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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 fortsät
ter att vara relativt lugnt, så vi kan träffas.
Allt beror Folkhälsomyndighetens och riks
förbundets rekommendationer. Mer infor
mation ges på hemsidan, dhrs.se

Nollåttan 2022
September 2022
Sön 18

Musik-kafé

Mån 19

PUB-kväll

Lör 24

Buss- och båtresa Grisslehamn - Eckerö
Lunchträff

Mån 26
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(med reservation för ändringar)

Oktober
2022
Sön 2

Trivselbingo

Mån 17

Pub-kväll

Fre 21

Västerort Höstfest

Mån 24

Lunchträff

Lör 29

Musik-kafé

Nr 5

Utgivning Manusstopp
V42 23 sept

Nr 6

V50 11 nov

Nästa nummer
Nummer 5/2022 kommer 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

Nov 2022
Sön 13

Trivselbingo

Lör 19

Musik-kafé

Nollåttan

Mån 21

Pub-kväll

Mån 28

Lunchträff

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.

Dec. 2022
Lör-Sön
3-4
Lör 10

Julbordsresa 1

Lör.Sön
17-18

Julbordresa 2

Adventskafé

Innehåll

2
3
5
6
7
13
15
16
17
18
19
20
21
22

Kalendarium
Ledare
Funktionshindersråd
Sommarens utflykter
Politikermöte
Kryssningsresa
Spårvägsmuseet
Musikcafé Söder om Söder
Västerort Höstfest
Västerort Trivselbingo
Västerort utflykt Rosendal
Stockholmsavdelningen
Krönika
Intressepolitiskt arbete

Manusstopp för Nollåttan nr 5 är 23/9
Utgivning V 42

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

Ledaren
Valet 2022
I skrivande stund så har valrörelsen dragit i gång på allvar och valstugorna har precis börjat placeras ut på en del
torg. I vanlig ordning så drog jag i väg för att kolla hur pass
väl partierna lever upp till de demokratiska värderingar de
säger sig stå för. Tyvärr kunde jag rätt så snabbt konstatera
att det här med tillgängligheten och användbarheten var
som bortblåst återigen hemma på mitt torg i alla fall och
jag har fått rapporter från flera håll att det ser lika illa ut
runt om i vår region. Denna ”stuga” tillhör Vänsterpartiet
men de som stod bredvid tillhörde Socialdemokraterna och
feministiskt initiativ och de var lika otillgängliga.

Kansli
Kanslichef: Sebastian Nikula
Tfn: 073-981 99 54
E-post: sebastian.nikula@dhrs.se
Redaktör och administratör: Lina Jansson
Tfn: 08-564 826 50 (må-to 09.00-13.30)
E-post: lina@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
Amir Amirriazi, information, sektionsrådsansvarig. E-post: amirriazi@dhrs.se
Ulla Kjellvinger, resor och evenemang
Tfn: 073-394 24 64
E-post: ulla.kjellvinger@gmail.com
Daniel Pollak, ledamot.
E-post: danpo03@gmail.com
Anna Palmborg, ledamot.
E-post: anna.palmborg@gmail.com
Carin Lemberg, ledamot.
E-post carin.lemberg@gmail.com
Sari Nykvist, ledamot.
E-post: sarinykvist@dhr.se
Eva Pettersson, ledamot.
Epost: evasletmo@hotmail.com
Valberedning: Therese Rudolfsson, Lena
Haglöf. E-post: info@dhrs.se
Nollåttan
Ansvarig utgivare: Sebastian Nikula
Redaktör: Lina Jansson
Redaktionsutskott:
Sebastian Nikula, Louise Lindström, Lina Jansson 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
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Standardsvaret som ges av dem som står i dessa stugor
är att de kommer ju ut för att prata med folk som vill prata
politik men folk som vill engagera sig i partier som till ex
empel använder rullstol känner sig inte särskilt välkomna
hos partierna. Det lustiga var att den första veckan hade
just Vänsterpartiet två teman som dem ville prata om och
det var sjukvård och funktionshinderfrågor stod det på
något plakat.
Många gånger har jag hört olika politiska företrädare prata
om så kallad signalpolitik och vad ger detta för signaler till
resten av samhället?
Om jag inte minns helt fel så var det några partier som
levde upp till kraven på tillgänglighet valet 2014 men det
verkar vara som bortblåst 2022 vilket jag tycker är djupt
beklagligt. Sedan kan jag inte låta bli att kommentera det
är affischerna som olika partier har satt upp sitter uppe
man buntband som är gjorda av plast – vilket politierna har
basunerat ut att vi måste dra ner på användandet av. En av
signalerna från politiken blev ju införandet av skatten på
plastpåsar. Lever partierna som man lär? Nej, inte enligt
mig i alla fall.
Nisse Duwähl

I juli nåddes vi av det sorgliga beskedet att
Gudrun Dahlgren avlidit.
Vi kommer att sakna dig, din härliga humor
och värme. Även din uppriktighet som är viktigt i en organisation.
Ditt sätt att ta emot medlemmar oavsett vilka
de var, är något vi har tagit till oss och försökt
att föra vidare.
Du lämnar ett tomrum efter dig som blir svårt
att fylla. Hoppas att du har det bra där du är.
Vila i frid, vi saknar dig
DHR Stockholmsavdelningen styrelse
Västerort sektionen
Söder om Södersektionen

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 tillgäng
lighet bort och vi står inför en otillgänglig stad.

Vi behöver verkligen Dig och Dina insatser!
Rådets uppgift är att verka för att synpunkter från personer med funk
tionsnedsättning beaktas i stadens verksamheter. Staden ska i möjli
gaste mån samråda och informera om verksamhet, planerade föränd
ringar och resultat av åtgärder som har eller kan påverka denna grupp.
Tillgänglighetsrådet ska ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag på de
frågor som rådet behandlar.
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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 Lina på kansliet på tfn 08-564 826 51 eller via mail till
lina@dhrs.se.

Sommarens utflykter med avdelningen
Vi har haft två lunchträffar på Bagar
mossens Bar o krog. Vi hade tur med
vädret, trevligt mycket prat och skratt.
Mycket trevligt att så många har varit med
på våra träffar.

Sommarens sista bussresa åkte vi till
Malmköping. Det var en stor marknad där,
så vi satt i långa bilköer. Sen åkte vi mot
Malmköpings Hotell o Restaurang, som är
placerat på en höjd i ett villaområde med
en smal väg. För att vi skulle komma upp
till hotellet fick några husägare flytta sina
bilar. Vi åt en god lunch, efteråt gick en del
ner till marknaden. Det var mycket folk där,
jättevarmt och soligt. En del handlade lite
på marknaden.
När vi skulle åka hem igen, var det likadant
att några fick flytta bilar och husvagnar så
att bussen kunde åka ner igen.
Man kan aldrig veta i förväg vad vi kan råka
ut för på resor.
Ulla
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Midsommarafton firade en del medlemmar
på DHR Västerås sommargård Lagers
berg. Där blev vi välkomnade med kaffe
och smörgåsar. En del av oss hjälpte till
med att klä midsommarstången och resa
den på plats. Vår hjälpsamma och trevliga
busschaufför var den enda av oss som
badade i 23 grader varm sjö.
En mycket trevlig dag i sommarvärmen,
som avslutades med en midsommarbuffé,
plus ett stort lotteri med fina vinster. På
kvällen lastade vi bussen och åkte hemåt.

Politikermöte på Courtyard by Mariott
2022-08-24
Politiker från nästan alla partier fanns på Thomas (C): Det är
plats och medlemmar fick ställa frågor.
viktigt att inte tum
Närvarande politiker: Ole-Jörgen Per ma på regler trots
son (Moderaterna), Ewa-Marie Ås (Krist att det behöver
demokraterna), Karin Gustavsson (So byggas mycket. In
cialdemokraterna), Robert Mjörnberg stämmer med Mp
(Vänsterpartiet), Thomas Wihlman (Cen och M, det ska tas
terpartiet), Martin G. Hansson (Miljöpar hänsyn till detta
tiet), Jessica Smaaland (Feministiskt initia även på riksnivå.
tiv). Liberalerna var inte med på mötet, utan Sverige har an Thomas Wihlman, C
tagit FN:s konven
skickade svar på frågorna i efterhand.
tion om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning,
Hur vill ni säkerställa att det byggs den måste vi följa.
rätt från början?
Karin (S): När stadens bolag bygger måste

Martin G. Hansson (Mp): Staden ska ar det ske i samråd med funktionshinder
råden.
beta för universell
utformning, alltså
Robert (V): Vän
att den ska vara
sterpartiet vill
tillgänglig för alla.
tillsätta en till
Det var ett bra ar
gänglighetskom
bete som gjordes.
mission som ser
När vi renoverar
till att staden blir
eller bygger om
tillgänglig på rik
ska det alltid
tigt. De ska kunna
göras på ett till Martin G. Hansson, Mp
göra något snabbt
gängligt sätt.
åt hinder och vara Robert Mjörnberg, V
Ola-Jörgen (M): med och påverka
Det är ett viktigt stadsplaneringen.
perspektiv, jag tror Det händer för lite inom tillgänglighets
att det behöver frågor. Vi bör uppvärdera det perspektivet.
vara en integrerad Vänsterpartiet vill
del av bolagens göra F N-konven
arbete. Förvaltnin tionen till lag så att
gar och bolag be kommuner måste
höver prata med följa den.
Ole-Jörgen Persson, M
varandra.
Jessica (F!): Den
här frågan priorit
eras inte tillräckligt.
Det måste alltid fin
nas ett funktionshin

Jessica Smalaand, F!

Fortsättning på nästa sida
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derperspektiv. Staden ska vara till för alla.
Funktionshinderråden måste stärkas. Fem
inistiskt initiativ vill också göra FN-konven
tionen till lag.

utan att staden inte får veta om hinder. Där
för har vi ett förslag om ”tillgänglighetsvand
ringar”, där man går genom en stadsdel och
pekar ut hinder som sen kan åtgärdas.

Ewa-Maria (Kd):
Kristdemokra
terna tycker att
funktionshinder
råden ska an
vändas för att få
in dessa frågor i
stadsförvaltnin
garna. Felanmäl
ningssystemet
behöver användas
mer.

Ewa-Maria (Kd): Många anmälningar faller
mellan stolarna. En idé är att stadens funk
tionshinderombudsman kan få i uppdrag
att undersöka det.
Liberalerna: Vi förstärkte kraftigt anslagen
för tillsynsverksamheten under 2022.

Louise (medlem) frågar: Vad tycker ni
om att programmet till Stockholms
Ewa-Marie Ås, Kd
kulturfestival inte fanns på papper
utan bara digitalt? Alla har inte mobil
Liberalerna: Det är viktigt att tillgänglighet eller dator.
kommer in som perspektiv redan när man Karin (S): Det är en viktig fråga! När evene
gör nya detaljplaner och ger bygglov till nya mang hålls i stadens regi ska det finnas in
byggnader.
formation som är tillgänglig för alla. Det här
ska inte hända igen.
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Hur vill ni arbeta med anmälningar Robert (V): Det är väldigt viktigt att staden
om och tillsyn av enkelt avhjälpta hin- har breda kommunikationskanaler.
der?
Martin (Mp): Det här har blivit helt fel. Det
Jessica (F!): Detta måste bli bättre. I en rap är viktigt att tänka på detta när staden up
port från staden står det att det inte finns phandlar tjänster.
någon aktiv tillsyn av detta. De här anmäln Nisse tillägger: Under pandemin märkte vi
ingarna lämnas alltid utan åtgärd.
på DHR Stockholmsavdelningen att alla
Robert (V): Vänsterpartiet driver detta både inte har tillgång till digitala tjänster som
nationellt och lokalt i Stockholm. Det måste internet hemma. Många kontakter med
myndigheter till exempel kräver att man
prioriteras.
använder internet. Det blir väldigt exklud
Thomas (C): En app för att anmäla är för erande.
anonymt. Det vore bättre om man fick ringa
och tala med en människa, kanske skulle Thomas (C): Det finns flera grupper som
lämnas utanför i digitaliseringen, till exem
fler ärenden följas upp då.
pel äldre. Turister är också en grupp som
Martin (Mp): Appen fungerar ibland, det behöver information i pappersformat, de
är bra. Vid nyplanering och renovering har har ofta inte tillgång till alla appar och an
nästan alla ett tillgänglighetstänk, men det nat.
är inte tillräckligt. Det handlar om ekono
miska resurser. Riktade insatser, där man Ewa-Maria (Kd): Den digitala utvecklingen
tittar på ett särskilt område, behöver bli fler. ställer nya krav på människor. Det behöver
finnas många sätt att ta till sig information.
Ola-Jörgen (M): Appen ska fungera. Tror
inte det är vilja eller resurser som saknas

Hur ser ni på att uteserveringar och
serveringar på ”sommargågator”
görs otillgängliga, trots att det strider
mot stadens riktlinjer? Det fortsätter
år efter år.

om kulturminnesmärkta hus, men det finns
bra lösningar, till exempel mobila ramper.
Staden ska vara tillgänglig för alla.
Jessica (F!): Det går att göra hus tillgängli
ga utan att förvanska dem, det finns många
exempel där en tillgänglighetslösning kan
smälta in bra i miljön. Till och med Colos
seum i Rom är tillgängligt för rullstolsburna,
då borde Stockholm kunna vara det!

Martin (Mp): Det finns inspektörer och viten
men det räcker inte. Även ”gatupratare” är
hemska. Miljöpartiet har en idé om att fly
tta uteserveringar till gatuparkeringar, det
skulle göra trottoarerna fria men då förlorar Ewa-Maria (Kd): Det är inte så krångligt
man parkeringar.
som många tror att tillgängliggöra.
Robert (V): Håller med Martin, det är ett
stort problem som återkommer. Det är vik
tigt att tänka på vem staden ska vara till för, Vad anser ni om att det är så svårt för
medborgare eller näringsidkare. Nu kom många funktionshindrade att komma
ut i arbetslivet? Många hamnar på
mer medborgare i andra hand.
dagliga verksamheter fast de vill ha
Karin (S): Uteserveringar ska vara tillgäng jobb och kan jobba. Vad vill ni göra på
liga, annars bryter de mot bygglovet. Kan det här området?
ske bör man dra in tillståndet för dem som
bryter mot bestämmelser, så som det är om Jessica (F!): Det är otroligt illa, och min up
man inte följer regler för alkoholtillstånd. plevelse är att det blir svårare och svårare
Att inte ha tillgängliga uteserveringar är en att komma ut i arbetslivet som funkis. Det
finns mycket att göra på området. En hel
privatisering av stadsmiljön.
del på nationellt plan så klart, men även i
Ola-Jörgen (M): Bryter man mot bygglovet kommunen. Sommarjobb för unga är till ex
ska man inte ha något tillstånd. Det behövs empel otroligt viktigt för ett steg ut i arbet
fler inspektörer.
slivet. Vi vill satsa mer pengar på det. Men
Liberalerna: Det är verkligen inte accepta vi ser också att Stockholm Stad, som den
belt. Tyvärr får trafikkontoret inte ge böter stora arbetsgivaren den är, borde bli en
till de som bryter mot reglerna, eftersom bättre förebild och anställa fler personer
det är polisen som ansvarar för uthyrnin med funktionsnedsättning i sin verksam
gen av ytan till uteserveringarna. Vi arbetar het. Det handlar ju också om att tillgäng
för en ändrad ordningslag för att komma lighet generellt sett behöver förbättras, så
till rätta med problemet. Trafikkontoret ska att det blir möjligt att ens ta sig till och där
fortsätta polisanmäla de som inte följer rik har staden ett stort ansvar. Likaså att man
tlinjerna. Liberalerna har gett mer pengar får den personliga service man behöver för
till tillsynsverksamheten under 2022.
att kunna arbeta. Allt hänger ju ihop.
Paulus (medlem) påpekar: Det är ofta
extra otillgängligt i innerstan, med
gamla trappor i många entréer. Jag
måste alltid ha någon med som kan
hjälpa mig komma in.
Robert (V): Det är knepigt när det handlar

Martin (Mp): Fler personer med funktion
snedsättning ska erbjudas arbete och
arbetena ska anpassas efter behov och
förutsättningar. Miljöpartiet vill att Stock
holms stad ska vara en föregångare
som arbetsgivare och anställa personer
med funktionsnedsättning på alla nivåer,
inklusive ledningsnivå, och utveckla ar
Fortsättning på nästa sida
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betsmarknaden för personer med funk
tionsnedsättning. En generell arbetstids
förkortning kan leda till att fler personer
med funktionsnedsättningar klarar ett
heltidsarbete samt nyttja digitala och mod
erna hjälpmedel. Inom Stockholms stad har
man börjat arbeta med arbetsdifferentier
ing, som är ett arbetssätt för att anpassa
och avgränsa arbetsuppgifter så att de kan
tilldelas personer med en funktionsned
sättning. Det är ett arbete som vi vill fortsät
ta med att utveckla och sprida i stadens
verksamheter. Sociala krav i upphandlingar
och sociala företag kan vara vägar för att
skapa fler arbeten för personer med funk
tionsnedsättningar, där vi under mandatpe
rioden tagit fram en handlingsplan och an
ställt en samordnare för att underlätta för
socialt företagande.
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göra, i stället för att se till vad den kan. En
människa kan inte göra allt, men alla kan
göra något. Mycket handlar om attityder
som behöver ändras. Stockholms stad är
en stor arbetsgivare som kan bli bättre på
att erbjuda arbete, praktikplatser och an
dra erfarenheter som kan öppna dörren till
arbete för funktionshindrade. Stockholms
stad kan visa vägen för andra arbetsplat
ser. Funktionshindrade ska få det stöd och
möjligheter som krävs för att de ska kunna
delta på arbetsmarknaden. Kristdemokra
terna tror också på fler mötesplatser, både
fysiska och digitala, där funktionshindrade
kan utöka sina nätverk och öka möjligheten
till anställning.

Ole-Jörgen (M): Den som har en funk
tionsnedsättning ska kunna vara en del
av samhällsgemenskapen genom utbild
Thomas (C): Svårigheterna att komma ut i ning, arbete och sysselsättning anpassat
arbetslivet är en förlust för både samhället efter sin egen förmåga. En funktionsned
och för individen som vill komma ut i arbet sättning ska inte begränsa möjligheterna
slivet. Vi har flera förslag för att göra det för den som kan och vill jobba att bidra uti
möjligt för fler att komma ut i arbetslivet: Vi från sin förmåga. Och för de som på grund
vill ge bättre stöd till studenter med funk av funktionsnedsättning inte har möjlighet
tionsnedsättning så att de kan få en bra att delta i arbetslivet över huvud taget vill
utbildning som grund för en senare anställ vi öka möjligheterna till en meningsfull da
ning. Vi vill ge arbetsplatsinriktad daglig glig sysselsättning utformad utifrån egna
verksamhet bättre incitament för att få ut önskemål och förutsättningar. Den som
personer i arbetet. Minskad byråkrati, flexi är i behov av vård, stöd eller service bör få
blare lösningar och enklare kontaktvägar större inflytande över sin situation. Utbudet
mellan företag och myndigheter så att fler av arbete, sysselsättning, boendeformer
kan anställa personer med funktionsned och hjälpmedel behöver bli mer varierat.
sättning är tillsammans med sänkta ar
betsgivaravgifter andra åtgärder. Upphan
dlingar där sociala klausuler finns bör vara Sari (medlem) frågar: Hur arbetar ni
en norm. De offentliga, även Stockholms internt i partierna med medvetandeStad, bör bli bättre på att anställa personer görande om tillgänglighet och delaksom står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi tighet utifrån ett funktionshinderpervill också utreda hur trösklarna kan sänkas spektiv?
för personer med funktionsnedsättning Karin (S): Vi skulle alla kunna göra mer. Mitt
som vill starta företag.
parti håller inte alltid måttet.
Ewa-Marie (Kd): En orsak att det är svårt Martin (Mp): Våra medlemsmöten ska alltid
för funktionshindrade att komma ut i ar vara tillgängliga.
betslivet är att samhället har en tendens
Ola-Jörgen (M): Flera grupper saknar en
att fokusera på vad en person inte kan

klar väg in i partipolitiken, till exempel unga, måste stärkas! Det finns dessutom ingen
utrikesfödda och personer med funktion statistik på hur många avslag som ges.
shinder. Det är ett demokratiproblem.
Martin (Mp): Miljöpartiet vill se över detta.
Robert (V): Det är ett ständigt pågående Om det är en permanent funktionsned
arbete inom Vänsterpartiet. Bristande sättning ska beslutet gälla tills vidare. Det
ekonomi är ett stort problem som påverkar är viktigt att tänka på vad som händer om
var man kan ha möten, särskilt i Stockholm funktionsnedsättningen försämras och be
hov av stöd ökar.
där det är så dyrt att hyra lokal.
Karin (S): Det är viktigt med kontinuitet i
Jessica (F!): Feministiskt initiativ är ett litet
biståndsbeslut. Vi behöver följa upp och
parti med lite pengar, det påverkar i vilka göra statistik över hur många avslag som
lokaler vi kan ha våra möten.
ges, så som det fungerar inom äldreomsor
Ewa-Maria (Kd): Funktionshindrade per gen. Det vill inte den blågröna majoriteten i
kommunen.
soner måste synliggöras och vara aktiva.
Thomas (C): Inom Centerpartiet har vi haft Robert (V): Det bör självklart vara varaktiga
interna nätverk som drivit tillgänglighets beslut när det handlar om en varaktig funk
tionsnedsättning.
frågor. Det har blivit bättre.
Liberalerna: Vi har ett nätverk, Funktionella Ola-Jörgen (M): Vi ska föra statistik på hur
många avslag som ges. Varaktiga beslut
Liberaler, för personer engagerade i funk
är komplext, det behöver utredas om det
tionsrättsfrågor, och det finns ett starkt en är det bästa. Det vore bra om det fanns en
gagemang i partiet för funktionsrätts- och nationell standard så att detta inte varierar
tillgänglighetsfrågor.
från kommun till kommun.
Ewa-Maria (Kd): Kristdemokraterna är för
Sari frågar: Hur arbetar ni med till- tillsvidarebeslut.
gänglighet på stadens gym?
Jessica (F!): Många personer med funk
Martin (Mp): Stadens egna gym ska vara tionsnedsättning har gått från att tillhöra
LSS till att tillhöra SOL, trots att en per
tillgängliga.
manent funktionsnedsättning hör hemma
Karin (S): Socialdemokraterna vill ha gym under LSS. Det är även en fråga om ar
kort för människor som bor på särskilda betsmiljö för personliga assistenter, varak
tiga beslut gör att de vet att de har ett jobb
boenden.
Ola-Jörgen (M): De kommunala gymmen att gå till.
Robert (V): Biståndshandläggare har en
är toppen. Utegymmen bör bli bättre.
extremt pressad arbetssituation där de
Jessica (F!): Stadens gyms anpassade följer budget och inte behov, vilket bryter
klasser är alltid på kontorstid, det är dåligt, mot lagen. Det behövs ekonomiska resurs
man glömmer att det finns funktionshin er.
drade som arbetar då.
Thomas (C): Centerpartiet vill att LSS ska
återställas till hur den var före 1994.
Är ni villiga att ändra tidsbegränsade Liberalerna: Det finns inga planer på att
beslut gällande hemtjänst och as- helt ta bort möjligheten till tidsbegränsade
beslut om hemtjänst och personlig as
sistans till tillsvidarebeslut?
Jessica (F!): Det ska självklart vara tills sistans. Det är en fråga som måste bedö
vidarebeslut. Rätten till personligt stöd mas i det enskilda fallet. Vi vill att stadsdels
nämnderna ger tidigare och längre beslut
Fortsättning på nästa sida
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för att öka framförhållningen för brukare
och utförare. Om ett beslut ändras är det
också viktigt att skälen tydligt framgår för
brukaren.
Vad anser ni om begränsning av ledsagarservice för funktionshindrade?
Som läget är nu ger biståndshandläggare ofta avslag på ledsagning,
eller så dras antalet timmar ner, vilket
gör att personer med funktionsnedsättning inte får möjlighet att komma
ut.
Robert (V): Vänsterpartiet har ett
förslag där vi vill införa fri ledsagning.
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Jessica (F!): Det är en av punkterna i vårt
valmanifest. Neddragningarna måste stop
pas. Vi vill göra funktionsrättskonventionen
till lag med sanktionsmöjligheter. Tills det
blir verklighet vill vi att staden ska motivera
hur varje beslut uppfyller FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktion
snedsättning. Fler personer ska få rätt till
stöd för att kunna leva ett självbestämt liv
i samhällsgemenskapen. Ledsagning är
ett sådant stöd. Har man behov av det ska
man få så mycket man behöver. Det sam
ma gäller personlig assistans, kontaktper
son och hemtjänst.
Ole-Jörgen (M): LSS ska garantera att
personer med omfattande och varaktiga
funktionshinder får stöd som kan undan
röja svårigheter i vardagen. Detta kräver ett
stabilt och långsiktigt ansvarstagande från
samhällets sida. Den som behöver det ska
ges möjlighet att välja vem som ska utföra
vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, lik
som utformningen av dessa insatser. Mo
tiveringen till besluten ska vara tydlig.
Thomas (C): För att leva upp till FN-kon
ventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning är ledsagningen en
mycket viktig punkt. Den syftar till gemen
skap och deltagande i samhällslivet. Därför
behöver staden titta på hur man lever upp
till detta, om det exempelvis finns omo

tiverade avslag eller neddragningar. Där
för bör den följas upp och brister rättas till.
Centerpartiet vill att rätten till ledsagarser
vice och kontaktperson ska vara samma i
hela landet, därför bör lagstiftningen stär
kas.
Ewa-Marie Ås (Kd): Vi tycker att vissa
beslut om ledsagarservice kan vara lång
siktigare än de är idag. Alldeles för många
behöver ompröva sina beslut utan att de
ras behov stöd förändrats. Ett problem är
att ledsagarservice som är en rättighet nu
hamnar under socialtjänstlagen som inte
är en rättighetslagstiftning som LSS. Det
är något som vi vill åtgärda. Stockholms
stad har antagit bra riktlinjer som tyvärr
inte alltid följs som de ska.
Kristdemokraterna är beredda att titta på
orsakerna till det. Vi hoppas att en minskn
ing av antalet stadsdelsnämnder ska leda
till att besluten om ledsagarservice blir mer
lika över hela staden.
Martin (Mp): Så ska det såklart inte vara.
För att råda bot på detta samt att de nya
riktlinjerna kring en mer individanpassad
ledsagning verkligen följs av alla stadsde
lar har vi i år höjt anslagen till ledsagning
med 60 miljoner samt höjt stadsdelarnas
bredare pott kring Stöd och service till per
soner med funktionsnedsättning med hela
197 miljoner. Socialförvaltningen har hållit i
en utbildning med stadsdelarna om de nya
riktlinjerna och vad de innebär. Men mer
behöver såklart göras för att alla ska få sin
självklara rätt till goda levnadsvillkor och
full delaktighet uppfyllda.
Liberalerna: Givetvis ska personer med
funktionsnedsättning få den ledsagarser
vice de har rätt till enligt lag och stadens
riktlinjer. Det här är en fråga vi kommer att
fortsätta bevaka under nästa mandatpe
riod.
Vi har förstärkt anslaget där ledsagning
och ledsagarservice ingår med 65 miljoner
kronor under de senaste tre åren vilket ger
stadsdelarna större ekonomiskt utrymme
att vara generösa.

Kryssningsresa i glädje, men även i sorg.
Efter lång väntan och mycket stor förvän
tan, skulle äntligen kryssningsresandet
med Östersjöns nya och modernaste 223
meter långa kryssningsfartyg GLORY
genomföras med Viking Line till Åbo från
söndagen den 5 juni t.o.m. måndagen den
6 juni, där det äntligen på ett kryssningsfar
tyg det lär finnas tillräckligt med s.k. Handi
kapphytter. En resa med hela 29 deltagare
från DHR-S, där den 30:e hastigt blev sjuk.
En resa i social gemenskap och kamrat
stödjandets tecken. Ett mycket högt delta
garantal, som kan mätas mot DHR-S upp
skattade bussresor och musikkaféerna
m.m. som f.ö. är en mycket värdefull del i
hela det kulturella utbudet inom DHR -S
och mycket hedrande för rese- och evene
mangsansvarige Ulla Kjellvinger, som håller
en fast taktpinnen med sina medhjälpare
för detta.
Många av oss var ivriga och hade förhopp
ningen på resan till färjeterminalen, att
få se NATO-fartygen inför övningarna i
Östersjön och inte minst då det stora Am
fibie - och Landstigningsfartyget USS
Kearsarge om hela 260 meters längd på
redden vid Skeppsholmen. Men tyvärr avs
eglade under natten. Tänk att detta fartyg
är hela 37 meter större än GLORY. Minns
när jag i början av 1950-talet åkte med
dåtidens fartyg BORE II till Finland som
var bara 77.5 meter och skulle ersättas av
det då helt nya och mycket stora fartyget
BIRGER JARL om hela 92 meters längd.
Tänk vad tidens kryssningsfartyg har förän
drats…
Möter ute i blåsten intill Vikingtermina
len på Stadsgårdskajen, det stora och så
mäktiga kryssningsfartyget GLORY, där
namnet GLORY får mig närmast tänka på något obestämbart religiöst…
I Vikingterminalens värme, möts vi vartefter

alla förväntansfulla resedeltagare. - Men
vilket kaosartat köande mot normalt för att
äntligen få komma ombord; men positivt att
aktuella hytter låg direkt i plan med på- och
avstigningen av fartyget. Bra att hyttdörrar
na försetts med öppnings-och stängning
sautomatik, men ve den som kommer som
nummer två genom dörren och får då kän
na sig nog så hoptryckt av dörrstängnin
gen. Stor besvikelse att hytten är minskad
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istället för ökad och med sängplatser utan
en möjlighet att ändra höjdläge och även få
stöd i behövliga handtag, så jag själv och
någon mer, sov i rullstolarna. Mycket folk
passerande utanför hyttfönster som svår
ligen gick att täcka med sin gardin och
livräddningsbåtarna utanför de skymde
helt utsikten. Men sorgligast av allt, var att
toalettutrymmet var så litet och även feld
isponerat, så det inte med elrullstol gick att
vända eller stänga om sig. Besvikelserna
lade sig icke då det skulle inmundigas mat
Fortsättning på nästa sida

med mängder av olika matstationer och
mycket av trängsel och rörighet. Samma
gällde de flesta av gemensamhetsutrym
mena med bl.a. fasta bord och trånga rörel
seytor och samma för utrymningsvägarna
vid hytterna och även brist i konferensrum
met samt att allt är mycket svårorienterat
i sin likformighet. -Hur kan ett så stort
kryssningsfartyg som kallar sig vara
det modernast i Östersjön, ha så
många av olika brister och fel som
speciellt berör funktionsnedsatta?
-Att inte visa priserna i Svensk valuta,
utan bara i Euro, är en ren oartighet
mot alla de många svenska resenärerna.
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Men trots alla brister förtogs inte den
glada kamrattillvaron, med som brukligt
spontana gruppdiskussioner, vilka my
cket genomsyrades av framtidens oro för
DHR med sjunkande medlemssiffror och
inte minst utvecklingen inom DHR-S med
alla turer på och kring årsmötet med olika
egendomligheter som inte hör hemma i
ett rättvisande föreningsliv, långt från de
demokratiska spelreglerna samt med en
egendomligt tillkommen överdimension
erad styrelse, där lätt den lilla medlem
men får gå åt sidan under tystnad för de
så vältaliga dominerande, som är närmast
okända, men som verkar älska sitt ständiga
egna tungomål.
Nollåttan, kommer alltid upp och oron för
dess utveckling att alltmer från att varit en

medlemmarna tidning, till blivit alltmer ett
ledningens språkrör med utarmning och
borta i ren förvirring är all fördjupning om
aktiviteter som ger en förståelse och in
sikt för de som inte kan delta, utan tidning
liknar mer och mer förbundets tidning och
kan ej vara en positiv utveckling, helt utan
värdefull och önskad information m.m. så
dessa ofta tysta medlemmar bara blir mer
tysta…
Sammanfattningsvis, så kan nog inte des
sa olika aktiviteter i kamratstödjande syfte
under social gemenskap värderas nog och
gäller allt från olika resande till musikträffar
eller mötas för gemensam måltid, med ofta
stort kulturellt inslag som alternativ till olika
enkelriktade föreläsningar i mängd. Dessa
tillfällen ger inte sällan stora PR-värden
utåt mot allmänheten i övrigt, men måste
allvarligt värdesättas därefter och att fånga
upp tänkbara nya medlemmar, vilket ofta
verkar mycket försummat…
RES, RES MERA. LYSSNA, LYSSNA
MERA OCH UMGÅS MERA OCH ÄN
MERA, FÖR ATT MOTVERKA ENSAMHET OCH SVÅR SOCIAL ISOLERING…
Tack DHR-S för en mycket värdefull kryss
ningsresa i mycket goda vänners lag och
för information om alla olika kommande
aktiviteter & TACK ZAKETTARNA!
Nedtecknat är prioriterat för Nollåttan
att återges i sin helhet e.u. till medlem
John-Lars de Chasseur i södra Roslagen.

Spårvägsmuséet har flyttat till Djurgårdsstaden
Det är mindre lokaler än förut men det
finns hissar. Några avfasningar var inte
markerade och
det mejlade
jag om
liksom att
nätinfo inte
var tydlig.
Det var ett
roligt besök
inkl. fikapaus
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Intill Vasaparken och Sven-Harrys finns
Sinnenas Trädgård, en välskött oas med
olika avdelningar, bl.a. Tid för tanke

Nordiska muséets nya
tillgängliga entré på
baksidan är också ett
konstverk à la Sapmi.

Louise Lindström

Nordens Paris-utställningen med en
elegant stor katalog har förlängts ett år
Texthäfte kan lånas på plats. Biljett förbokas för tid.

Söder om söder
Musikcafé

Lunchträffar

Musikcafé söndag den 18 september kl.
13.00-15.30
Vi välkomnar nu Hasse Linds Duo, som
spelar och sjunger svenska vismelodier
med Olle Adolfsson, Beppe Wolgers, Ove
Törnkvist med flera.
Sista anmälningsdag tisdagen den 13 sep
tember.

Måndag den 26 september kl. 12.3015.30
Vi träffas på Zinkensdamms Restaurang o
Hotell, Zinkensväg 20.
Sista anmälningsdag onsdag den 21 sep
tember.

Måndag den 24 oktober kl. 12.30-15.30
Vi träffas på restaurang Hjälmaren, Hjäl
Musikcafé lördag den 29 oktober kl. 13.00- marsvägen 43 i Årsta.
15.30
Färdtjänstadress: Bråviksvägen 47 Årsta.
Vi välkomnar Staffan Klingspor, som kom Buss 160 till Årsta Torg, från Gullmarsplan
mer med sina olika dragspel sjunger en del eller Årstaberg.
nya låtar. Lite allsång blir det också. Sista
Sista anmälningsdag onsdag den 19 okto
anmälningsdag tisdagen den 25 oktober.
ber.
16

Info om musikcaféerna.
Plats: Bagarmossen Folkets hus, Lillåvä
gen 44.
Pris: 60 kr för medlemmar och 70 kr för
icke medlemmar. Betalas på plats eller via
Swish. Välkommen med din anmälan som
är bindande till Ulla Kjellvinger, telefon
073-394 24 64. Kaffe/te och smörgås
serveras. Lokalen har hörslinga och ledsa
gare finns på plats.
Alla är hjärtligt välkomna, inte bara medlem
mar!

Info om lunchträffar!
Vi äter lite, pratar och umgås under trevliga
förhållanden.
Var och en betalar för sig.
Anmälan är bindande. Anmäl Er till Yvonne
Lindroos tfn 070-881 05 93 eller till Ulla
Kjellvinger tfn 073-394 24 64. Ledsagare
finns på plats.
Alla är hjärtligt välkomna.

Välkommen till DHRS Västerortssektionens Årsmöte

Höstfest
DHRS möte!
Västerort
Årets
VIKTIGASTE
Fredag
21 oktober
2022 13.00-16.00
kl:17-21
Söndagen
den 20 februari
2022 klockan
Folkan, Spångavägen
353
SpångaSpånga
Folkan, Spångavägen
353
Nu
är det dags förDuhöstfest.
Vi motar mörkret.
Sedvanliga
möteshandlingar.
kan påverka
kommande verksamhet.

Vi träffas och har några trevliga timmar tillsammans.

Efter mötet bjuder
påmat
förtäring
lite
Äter vi
lite
medoch
smör/bröd
och dryck.
underhållning.
Vin
att köpa för2022.
den som vill ha.
Kom och tyck till
omfinns
verksamhetsåret
Ge förslag och
tipsmaten
för kommande
verksamhet.
Efter
drickerårs
vi kaffe/the
och kaka.

Alla Hjärtligt Välkomna
Styrelsen DHRS Västerortssektionen

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

Det blir underhållning med Åke och Mari band.
Allt detta till en kostnad av 100kr. Betalas kontant på plats.
Anmälan senast den 14 oktober till:
Carin Lemberg tel: 0736184533
Gunvor Hersén tel: 0707713917

Alla Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen DHRS Västerortssektionen
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Välkommen
till Trivselbingo!Årsmöte
Välkommen
till DHRS Västerortssektionens
Söndag den 4 september kl: 12.00-15.00.
Spånga Folkan, Spångavägen 353.

Årets VIKTIGASTE möte!

Söndagen den
februari
2022
klockan
13.00-16.00
Vi 20
spelar
alltid på
brickor
med stora
siffror.
I pausenSpångavägen
informerar vi om353
kommande aktiviteter.
Spånga Folkan,

Dricker kaffe/the
medpåverka
hembakat bröd.
Sedvanliga möteshandlingar.
Du kan
lotterier med fina priser. Efter fikat dragning på
kommandeTvå
verksamhet.
lotterna, sedan fortsätter vi med bingospelet.
Hjärtligt
Efter mötet bjuder vi Alla
på förtäring
ochVälkomna!
lite
underhållning.
Bingokommittén DHRS Västerortssektionen
Kom och
tyck tillTrivselbingo
om verksamhetsåret
2022.
Nästa
blir
söndagen den:
Ge förslag och tips för kommande års verksamhet.

2 oktober
Alla Hjärtligt Välkomna
kl:12.00-15.00.
Styrelsen DHRS Västerortssektionen
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Vi följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer.
Vi förutsätter att alla deltagare är fullvaccinerade och infektionsfria.

Alla Hjärtligt Välkomna!
Bingokommittén DHRS Västerortssektionen

4/8:
Västerorts utflykt
till Rosendals trädgårdar
Det var en strålande vacker sommardag som såg oss njuta av både en
fin Djurgårdsmiljö och en god bjudlunch och fika i trevligt sällskap.
. Vi hade en bra meny att välja från.
Janne och Micke noterade våra
önskemål och levererade till borden.
Trdgården är indelad
i många olika uterum.
De är trevliga men det
är mycket grusbelagd
markyta att hantera
så zaketternas insats
var välkommen!
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Flera odlingsområden är
någorlunda tillgängliga.
Fruktträdsängen har fina
handmålade skyltar i varje
träd med namnet. Olika
vindruvor finns i en annan
avdelning bakom staket.
I butiken, som är knepig
för en rullstolsbesökare,
finns bra ekologiska varor.
Plantor, blommor m.m.
kan också köpas.
RWC? Nja.
Dock bra!

TACK!
Louise
Lindström

Kaka?
Bulle?

Stenkaka? Nej, en
kvarnsten inte runt
halsen utan som
'matta' i ett uterum!.

2021 dec t Nollåttan 1 2022

2021 dec t Nollåttan 1 2022
Stockholmsavdelningen

förslag
förslagfrfrLouise
Louise

Buss- och båtresa Grisslehamn- Buss 160 till Årsta Torg, från Gullmarsplan
Eckerö lördag den 24 september eller Årstaberg.
OBS! Ändrade tider för samling och avfärd.

Sista anmälningsdag onsdag den 12 okto
ber.

Samling kl. 11.30. Bussen
lastarKLÄDTIPS:
kl. 11.45.
Louise
Kolla ridsportbutikerna!
Höstens första Pub-kväll
mån
De
har
vädertåliga
dag den 19 september kl. 17.00-ochInfo om Pub-kvällar
praktiska plagg som kan
19.30
Vi äter lite, pratar o umgås under trevliga
passa rullstolsanvändare.
förhållanden. Var och en betalar för sig.
Vi träffas på Gullmarssons
Har Krog
köpt kängor för 499:Långkappa med bra blixtAnmäl er till Yvonne Lindroos tfn 070-881
OBS! Adressen
lås m.m. är dyrare. 05 93 eller till Ulla Kjellvinger
Gullmarsplan 6 A, på torget.
tfn 073-394 24 64. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag onsdag den 14 sep
Ledsagare finns på plats. Alla är hjärtligt
tember.
välkomna.
ed
Ledsagare finns på plats.

Två julbordsresor med Viking
Cinderella

Pub-kväll måndag den 17 oktober Lördag-söndag den 3–4 december: Sista
kl 17.00-19.30
anmälningsdag måndag den 31 oktober.
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På restaurang Hjälmaren Hjälmarsvägen Lördag-söndag den 17–18 december: sista
43 i Årsta.
anmälningsdag måndag den 14 november.
Färdtjänstadress: Bråviksvägen 47 Årsta. Mer info kommer i Nollåttan nr 5.

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?

Månsken
Tittar upp på den fulla augustimånen som hänger över Söders takåsar.
Ja du Måne, snart är du septembermåne och lika full.
Ut från Zinkens krog kommer servitören balanserande på en överbelastad bricka på
ena handens fingertoppar. Han sätter på sig leendet, går till ett av borden, ställer ner
glas och flaskor och säger några trevliga ord innan han hastigt snurrar om efter en
ny beställning. Men så slänger han en blick på mig, ändrar riktning och kommer till
Håkan Pettersson
mitt bord.
- Har inte din polare kommit tillbaks ännu? Nähä, det är väl mycket folk på Coop.
Vill du ha
en till bira? Så har du något att göra medans du väntar.
Jag nickar leende.
- Kommer strax. Full rulle här idag.
Han tar mitt glas där sugröret tar några oroliga svängar i tomheten innan det hittar skydd mot fartvinden.
Servitörens steg är långa och snabba när han försvinner in.
Lägger upp näven på bordet och tittar på mina CP-fingrar när de krälar omkring. De gör vad de vill en
stund innan jag drar ner handen i knät igen och tittar upp.
Måne, vad tiden springer snabbt. Känns som att det var igår det var kall jävla vår. Sommaren var som ett
lyckligt skutt och nu är vi plötsligt här.
- Okej Håkan, här är drickat. Tror inte att du vill ha våra papperssugrör så jag
återanvänder ditt eget.
Nickar och hummar med när han klappar mig på axeln.
- Jag kollar till dig om en stund. Du kan ju inte sitta här och ha en öken i halsen eller hur? Det
här är ju trots allt en krog.
Vi flinar till varandra innan han hastar i väg.
Biran rinner kall och god ner i strupen.
Fan vad livet är underbart! Sitta själv på en uteservering vid det här bordet och låta tankarna flyga dit de
behagar.
Slänger upp blicken till den skinande vita.
Måne, att få ha kontroll i sin frihet. Det är en riktigt jävla lyx att vårda ömt. Sen att sitta här och dessutom
få den servicen som jag får...Wow!
Sugröret langar mig några kalla klunkar och jag ryser av välbehag.
I mars var jag och såg Uggla på Rival. Något visst med dig i mars, Måne, du hade kraft i dig när jag
rullade in på Rival sugen på några inför-konsert-bira. Men där fanns inte ett enda jävla bord med passande
höjd för mig. Blicken sökte efter ett bord, ett normalt bord bland alla låga jävla fåtöljbord och ståbord.
Måne, det är svårt att dricka bira dubbelvikt. Okej, inga större problem, Paula funkar som hantlangare.
Vad det handlar om är värdighet, att kunna dricka sin bira själv. Värdighet för en CP-poet som mig själv,
att det ges möjlighet att göra det jag fixar att göra. Som du Måne, du varken tigger om att få eller ber
om ursäkt för den hjälp du får av Solen att skina och återspegla ett vackert varmt sken till oss människor
under de mörka delarna av våra dygn. Eller hur?
Tar en klunk till ifrån glaset som står på bordet med den perfekta höjden.
Du, det borde tamejfan vara lag på att alla utskänkningsställen ska ha åtminstone två normala bord bland
alla förbannade stå och fåtöljbord.
En spams gör att mitt knä dunkar i undersidan av bordet.
- Ojdå, ursäkta och ursäkta att det tog tid på Coop. Mitt Visakort strulade. Se på fan du har
fixat dig en till bira. Ja, nu ska det bli gott med en. Du har ingen aning om hur bra du haft det här jämfört
med hur jag haft det på COOP.
Jag tittar upp på Måne och nickar.
Håkan Pettersson, www.håkanpettersson.com, Youtube Håkan Rör om med Poesi.
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”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
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Ny på kansliet!
Jag heter Lina Jansson och är ad
ministratör på Stockholmsavdelnin
gens kansli, och redaktör på Nollåttan.
Jag är 36 år och kommer från början
från norra Skåne. Har en bakgrund
som socionom och administratör inom
ideella organisationer. På fritiden tyck
er jag om att läsa, umgås med vänner
och odla på en kolonilott. Är otroligt
förtjust i katter, men har ingen just nu.
Ser mycket fram emot att få jobba för
ett samhälle med mer rörelsefrihet, och
att få kontakt med DHR Stockholms
alla härliga medlemmar. Vad vill du se
mer av i tidningen? Skriv till mig och
berätta: lina@dhrs.se.
Hoppas vi hörs
Lina

Ny Kontaktinformation
Hemsida: www.dhrs.se
Mail: info@dhrs.se
Nisse Duwähl Ordförande
Tel: 073-981 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Sebastian Nikula Kanslichef
Tel: 073-981 99 54
E-post: sebastian.nikula@dhrs.se
Lina Jansson Administratör
Tel: 08-564 826 50 (Mån-Tor 09.0013.30, lunchstängt 11.00-12.00)
E-post: lina@dhrs.se
Henric Stenström Ekonomiansvarig
Tel: 070-258 78 94
E-post: henric.stenstrom@dhrs.se
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A Posttidning

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

