
Presentationer av kandidater till FSDB:s 

förbundsstyrelse 2019 
 

Kandidat till posten som förbundsordförande: 

 

Amanda Lindberg - Omval 

Hej, jag är en kvinna på 34 år som bor tillsammans med min man 

Andreas och vår katt Maxima i en trea i Uppsala. Jag tycker om att träna 

på gym, läsa ljudböcker, föreningsliv och umgås med familj, släkt och 

vänner. Jag är en lyhörd, ambitiös och nyfiken person som brinner för ett 

samhälle som ska vara jämlikt för alla medborgare. 

Jag har F.O.A.R syndrom där varje bokstav står för en nedsättning i 

kroppen, O och A står för syn – respektive hörselnedsättning. Syndromet 

är progressivt och idag är jag gravt närsynt och har ett Cochlea implantat 

på mitt högra öra och jag bär hörapparat på vänster öra. Jag är 

tvåspråkig, sen tidig ålder och växlar idag språk obehindrat mellan talad 

svenska och svenskt teckenspråk.  

Jag har haft äran att få vara FSDB:s förbundsordförande i fyra år sen 

2015, och det har varit mycket lärorikt, utmanande och roligt. Jag ställer 

upp för omval för att jag känner att jag har mer att ge tillbaka till 

förbundet och regionala föreningar. 

Min tidigare erfarenhet av föreningsliv, jag har suttit som ledamot i 

Synskadades Riksförbund, SRF på kommunal nivå i 6 års tid, och på 

distriktsnivå i två omgångar i två år. Jag har också varit ordförande för 

DBU i ett år, och suttit som ledamot i 4 år innan jag började jobba som 

DBU:s ungdomskonsulent. Jag sitter också i FSDB Uppsala – 

Gävleborgs läns styrelse sen våren 2013. Jag har också varit vice 

ordförande i Lika Unika i 2 år 

Mitt mål med mitt engagemang i FSDB är att förbundet, regionala 

föreningar och sektioner ska tillsammans vara en stark, engagerande 

och handlingskraftig organisation. FSDB har en viktig roll även i 

framtidens samhälle.  

 



 

Kandidater till ledamöter  

 

Jan Nyström - Omval 

Hej! 

Jag heter Jan Nyström och är 48 år gammal och bor Öjebyn i Norrland 

där jag trivs mycket bra. Jag har en egen villa och har bra utrymme för 

min hobby och kan göra vad jag vill. Jag jobbar som verksamhetsledare 

på ABF för teckenspråks vardagsverksamhet och har jobbat där i många 

år. Jag tycker om sociala kontakter med olika människor.  

 

Jag är barndomsdöv och har USHERS syndrom typ 1 vilket betyder att 

jag är döv sedan barndomen, har synnedsättning och problem med 

balansen. Jag använder mycket teckenspråk men när det är mörkt ute 

måste jag använda taktilt teckenspråk vilket jag har lärt mig att 

kommunicera med människor med olika dövhetsgrad. Jag brukar själv 

använda dövblindtolkar. Jag har gått i dövskolan på Kristinaskolan i 

Härnösand och jag är stolt över mitt teckenspråk som betyder mycket för 

mig.  

 

Förenings- och organisationsliv. 

Jag har nästan hela mitt liv varit aktiv med olika saker inom föreningslivet 

i Norrland och har varit aktiv inom dövföreningen/dövrörelsen i många år 

samt suttit i FSDB förbundsstyrelse i snart 6 år nu och nu har jag varit 

vice ordförande för FSDB förbundet i 2 år. Jag är van med resor och har 

åkt ganska mycket flyg från Luleå till olika platser i hela Sverige och det 

är alltid kul att träffa människor och diskutera med varandra om lösningar 

och fatta viktiga och bra beslut.  

 

Jag sitter med i styrelsen och brinner för FSDB:s arbete och att kämpa 

för personer med dövblindhets rättigheter i samhället samt visa att vi 

med dövblindhet KAN. Idag lever vi i ett tufft samhälle med många olika 

förändringar där flera har drabbats av myndigheters ändrade beslut och 

vi måste därför fortsätta bevaka och kämpa för viktiga frågor. En av mina 

hjärtefrågor är att se till att teknik och hjälpmedel är tillgängligt för alla 

Viktigt är också att jobba mer med medlemsrekrytering till FSDB 



förbundet. Vi behöver många nya medlemmar till vår riksorganisation 

och våra regionala föreningar för att FSDB ska kunna fortsätta leva som 

den bra organisation den är för alla. 

 

Christina Cia Grönborg - Omval 

Hej! 

Jag heter Christina Grönborg, mer känd som Cia.  

Jag är 51 år, just nu bor jag ensam i Herrljunga i Västra Götaland där 

även mina barnbarn bor. Jag har 4 barn, som jag levt ensam med under 

större delen av deras uppväxt. Inte en lätt uppgift att leva som 

ensamstående förälder med dövblindhet utan stöd. Mina barn är nu 

vuxna  

Jag är arbetslös och halvtids sjukskriven för tillfället, har tidigare jobbat 
inom barn och handikappomsorgen, som programmerare och 
hundskötare. Även haft eget företag där jag jobbade med friskvård och 
massage 
Mina intressen är natur och upplevelser, jag rör på mig så mycket jag 
kan och jag har utvecklat min passion för natur genom att börja vandra. 
Naturens obegränsade möjligheter ger även mig möjligheter 
 
Jag har Ushers syndrom typ 2, har gått integrerat i skolan. På senare år 
har jag lärt mig mer teckenspråk och använder taktilt teckenspråk 
kombinerat med hörslinga Mitt språk är tal  
 
Jag har varit aktiv i föreningslivet i perioder, började i HRF - 
Hörselskadades Riksförbund när jag gick på högstadiet 
FSDB hittade jag i slutet på -90 talet, jag valdes in i styrelsen och var 
aktiv några år. Jag var med och bildade FSDB Öst där jag suttit i 
styrelsen i omgångar. En utmaning att hålla liv i en liten förening. 
Nu är jag ledamot i FSDB Väst 
 
I FSDB vill jag vara med och påverka vår möjlighet till delaktighet, både 
på skola arbetsmarknad och fritid 
Att få möjligheter till ett självständigt liv på lika villkor borde vara en 
självklarhet men tyvärr finns många brister där vi hamnar mellan stolar 
Habilitering, LSS, tolk, föräldraroll, kvinnosituation. Det är många delar 
som känns viktiga. Jag vill använda min erfarenhet för att andra ska 



slippa vissa av mina egna fallgropar. Jag hoppas kunna tillföra min 
kunskap för att påverka allas situation 
 
Eva Andersson - Nyval 

Hej! 

Mitt namn är Eva Andersson och bor i en 3-rums marklägenhet i Hörby 
kommun. Min ålder är 55+. Jag har två vuxna söner, Johan 32 år och 
Emil 29 år. Den yngste har två döttrar som är fyra och två år gamla.  

Jag är gravt synskadad och har ljusperception, alltså jag kan skilja 
mellan dag och natt. Förutom min synskada har jag min 
hörselnedsättning som kommer att gå ner sakta men säkert plus Crohn’s 

sjukdom och astma- och allergi.  

Jag arbetar halvtid som medicinsk sekreterare på Ögonkliniken SUS, 
Lund. Jag har skrivit mycket för Sten Andreasson som är ett välkänt 
namn inom ögonforskningen och för FSDB:s medlemmar. Mina intressen 
är musik, dans, natur, datorn och sist men inte minst iPhone som har 
öppnat en helt ny värld för mig. Jag är också aktiv inom föreningslivet, 
styrelseledamot i FSDB Skånes styrelse. Jag sitter även med i 
Handikapprådet i Hörby kommun. Jag går en gång i veckan på skytte i 
Malmö som anordnas via HISO  

De frågor som jag är intresserad av att jobba med är LSS såsom 
ledsagning och assistent, färdtjänstfrågor, tolkfrågor, arbetsmarknad, 
tillgänglighetsfrågor, fritid, hälsa och kultur. Listan kan göras hur lång 
som helst. Jag vill att mina kamrater i samma situation som jag skall få 

ett meningsfullt liv och få tillgång till de rättigheter de behöver.  

Jag är mycket glad och tacksam över att få bli nominerad till ledamot i 
förbundsstyrelsen och om jag blir vald så ser jag fram emot att få driva 
FSDB:s frågor även på riksnivå.   

 
 
 

 

 
 


