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Nollåttan är DHR Stockholmsavdelningens medlemstidning
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Detta händer i avdelningen
(med reservation för ändringar)

Vi hoppas att läget med pandemin nu gör
det möjligt för oss att träffas. Allt beror
Folkhälsomyndighetens och riksförbun
dets rekommenderar. Mer information ges
i kommande nummer av Nollåttan och på
hemsidan, dhrs.se

(med reservation för ändringar)

Maj 2022
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Sön 15

Ajournerat årsmöte

Lör 21

Bussresa Nora

Mån 23

PUB-kväll

Lör 28

Musikkafé

Sön 29

Trivselbingo

Mån 30

Lunchträff

Juni 2022
Sön-Mån

5-6 Båt resa Åbo

Fre 24

Midsommarafton Lagersberg

Mån 27

Lunchträff

Juli 2022
Mån 18

Lunchträff

Lör 30

Bussresa

Utgivning Manusstopp
V24 16 maj
I Väntan på
Nr 4

V37 19 aug

Nr 5

V42 23 sept

Nr 6

V50 11 nov

Nästa nummer
Nummer 4/2022 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

Aug. 2022
Tor 4

Västerort utflykt

Mån 22

Lunchträff

Ons 24

Medlemsmöte/Politikermöte

Lör 20 eller Musik-kafé
27
Sept. 2022
Ons 7

Nollåttan 2022

Bad Beckomberga börjar

Sedan gammalt är Nollåttan ett fri
stående 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.
Foton tagna av Zakett Ledsagning och
DHR´s evenemangsansvarig.
Samtliga personer har godkänt foto
grafering.
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Kalendarium
Ledare
Avdelningens årsmöte
Funktionshindersråd
Intressepolitik
IP och FO
Resor
Musik-Kaféer
Söder om Söder
Västerort
Kulturnatten
Muséer
Korsord
Krönika

Manusstopp för I väntan på är 16/5
Utgivning juni V 24

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, Sari 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
Beroende av frivilliga krafter vid en
kris. Ett öppet brev till våra politiker!
De flesta kommer väl ihåg broschyren ”om krisen kommer” som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade ut för ett par år sedan. Där var det
bl.a en del tips vad man skulle ha hemma om det händer
något allvarligt i ens närhet eller i landet som sådant.
Nu när kriget i Ukraina pågår så är det högst aktuellt att
se om sitt hem och sin omgivning ordentligt utifall även
Sverige skulle bli utsatt för kriget som pågår i vår närhet.
Att veta till exempel var närmaste skyddsrum kan ju vara
bra att veta. Jag själv bor ovanför ett skyddsrum men jag
kommer inte kunna använda det om det skulle behövas
efter som det inte är tillgängligt och användbart för mig.
Enligt MSB så ska jag då förlita mig på frivilliga krafter
som t.ex mina grannar som säker kommer att se till att
jag kommer ner i skyddsrummet. Nu har jag rätt så goda
relationer till mina grannar men jag skulle tro att de flesta
som kan och har möjligt lämnar Stockholm så fort dem
kan för det skulle jag också göra om jag kunde. Den möjlighet jag har är att ta en permonad som räcker nästan 3
mil innan batterierna tar slut så jag kommer inte så långt
precis. Får väl leta rätt på någon grotta i närheten och
hoppas på det bästa.
Såg ett reportage på SVT om att i nya bostadsområden
runt om i Stockholm så har det inte byggts några nya
skyddsrum på länge eftersom det inte finns några krav
på det sedan en längre tid och det nämndes om att möjligheten om utrymning kanske skulle vara aktuellt om
det hände något. Jag undrar verkligen om Stockholms
stad har en sådan beredskap för en större utrymning av
Stockholm? Vi har ju hört under pandemin hur alla nivåer
av vårt samhälle hänvisar till någon annan från regeringen till regionerna och kommunerna och vice versa. Så
vad skulle då ske vid ett krig eller en större katastrof när
alla skyller på att detta inte är ”vårt” ansvar?
Skrev om detta när MSB skickade ut broschyren men
fortfarande så är det rätt så oklart vad jag ska göra om
det smälla till ordentligt och speciellt när vi blir mer och
mer beroende av att tekniken ska fungera. Skulle vilja få
in i Nollåttan hur det ser ut runt om i Stockholm, Solna,
Ekerö och Sollentuna. Är det någon som vet om kommunerna har någon beredskapsplan över huvud taget?
Nisse Duwähl
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Anders Berglund
Vår gode vän och kamrat Anders Berglund har lämnat oss. Han lämnar
ett stort tomrum efter sig.
Han inspirerade många med sin breda kunskap och med engagemang.
Anders hade alltid nära till skratt och uppmuntrade en till att ta ställning.
Våra tankar går till familjen och närmaste vänner.
Tack Anders för den tid vi fick möjlighet lära känna dig.
Vila i frid
Styrelsen i DHR Stockholmsavdelningen

Det här meddelandet
med påskhälsning fick
Du med posten!
Ajournerade årsmötet
återupptas den 15 maj
2022 kl.13.00-17.00
Bagarmossens Folkets Hus
Lillåvägen 44
Sedvanliga årsmöteshandlingar
kommer att finnas på plats.
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Gudrun Dahlgren,
som nu välförtjänt drar sig tillbaka,
har skött om oss de senaste åren både
Från DHRS årsmöte den 26 mars
som fortsätter den 5 maj

från kansliet och digitalt under pandemin.
STORT & VARMT TACK överlämnades
av Gunvor Hersén med blommor.
Gudrun applåderades av alla
närvarande!

Representanter sökes till Funktionshinderråd
Stockholmsavdelningen har vakanta platser på stadsdelarna Södermalm,
Kista/Rinkeby, Ekerö samt Östermalm.
Vi behöver Dina krafter och insatser för arbetet med en tillgänglig och
bättre miljö inom stadsdelen. Någon som står för våra idéer.
Utan Funktionshinderrådens vakande öga så glöms snart våra krav på
tillgänglighet bort och vi står inför en otillgänglig stad.
Vi behöver verkligen Dig och Dina insatser.
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Rådets uppgift är att verka för att synpunkter från personer med
funktionsnedsättning beaktas i stadens verksamheter. Staden ska i
möjligaste mån samråda och informera om verksamhet, planerade
förändringar och resultat av åtgärder som har eller kan påverka denna
grupp.
Funktionshinderrådet ska ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag
på de frågor som rådet behandlar.
Bor Du inom något av ovan områden och känner att det skulle vara
intressant som DHR-medlem att representera avdelningen i ett
Funktionshinderråd, hör av dig till avdelningen på tfn 08-564 826 50 eller
via mail till info@dhrs.se.
Gudrun

Instruktion för nämndanknutna
råd för funktionshinderfrågor
Kommunfullmäktiges beslut
den 13 juni 2011
(Utl 2011:106)
(Jfr Kfs 2004:04)

Denna instruktion gäller från och
med den 1 januari 2012
Rådets uppgifter
Rådet skall verka som rådgivande organ
i frågor som har handikappaspekter.
Rådet skall ta initiativ till förbättringar för
personer med funktionshinder i alla
åldrar.
Rådet skall ges tillfälle att framföra synpunkter över ärenden som berör personer med funktionshinder. Rådet skall ges
möjlighet att delta under beredningar av
ärenden som berör funktionshindrade.
Rådet skall ges tillfälle att yttra sig över
tjänsteutlåtanden som berör funktionshindrade innan beslut fattas. Rådet skall
också ges tillfälle att yttra sig över förslag
till policy- och styrdokument som berör
funktionshindrade.
Ärenden rörande enskild person får inte
behandlas inom rådet.
Rådet kan inte ersätta enskilda handikapporganisationers rätt att samverka
enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HoSL)

...”
Låter det tråkigt?
Tvärtom tycker jag som började i
Norrmalms dåvarande Handikappråd i början av min 'rullstolskarriär'.
Det är en bra möjlighet att själv lära
sig hur staden fungerar och att ge
sina erfarenheter och kunskaper en
chans att bidra till en mer praktisk
tillvaro för många fler än för oss med
funktionsnedsättningar. Det visar sig

att sådant som är bra för oss också
är bra för många fler. Ett exempel är
vattenblandare som alla kommer i
kontakt med. Numera är de engreppsblandare eller t.o.m. sensorförsedda.
Från början var de specialtillverkade för
dem med arm/handhandikapp som
hade svårt att hantera kranar med
olika reglage för varmt och kallt vatten.
Louise Lindström

Rapport från FHR Farsta:
Vi har haft 10 st möten under 2021.
De flesta digitalt p g a pandemin.
Vi hade vid årets början 2 st vakanta
platser i rådet varav en har tillsatts
under hösten 2021.
Vi har haft besök av polisen som berättade att brottsligheten minskat på
publika ställen men tyvärr ökat mot
äldre och funktionsnedsatta i hemmen.Farsta har 100 st poliser med
verk-samhet dygnet runt.
Stadsdelsdirektör Gunilla Ekstrand
berättade under sitt besök att det
kommer en tillgänglighetskonsult för
att se över i första hand tillgängligheten i förvaltningshuset.
Presidiet Kristina Lutz (M) berättade
att de arbetar hårt med välfärdsfusk
som även inkluderar personlig assistans och att starta upp igen efter
pandemin.
Förvaltningen berättade om att det
under höst/vinter kommer att bli ett
nytt LSS-boende för 11 boenden på
Russinvägen i Farsta.
Rådet ger förslag, tips och idéer för
att tillgängligheten ska bli bättre och
vi upplever att både tjänstemän och
politiker har lyssnat och tagit till sig
av de synpunkter som vi haft.
Beatrice Kolijn
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DHR Stockholmsavdelningen önskar
ställa några frågor till kommunstyrelsen
angående beredskapen inom staden
gällande det uppkomna säkerhetsläget
i vår närmiljö
.
Vi bifogar här frågor och vi önskar svar
från er senast 11/4 2022. Frågorna och
era svar kommer att sedan publiceras i
vår medlems-tidning Nollåttan
Vad händer med utförandet av min insats (exempelvis hemtjänst,
personlig assistans, ledsagning eller något annat) vid en kris?
Fungerar skyddsrummen att ta sig till om man har en nedsatt
rörelseförmåga?
8

Hur kan jag säkerställa att jag kan lämna byggnaden vid behov om
krisen kommer?

Ämne: SV: DHR Stockholm/ Ekerö frågor angående stadens beredskap vid
kris/krig
Hej Sebastian!
Det här är verkligen viktiga frågor men jag tror inte att någon av oss i
politiker i kommunstyrelsen är de som bäst besvarar den utan då hellre
någon från vår förvaltning.
Jag ser till att det kommer till dem så att ni kan få bra och korrekta svar.
Med vänliga hälsningar
Hanna Svensson
Oppositionsråd (S)
Ekerö kommun

Här kommer svar från Lidingö stad på era inskickade frågor:
Två av de grundläggande principerna för svensk krisberedskap är
ansvarsprincipen och likhetsprincipen. Det innebär att vi som kommun
med vårat kommunala ansvar så långt som möjligt ska se till att våra
verksamheter fungerar på liknande sätt och att de kan upprätthållas trots
störda förhållanden. För detta finns kontinuitetsplaner. Arbete med att
revidera dessa pågår inom staden. Att var och en själva har en god
hemberedskap är också viktigt för att vi som kommun ska kunna prioritera
att initialt hjälpa de med störst hjälpbehov i händelse av en kris.
Skyddsrummen generellt (gäller inte Lidingö specifikt) är enbart
delvis tillgänglighetsanpassade, beroende på vilken typ av byggnad de
ligger i. Dessutom är de primärt utformade för att klara olika typer av
krigshandlingar såsom tryckvågor från bomber, strålning etc. För att ta
sig till ett skyddsrum från sitt hem kan därför hjälp behövas från
medmänniskor. Det kan vara en mycket god idé att i förväg undersöka var
närmsta skyddsrum ligger och hur tillgängligt det är - som en
beredskapsåtgärd.
Det behöver var och en planera för/ta hjälp att planera för i förväg.
Detta på samma sätt som att det behöver finnas en mental förberedelse
för agerande vid exv. en brand. Beroende på boendeform kan det därtill
finnas utrymnings- och evakueringsplaner som kommunens personal
agerar utifrån.
Med vänlig hälsning
Anna Sundin Adolfsson
Säkerhetschef

Frågor till kommunstyrelsen: Solna
– Vad händer med utförandet av min insats (exempelvis hemtjänst, personlig assistans, ledsagning eller något annat) vid en kris?
Kommunen – i det här fallet omvårdnadsförvaltningen/omvårdnadsnämnden - har en kontinuitetsplanering som innebär att samhällsviktig
verksamhet som nämnden ansvarar för, ska fortgå vid en kris eller vid
beredskap.
Vid en större kris eller beredskap kan krisledningsnämnden aktiveras
och då tar krisledningsnämnden över ansvaret för all verksamhet i
kommunen.
– Fungerar skyddsrummen att ta sig till om man har en nedsatt rörelseförmåga?
På lokal nivå är det fastighetsägarna själva som är ansvariga för sina
skyddsrum, vilket gör att kommunen inte har en bild av tillgängligheten till
alla enskilda skyddsrum.
forts s 10
Fortsättning på nästa sida
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Forts från s 9 Solna
På nationell nivå är det Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
som är ansvariga för skyddsrummen.
Det finns på MSB:s webbplats frågor
och svar om skyddsrum där bla följande
framgår:
”Många skyddsrum är tillgängliga men
alla har inte som regel anpassningar för
människor med till exempel funktionsnedsättning. I kris eller krig kan man
tänka på att det är de med störst behov
av stöd som får hjälp av samhället. MSB
brukar prata om vikten av att man ska
lära känna sina grannar. Om man redan
innan vet om att någon har en funktionsnedsättning så är det större chans
att kunna hjälpas åt vid till exempel en
utrymning.
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Se vidare:
https://www.msb.se/skyddsrum och
även
”Om krisen eller kriget kommer”
https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf
– Hur kan jag säkerställa att jag kan
lämna byggnaden vid behov om
krisen kommer?
Det är alltför stor skillnad på
olika byggnader, för att det ska vara
möjligt att generellt kunna svara på
frågan. Även på denna fråga får vi
hänvisa till MSB:s svar ovan.

Kommunstyrelsen Stockholm: Grönblå majoriteten
– Vad händer med utförandet av min
nedsättning. Utformning och tillsyn
insats (exempelvis hemtjänst, personlig
av skyddsrum utförs av MSB, men
assistans, ledsagning eller något annat)
det är fastighetsägarens ansvar att
vid en kris?
hålla dem redo. De flesta av landets
Rätten till insatser enligt socialtjänstskyddsrum är fullt brukbara enligt
lagen eller LSS kvarstår, som lagstiftMSB. Regeringen har gett MSB i
ningen ser ut idag, oförändrad i ett
uppdrag att ansvara för Sveriges
krisläge. Det är i första hand utförarens
skyddsrumsberedskap och behöver
ansvar att se till att verksamheten kan
förtydliga hur myndigheten ska
fortgå som vanligt även under förändarbeta för att se till att alla grupper i
rade omständigheter. Men ytterst är det
samhället ska få ett fullvärdigt skydd
alltid kommunens ansvar att se till att
vid händelse av krig eller kris.
brukaren får de insatser man har rätt till.
– Hur kan jag säkerställa att jag kan
Det kan till exempel innebära att utlämna byggnaden vid behov om
förare i privat och kommunal regi måste
krisen kommer?
samarbeta för att fördela personal
I kris eller krig menar MSB att man
mellan sig, och att man därför kanske
kan tänka på att det är de med störst
inte kan räkna med att få den personal
behov av stöd som får hjälp av samsom man är van vid. Men rätten till
hället. MSB brukar också prata om
själva insatsen påverkas inte.
vikten av att man ska lära känna
– Fungerar skyddsrummen att ta sig till
sina grannar. Om man redan innan
om man har en nedsatt rörelseförmåga?
vet om att någon har en funktionsMånga skyddsrum är tillgängliga men
nedsättning så är det större chans
alla har inte som regel anpassningar för
att kunna hjälpas åt vid till exempel
människor med till exempel funktionsen utrymning. Som tidigare nämnts

har regeringen gett MSB i uppdrag att
ansvara för Sveriges skyddsrumsberedskap och behöver förtydliga hur
myndigheten ska arbeta för att se till
att alla grupper i samhället ska få ett
fullvärdigt skydd vid händelse av krig
eller kris. ”
Kommunstyrelsen Stockholm:
Vänsterpartiet
– Vad händer med utförandet av min
insats (exempelvis hemtjänst, personlig assistans, ledsagning eller något
annat) vid en kris?
Kommunen har ansvar för att
grundläggande samhällsfunktioner
bibehålls även i krissituationer.
Stockholms stad har antagit ett
säkerhetsprogram som ligger till grund
för kommunens krisberedskap. Enligt
ansvarsprincipen och likhetsprincipen i
säkerhetsprogrammet gäller att verksamheter ska utföras på samma plats
och under samma ansvar vid en kris
såsom i normala förhållanden.
– Fungerar skyddsrummen att ta sig
till om man har en nedsatt rörelseförmåga?
Det här är en väldigt viktig fråga
och något som vi vill att staden tittar
närmare på. Vänsterpartiet kommer
därför att göra en skrivelse till Kommunstyrelsen och föreslå att kommunens fysiska krisberedskap undersöks
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

– Hur kan jag säkerställa att jag
kan lämna byggnaden vid behov
om krisen kommer?
För Vänsterpartiet är det
grundläggande att alla personer
oavsett funktionsnedsättning har
samma rätt att känna sig trygga
och inkluderade i samhället. Vi har
frågat runt vad som gäller och konstaterar att det inte är helt tydligt
när det kommer till stadens ansvar
i situationer där allmänheten uppmanas söka skyddsrum.
Kommunens säkerhetsarbete bör
ta hänsyn till att alla människor inte
har samma fysiska förutsättningar
att uppsöka skyddsrum och ha en
plan för hur alla oavsett funktionsvariation kan uppsöka skyddsrum

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.

Råd & Stöd
Sebastian Nikula
tfn 073-981 99 54,

Samla ihop några stycken och ta en fika
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.
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Är ni villiga att ändra tidsbegränsade beslut
gällande hemtjänst och personlig assistans
till Tillsvidarbeslut?
Denna fråga är kopplad till Agenda 2030
mål 1 (ingen fattigdom),
mål 10 (Främja social och politisk inkludering),
mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen)

Fråga från DHR Stockholms För att alla ska få sina behov tillgodosedda
krävs det dock att kommunen skjuter till de
avdelningen
STOCKHOLM
Här är svaret från Alexandra Mattsson och
oss i Vänsterpartiet:
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Är ni villiga att ändra tidsbegränsade
beslut gällande hemtjänst och personlig assistans till tillsvidarebeslut?
Vi i Vänsterpartiet vill öka tryggheten och
kontinuiteten i socialtjänstens insatser,
att sträva efter längre beslut är ett av sät
ten. Myndighetsutövningen ska garantera
grundläggande rättigheter och baseras
på behov, för alla har rätt till ett värdigt liv
på samma villkor oavsett funktionsned
sättning.
Vi vill även se mer brukarinflytande i
besluten och ge större frihet till socialtjän
sten att göra individbaserade bedömningar.

medel som krävs vilket vi i Vänsterpartiet är
beredda att göra. På ett övergripande plan
anser vi att staten borde ha hand om all
personlig assistans och inte dela ansvaret
med kommunerna.
Är ni villiga att ändra tidsbegränsade
beslut gällande hemtjänst och personlig assistans till tillsvidarebeslut?

Miljöpartiets svar:
LSS är en viktig rättighetslag som är till för
att personer med funktionsnedsättning
ska kunna leva ett rikt liv som i möjligaste
mån liknar det en person utan funktion
snedsättning i motsvarande ålder har och
vi anser att beslutsprocessen kring detta
borde förenklas.
Vi i Miljöpartiet tycker bland annat att per

soner med en eller flera funktionsned
sättningar som inte kommer att förän
dras, med läkarintyg, borde kunna få
tillsvidarebeslut om hemtjänst och person
lig assistans. En långsiktighet gör livssitu
ationen tryggare och minskar den oro det
kan skapa att inte veta om man kommer få
sin ansökan beviljad från gång till gång.
Viktigt blir att då också titta på hur vi säker
ställer att de med tillsvidarebeslut kontak
tar staden för en ny bedömning om funk
tionsnedsättningen blir svårare, så att de
inte går miste om viktigt stöd som de har
rätt till.

Liberalerna:
Är ni villiga att ändra tidsbegränsade
beslut gällande hemtjänst och personlig assistans till tillsvidarebeslut?
Det finns i dagsläget inga planer på att helt
avskaffa möjligheten till tidsbegränsade
beslut gällande hemtjänst och personlig
assistans. Det är en fråga som måste
bedömas i det enskilda fallet. Om det
kan förutses att den enskildes behov
är konstanta under överskådlig tid är
tidsbegränsade beslut mindre lämpliga.
Samtidigt förstår vi att tidsbegränsade
beslut skapar en osäkerhet hos en del
brukare. Vi har gett stadsdelsnämnderna
i uppdrag i budget 2022 att verka för
tidigare och längre beslut för att öka
framförhållningen för brukare och utförare.
Om ett beslut ändras är det också viktigt
att skälen tydligt framgår för brukaren.
Jan Jönsson

Centerpartiet.
Är ni villiga att ändra tidsbegränsade
beslut gällande hemtjänst och personlig assistans till tillsvidarebeslut?
Det allra viktigaste när det gäller både
hemtjänst och personlig assistans är att
det finns en förutsägbarhet för brukarna
och deras anhöriga. Man ska känna sig
trygg i att man får den hjälp man behöver,
och att den hjälpen är långsiktig och var
aktig. Givetvis kan behov förändras, och
då ska det vara enkelt att justera besluten.
Men den osäkerhet som många upplever
måste vi ta tag i och vi vill skapa trygghet i
att allas behov fortsatt kommer vara tillgo
dosedda.
Hälsningar,
Kristin Jacobsson
SOLNA
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Kristdemokraterna:
Eftersom behovet av insatser kan förän
dras över tid är det bra med tidsbegränsade
beslut. I slutet av tidsperioden kan man då
göra en ny bedömning av den enskildes
behov och fatta ett nytt beslut.
Med tillsvidarebeslut kan det bli fel för den
enskilde. Beslut bör nämligen bidra till ökad
självständighet – det vill säga att det indivi
den kan göra själv, ska individen göra själv,
och där det behövs stöd ska stöd erbjudas.
Om inte hjälpbehovet prövas kommer nya
bedömningar inte att ske. Dessutom ska
par tillsvidarebeslut svårigheter för kom
munen vid ändrade riktlinjer, ändrad praxis
eller lagändringar vilket sker emellanåt.
Med vänlig hälsning,
Samuel Klippfalk (kd), Solna stadshus
Fortsättning på nästa sida

Ekerö
Är ni villiga att ändra tidsbegränsade
beslut gällande hemtjänst och personlig assistans till tillsvidarebeslut?
Det är av yttersta vikt att beslutade insat
ser regelbundet följs upp så att insatsen
motsvarar individens behov.
Med vänlig hälsning
Kjell Öhrström
Socialnämndens ordförande Ekerö kom
mun

Öpartiet
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gång per år eller löpande vid behov. För en
del kunder kan det innebära ett oförändrat
beslut som löper ett år till, och för andra kan
det innebära minskade eller utökade insat
ser – vilket beror på vad individen vill själv
och hur situationen eventuellt har förän
drats till antingen det bättre eller sämre.
Alla som har ett bedömt behov beviljas
stöd för att kunna vara delaktiga i sam
hället och klara sin livsföring. Vi ser med
ovan att vi främjar kundernas/individernas
självbestämmande, egna val och delak
tighet. Men det sker också en bedömning
utifrån socialtjänstlagen och/eller lagen
om stöd och service till vissa funktionshin
drade om vad som är skälig respektive god
levnadsnivå. Bedömningen utgår från la
gens intentioner och rättspraxis. Kunder
som inte är nöjda med sina beslut har alltid
rätt att överklaga beslutet.

När jag som gruppledare för Öpartiet fick
se din frågeställning, tänkte jag självklart
ska vi se till att era målgrupper får tillsvidare
beslut. Ett handikapp/funktionsvariation är
ju något som är bestående och därför är
tillsvidarebeslut nödvändiga, för att skapa
trygghet och möjlighet till att ta tillvara möj Birgitta Sköld
ligheterna för att leva ett gott liv med allt Omsorgs- och socialnämndens ordförande
vad det innebär.
Desirée Björk, Öpartiet

Kristdemokraterna

LIDINGÖ

Ja, vi är villiga att ändra tidsbegränsade
Är ni villiga att ändra tidsbegränsade beslut till tillsvidarebeslut.
beslut gällande hemtjänst och personlig assistans till tillsvidarebeslut? Endast då den enskildes behov av insat
ser förväntas variera över tid finns anled
Ni har ställt frågan om Lidingö stad är ning bevilja tidsbegränsad insats. I sådana
villiga att ändra tidsbegränsade beslut gäl fall ska uppföljning ske i god tid inom tids
lande hemtjänst och personlig assistans till gränsen för att garantera trygghet och
kontinuitet i insatserna.
tillsvidarebeslut.
Mitt svar är att vi inte kommer att ta bort
tidsbegränsade beslut för dessa insatser.
Jag vill gärna påpeka att tidsbegränsade
beslut inte betyder att insatsen upphör
eller att någon riskerar att stå utan hjälp.
Tidsbegränsade beslut gynnar individens
självbestämmande. Alla beslut följs upp
och anpassas efter individens behov, en

I de fall där behovet bedöms varaktigt bör
tillsvidarebeslut fattas. Även i dessa fall bör
uppföljning ske. Tillsvidarebeslut ger per
sonen trygghet och genom uppföljning kan
eventuellt ökade behov av insatser tillgo
doses .
Bo Brismar, KD, Ledamot OSN Lidingö

”IP” har många olika betydelser IntressePolitiskt arbete

är en viktig verksamhet när det gäller att se till att även människor
med nedsatt rörelseförmåga ska kunna vara fullt jämställda, jämlika och delaktiga i vårt samhälle. Det är ett ständigt pågående
arbete som ska göras tillsammans för att förbättra för många fler.
DHR = Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet och behöver dig!
Du behöver DHR = vi behöver varandra!
DHR Stockholmsavdelnings styrelse vill därför skapa en arbetsgrupp
under våren 2022 för att stärka det intressepolitiska arbetet. Det är
viktigt att höras och synas i samhällsdebatten med tillgänglighetsfrågor för att kunna påverka medvetenheten och insikten om den
allmänpraktiska nyttan. Då kan beslutsfattare och opinionsbildare
få bättre underlag till sina verksamhetsområden.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Välkommen är du som medlem till arbetsgruppen tillsammans med
oss från styrelse och kansli!
Vilken fråga tycker du är viktigast? Vilken fråga vill du arbeta med?
Kontakta kansliet och berätta!!!
Epost:
sebastian.nikula@dhrs.se Tel: 073-981 99 54
Adress:
Hammarby fabriksväg 23, SE-12030 Stockholm

Det var fint att ses analogt igen tycker Louise

Funktionshindersombudsmannen Astrid Thornberg hade bjudit in FHRledamöter till möte i World Trade Center den 27 april för att presentera sin
rapport från 2021. Mötet var förstås väl tillgängliggjort och tolkades med
både text och tecken. Representanter från Stadsledningskontoret och Valnämnden deltog också. Nya tillgänglighetsdirektiv finns nu för att säkerställa
att alla ska kunna rösta på ett säkert och korrekt sätt.
Översynen och förslag till ny organisation och arbetssätt för FHR finns nu
på Trafíkroteln och ska snart ut på remiss.

15

Bussresa till Nora den 21 maj.
Anmälningstiden har gått ut.
Samling kl 08.45 på Cityterminalen Klarabergsviadukten 72 Sthlm,
på höger sida vid Espresson House.
Bussen lastar kl 09.00 och åker kl 09.30. Åter i Stockholm ca kl 18.45.

PUB-kväll den 23 maj på Lilla Wien
Avdelningen välkomnar alla
mellan ca kl.17.00 – 19.30
Swedenborgsgatan 20
Färdtjänstadress: Fatbursgatan 11,
Stockholm
16

Anmälan är bindande. Ledsagare och handsprit finns.
Sista anmälningsdag är onsdag den 18 maj och görs till
Yvonne L tfn 070-881 05 93 alt Ulla K tfn 073-394 24 64.

Kryssning med Viking Line Glory den 5 juni till Åbo,
Östersjöns nya modernaste kryssningsfartyg.
Anmälningstiden har gått ut.
Söndag den 5 juni kl 20.00 avgår båten och åter i Stockholm den 6 juni
kl ca 18.55.
Vi träffas i Vikingterminalen den 5 juni kl 19.00.
Glöm ej godkänt ID-kort.

Midsommarafton åker vi till
DHR:s sommargård i Lagersberg
Vi åker med Kolmårdsbuss som har lift på
bussen. Vi håller på med all planering just nu.
Annonsen kommer i Väntan på … Det vi
vet är att vi kommer få hjälpa till med att klä
midsommarstången, äta lite gott och ha
trevligt. Boka in detta i kalendern!

Beckombergabadet
hösten 2022
Nu börjar vårens badning lida mot
sitt slut. Den 25 maj badar vi sista
gången.
Vi kommer att starta upp höstens badning onsdag den 7 september och
17
badar fram till och med den 14 december.
Vi badar mellan kl 17.40-19.00.
Vi har stora bassängen mellan kl 17.40-19.00 och terapibassängen
mellan 18.00-19.00.
Terapibassängen har höj och sänkbar botten, mellan
70 cm-1,40 cm, och vattentemperaturen är 32-34 grader.
1 st Ledsagare finns
Priset är 400:- kr per termin.
Ring kansliet på tfn 08-564 826 50 alternativt
Karin Lemberg tfn 073-618 45 33 och
anmäl dig för höstens badning, senast 9 augusti.

Sommarbad utomhus
Järvabadet har fått S:t Julianpriset för sin tillgänglighetsarbete
Stora Sköndal hade ett krångligt bokningssystem förra året p.g.a.
pandemin, De har förbättrat tillgängligheten i omklädningsavdelningen

Åter med Musik-Kaféet på Bag(g)is.
Så var det då äntligen åter dags när Cor
onan börjat klinga av, att samla oss så
många inom DHR Stockholmsavdelnin
gen och då träffas och på ett årets första
Musik-Kafé i Folkets Hus på Lillåvägen 44
i Bagarmossen; med som brukligt att ar
rangeras av sektion Söder om Söder under
eminent ledning av Ulla Kjellvinger med
sin evenemangsgrupp. En medlemssocial
aktivitet, där stor hänsyn tas till den verk
liga ålderssammansättningen inriktad mot
SENIORER i organisationen.
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erad likt förbundstidningen. Men mest av
allt, att när det helt nyligen har genomförts
en mängd Årsmöten, att inte kommande
Årsmöte framflyttats till nästa år istället.

Hela 36 personer hörsammade att mötas
upp på Musik-Kaféet den 27 februari. Ett
mycket gott antal och står f.ö. sig väl mot
många andra DHR-S, aktiviteter. Detta inte
minst, med tanke på att många kände stor
osäkerhet om Coronan verkligen var över
eller nya insjuknanden med restriktioner
skulle återkomma…

Många ställde sig frågan om varför Val
beredningen inte som brukligt lyssnat di
rekt med oss medlemmar, utan verkar köra
ett eget och hemligt race kanske främst
bland egna välkända. - Men måtte det inte
föreslås några förmågor som är helt okän
da och som bara själva känner sig som
bäst kallade men inget har bevisat, utan
helt okänsligt armbågat sig fram…

Som vanligt när många välkända ansikten
träffas, fördes olika diskussioner om verk
samhet och inte minst om uteblivna aktiv
iteter under Coronan, medans andra organ
isationer varit mycket aktiva med vårdandet
av sina medlemmar. Stor irritation över att
digitaliseringen av möten tagit över och att
vår Nollåttan inte längre känns igen utan
upplevs blivit alltmer urvattnad men politis De tvåhundra lotterna gick åt som smör i

BOSSE Råd Stöd och
Kunskapscenter
vänder sig till personer som har
en funktionsnedsättning, främst
rörelsehinder och som fyllt 16 år.
Vi erbjuder råd, stöd och
information. Det kan gälla olika
frågor, t.ex. personlig assistans,
hemtjänst, bostad, arbete,
hjälpmedel eller rehabilitering.
solsken och var och en kan se att det är
trogna lottköpare som stödjer verksam
heten. Men ingen kan nog ifrågasätta det
fantastiska vinstbordet, med alltmer nytto
saker och då i främst matväg.
Underhållningen bestod av ”Fyrtiolisterna”,
en trio bestående av sångerska och en
man med programmerbar musikmaskin
och som även sjöng samt en man på syn
thesizer som mycket skickligt plockade alla
tonerna bland gamla välkända s.k. GOD
INGAR. Detta till för oss alla välsmakande
FIKA med smörgåsar samt inmundigande
oss viktig information om DHR-verksam
heten. Om sanningen ska fram, tycktes det
först lät bedrövligt med sången, men höjde
sig vartefter och får nog tillskriva ”Rost i
rören” efter en lång vila under den långa
Coronan.
Nedtecknat enligt önskemål av Friherren
med Löjtnantshjärta.
J-LdeC

Det krävs ingen remiss för att
vända sig till oss. Om Du tillhör
vår målgrupp är det kostnadsfritt.
Bosse anordnar också cirklar,
diskussionsgrupper m.m. med olika
tema.
Nytt program för våren 2022 finns
att beställa nu!
Kontakta BOSSE på telefon 08544 88 660 eller
skriv till BOSSE kunskapscenter,
Döbelnsgatan 59, 113 52
Stockholm
eller via mail: bosse@bossekunskapscenter.se
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Söder om söder

Söder om Söder
Säsongens sista Musik-kafé Lördag den 28 maj kl 13.00-15.30
Originalorkestern kommer att underhålla oss med en blandning av visor,
country, svensktoppsmusik. Sista anmälningsdag tisdag den 24 maj.
INFO om musik-kaféerna.
Plats: Bagarmossen Folkets Hus Lillåvägen 44 Bagarmossen. Pris 60:- för
medlemmar och 70:- för icke medlemmar. Betalas på plats eller via Swish.
Välkommen med din anmälan som är bindande till
Ulla Kjellvinger tfn 073-394 24 64. Smörgås och kaffe/te serveras.
Ledsagare finns på plats. Vi har även handsprit. Alla är hjärtligt välkomna.
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Originalorkestern
Musik-kaféet i mars
underhölls vi av Staffan
Klingspor med sång och
musik. Vi var ca 40 st
personer som njöt av allt,
goda smörgåsar, fina
vinster som var
uppskattade. Det som var
tråkigt var att flera av våra
medlemmar inte kunde
komma pga att det inte
fanns lediga ft-bussar och
bilar. Som alla vet är det
stor brist på ft-bussar och
bilar./Ulla

Bilder från musik-kafét i mars

2

Söder om söder

Söder om Söder

Lunchträff måndag den 30 maj kl 13.00-15.30 på Zinkendamms Restaurang

o Hotell i matsalen. Zinkensväg 20 Stockholm. Vid fint väder kan vi kanske sitta
ute. Vi äter en enkel lunch och pratar. Pris 80:- för medlem, 90:- kr för icke
medlem. Resterande belopp står Söder om Söder för. Sista anmälningsdag den
25 maj. Anmälan som är bindande görs till Yvonne Lindroos tfn 070-881 05 93
eller till Ulla Kjellvinger tfn 073-394 24 64. Ledsagar finns på plats

Sommar-lunchträff måndag den 27 Juni kl 12.30-15.30

Bagarmossens Krog o Restaurang. Lagaplan 5 Bagarmossen.
Färdtjänstadress: Lillåvägen 44 Bagarmossen. Vi äter en lunch pratar under
trivsamma förhållanden. Var och en betalar för sig själva. Anmäl Er till Yvonne
Lindroos tfn 070-881 05 93 eller till Ulla Kjellvinger tfn 073-394 24 64. Senast
den onsdag 22 juni Anmälan är bindande. Ledsagare finns på plats
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Bilder från lunchträff mars 2022 på Lilla Wien

Lunchträffen på Lilla Wien var trevlig där vi åt en enkel god lunch
och pratade mycket och många goda skratt. Lilla Wien fungerar
väldigt bra, fullt tillgängligt. Lätt att angöra för Färdtjänst och bilar.
Ett bra ställe att träffas på.
/Ulla

Söder om Söder hade sitt årsmöte den 26 mars 2022. Nisse Duvähl
var ordförande och Ingela Mismo sekreterare. Verksamhetsårets
verksamhet och ekonomi gicks igenom. Allt blev godkänt. Styrelsen
bjöd på hembakade sockerkakor, kaffe/te och frukt som var mycket
uppskattat. /Ulla

Välkommen till DHRS Västerortssektionens Årsmöte

Årets

Trivselbingo med DHRS
VIKTIGASTE
möte!
Västerortssektionen!

Söndagen den 20 februari 2022 klockan 13.00-16.00
Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Söndagar mellan
12.00 – 15.00.
Sedvanliga möteshandlingar.
Du kan påverka
Vi
spelar alltid
på brickor med stora siffror, har hembakat bröd till kaffet.
kommande
verksamhet.
Datum för Bingon:

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

Alla Hjärtligt
Välkomna
Styrelsen
och
Bingokommittén DHRS Västerortssektionen
Styrelsen
DHRS
Västerortssektionen rekommendationer.
Vi följer
Folkhälsomyndigetens
ViViföljer
Folkhälsomyndigetens
rekommendationer.
förutsätter
att alla deltagare är
fullvaccinerade och infektionsfria.
Vi förutsätter att alla deltagare är fullvaccinerade och infektionsfria.
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Nu är det snart dags för Utflykt!
DHRS Västerortssektionen,
Torsdagen den 4 augusti. Heldag.
Utflyktsmål är ej ännu klart.
Mer info kommer i:
”I väntan på Nollåttan”.

Alla Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen DHRS Västerortssektionen

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.
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NN

Inför
Kulturnatten har
tillgänglighetskrav publicerats

NN

NN= nomen nesco (latin) = Jag vet inte namnet Louise testar den nya liften som

Dramaten har en dramatisk
tillbyggnad mitt i fasaden =
Tillgänglighetsskapande lift
I foyén kunde man
vinna teaterbiljetter
om man kunde läsa
av QR-koden och
svara på frågor!
Därifrån kan man ta
nya eleganta hissen
bakom biljettbåset till
parkettnivå med rullstolsplatser och RWC
Scenbygget kunde
man följa i salongen!
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tillfälligt placerats i väntan på en
installation av rörliga trappsteg.
Folkoperan har en bra variant.

Kungsträdgårdens körsbärsträd i tidiga kvällen

De Kungliga Teatrarna Dramaten & Operan deltog i Kulturnatten
Dräkter
från
baletten
Svansjön
visas i en
monter
utanför
Guldfoyén

I entréhallen finns nu en modell av
Gustav III:s teater som var likadant
som palatset mitt emot.
I Guldfoyén och terassen utanför
serverades drycker och spelades
kammarmusik. I salongen visades
ett kortprogram från säsongen. En
parkettloge är tillgänglig med ramp
Magnoliaträd på
natten i City

Louise

Hyperinflation – Ofrivilliga
miljonärer och värdelösa
pengar
visas på Ekonomiska muséet *
till den 14 augusti 2022
”Hur påverkas människor i en kris med
oftast mycket svåra följder för många och
hur uppstår en ekonomisk kris av detta
slag?

…
Hyperinflation är inget nytt. Detta ekonomiska kristillstånd, med förödande konsekvenser för samhällen och människor,
har drabbat många länder genom historien. Idag lider Venezuela av svår hyperinflation. Historiens mest kända är den
som drabbade Tyskland på 1920-talet,
efter sviterna av första världskriget.”
Cit från nyhetsbrev

*Ekonomiska muséet har flyttat tillbaka till
Historiska muséet på Narvavägen som
har en egen anpassad ingång med hiss
vid sidan av stora entrétrappan
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Passa på att besöka Medeltidsmuséet innan de flyttar!
Muséet är uppbyggt kring Gustav Vasas
stadsmur från 1530-talet och är tillgängligt
med hiss från Riksbron.
”Utställningsytan är 1 750 kvadratmeter och
rymmer idag cirka 1 000 utställda föremål.
Föremålen kommer från hela stadsområdet.
Livet i staden
Vi berättar om den lilla människan i den
stora staden, om hennes arbete och vardag,
men också om fest och glam. Här kan du
uppleva det medeltida Stockholm med
tegelhus och bodar, verkstäder, hamn och
galgbacke.”
...
”I byggnadshyttan kliver du rakt in i ett
medeltida husbygge, med valvslagning och
olika murningstekniker. Mitt på torget står

skampålen med stadens stenar, hand- och
fotledsjärn. Utanför vinkällaren hänger
granriskransen, ett tecken på att vin och öl
från kontinenten har anlänt. Och i kyrkan
kan du lyssna till sånger på latin i en tid då
kungar, drottningar och riksföreståndare
stred om makten och Sverige var en del
av den katolska världen.
Fynden berättar
I utställningen "Fynden berättar. Om
arkeologin vid Slussen" berättar vi om de
nuvarande utgrävningarna vid Slussen”
Citat från hemsidan
Louise tipsar även om Nordiska muséets
nya tillgängliga entré på husets baksida
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Nastrovje
Morgonkaffet kickar igång en bra dag med hjälp av sugröret i AIK-muggen.
Tittar upp mot Skinnarviksberget som vanligt har några tidiga gäster. De
flanerar där lugnt njutande under Hesa Fredrik.
Flyttar in blicken till köksbordet där släktträdet, som min kusin fixat och skickat
till mig, ligger.
Just det ja, farmors far var soldat. Johan Wilhelm Åhl, född 1845. Det var han
som hade ett soldattorp i en skog någonstans i Uppland. Någon berättade
det och att torpet låg i en skogsglänta vid en å med jävligt mycket ål. Vem
berättade? Undrar hur h:et i Åhl hamnade där?
Kaffet ljumt och vänligt på tungan men några droppar smiter ut på hakan.
Soldat på den tiden... Var ryssrädslan densamma då som nu?
Drar bort kaffet med handloven och läser i noteringarna att ”soldat Åhl var en djupt kristen nykterist
som började varje dag med en morgonsup”.
Skrev prosten verkligen det här i kyrkoboken eller har kusin släktforskare plockat den detaljen någon
annanstans ifrån?
Nämen se på fan, farfar Valfrid Pettersson kom till världen 1891! Samma år som AIK föddes. Måste
vara ett tecken från ovan, inte bara en underbar slump.
Farfar Valfrid var framför allt skomakare. Men med elva ungars hungriga magar att mätta gällde för
honom att fånga alla möjliga påhugg som kom i hans väg.
Och där står Roland. Farsan. Konstigt att jag, när han behövde mig som god man, hade så svårt att
komma ihåg hans födelseår, 1937.
Andas sorgen. Släpper sedan sakta ut den när jag lutar mig bakåt och tittar upp i det vita taket som
har gulnat.
Hoppas att du har det bra där du är. Snackar och fikar med gott sällskap och sånt där som du gillar.
Och fotboll, har ni det däruppe?
Hörru du, förresten, apropå det brinnande jobbiga här och nu... Jag kanske minns taskigt, men visst
berättade väl du om mörkläggningsgardiner i ditt barndomshem, att ni drog ner dem när ni var rädda
att ryssen skulle komma? Vilket helvete att leva i ett världskrig!
Med ett lätt stön får jag upp skallen i lodrätt position igen och tittar på pappersalmanackan som
ligger på bordet bredvid släktträdet.
Hur många har en sån antik pryl i dessa digitala tider? Eller ens vet att sådana finns?
Jag ler åt mitt eget gubbhum.
Ja ja, hur som helst, nu är det i alla fall april och kriget i Ukraina har pågått i en dryg månad. Putin har
släppt ut de jävla orcherna där och med dem härskar nu samma omänskliga idioti som i Mordor. Men
det känns inte som att Putins krig orkar hit, eller? Jag vägrar föra ryssrädslan vidare och hoppas att
Hesa Fredrik inte ska behöva ljuda oftare än vad han gör nu, en gång i kvartalet. Och då bara för sitt
höga nöjes skull.
Blundar mig bort.
Jag tror jag ska be Janne sätta på en panna till. Så att jag får igång sprudlande värme till kropp och
själ och till färdigställandet av krönikan.
Därefter väntar sommarlovet.
Och kommer ryssen på fredligt besök ska jag bjuda honom på en morgonsup. Nastrovje!

Håkan Pettersson
www.håkanpettersson.com
Youtube Håkan Rör om med Poesi.
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POSTTIDNING A

Hej!
Du som bor i Ekerö, Lidingö, Solna, Sollentuna
och Stockholm!
Kom med i DHR* och Stockholmsavdelningen!
Som medlem kan Du tillsammans med alla de
andra påverka vårt samhälle så att det blir mer
jämlikt och jämställt och då mer praktiskt och
hanterligt för många fler människor.
Du kan dessutom också delta i och initiera fritidsaktiviteter och social
gemenskap Du kan också uppleva och själv utöva bra kamratligt stöd =
kompisskap = ”medmänsklighet istället för motmänsklighet”.
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Du är självklart också välkommen om Du bara vill stödja vårt arbete!
Även om Sverige ratificerade FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar redan 2009, så tar det tid att implementera ett nytt
sätt att se på sig själv och sina medmänniskor. Därför är det viktigt att
så många som möjligt är med i den här viktiga processen.
*DHR började som en Kamratförening 1924. DHR står numera för
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet efter att ha hetat De Handikappades Riksförbund.
Läs mer på dhrs.se och se Nollåttan m.m. digitalt där. Kolla dhr.se
eller ring till förbundet 08-685 80 20 och tala med Erik eller Åsa.
Värva medlemmar! Och få en Sverigelott per värvad ny medlem! D.v.s.
ju fler medlemmar ju flera lotter! Värvar du 3 medlemmar under ett kalenderår får du gratismedlemskap året därpå.
Villkoret för lotteriet är att personen du värvat har tackat ja, har blivit registrerad och har betalat sin medlemsavgift.
Har du några frågor?
Mejla medlem@dhr.se eller ring 08-685 80 20 till förbundet
Telefontiderna är måndag och onsdag kl.10-12 och tisdag kl.13-15

Varmt välkommen!
Avsändare/returadress: DHRS, Hammarby fabrksväg 23, 120 30 Stockholm

