vita snören, Tusen bitar, Vår Jul
skinka har rymt, Byns enda blondin. Detta
vävdes in av Olle Eilestam på ett mycket
fint sätt bland all övrig musik. Men inte
nog med det, Olle Eilestam hade med sig

som en överraskning sin tidigare för oss
så välkände Estradör Deri Rowland, som
bjöd på allt från gamla evergreen till nyare
musik samt berättande av bejublande his
torier i mängd och som även av honom
krävde steppdans… En av de första verk
liga ”Ståupparna”.
Bjöds på Julmust och en Jullandgång
med allt på som Juletid förväntar som
sill och korv till skinka samt mycket god
saker däremellan och som avslut Kaffe
med givetvis pepparkakor, endast glögg
saknades som någon nämnde. Med lotteri
som innehöll det mesta och alltmer fått in
slag av matnyttigheter och hembakat med
inte minst dragning på inträdesbiljetten,
förutom de övriga köpta lotterna.
Man måste vara ödmjuk inför alla de som
lägger ner både själ och arbete för att ord
na med de uppskattade Sociala Gemen
samhetsskapande Musik-Kaféerna, Inte
att förglömma Zaketts Janne och Mikke.
Men tråkig att av de drygt 40-talet an
mälda, flera har lämnat återbud i dessa så
hårt påfrestande förkylningstider.
Tänker på avskedsmusiken ”We meet
again” och kändes mig för stunden nog
som flertalet lite Engelskpåverkad och det
får vi nog skylla på Mr Deri Rowland.
Ska inte förstöra stämningen genom
åter nämna Färdtjänstens bedrövelser!
På begäran nedtecknat för de
som var med, men främst för
de som tyvärr ej kunde delta,
men får nu lite om detta i kommande medlemstidning Nollåttan.
/John-Lars de Chasseur
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POSTTIDNING A

2022 förslag tll Nollåttan 1 fr Louise
Lathunden
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Tack Distriktet för flera
decenniers delaktghet på den
gemensamma tryckta plattformen
i DHR-Nytt och Nollåttan!
Grattis till det uppdaterade namnbytet
Region Stockholm!
Lycka till med er nya publikation!

DHR Stockholmsavdelningens
medlemstidning Nollåttan

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

