
- Förslag på ny lag om vardagstolkning

- Välkommen till Dövblindas Dag

- Tyck till och få två trisslotter!

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 39 April 2016 Nr 2l ll

En väl fungerande tolktjänst är en förutsättning för delaktighet. Foto: Hans Rimberg



2

Innehåll
Ordförande har ordet........................................................... sid 3

Årsredovisningen för 2015................................................... sid 5 

Koll på de nya sedlarna?...................................................... sid 5 

Förslag på ny lag om vardagstolkning.................................. sid 6 

Doktorsavhandling om Alströms syndrom............................ sid 9 

Inför ordförandemötet........................................................... sid 9 

Jag kan, jag vill, jag ska.......................................................  sid 11 

Rapport från Verktyg för bättre hälsa.................................... sid 12 

Tyck till och få två trisslotter.................................................. sid 14 

På gång i FSDB ................................................................... sid 15 

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning... sid 16

Tjänst för att läsa nyheter..................................................... sid 17 

DBU-sidorna:........................................................................ sid 18

- DBU:s nya ordförande har ordet........................................ sid 18

- DBU:s årsmöte................................................................... sid 20 

Spärra telefonen för försäljare.............................................. sid 22

Tips på aktiviteter:................................................................. sid 23

- Ridläger på Sämsholms gård............................................. sid 23

- Kurser på Mullsjö folkhögskola........................................... sid 24 

- TV-program om Jag är Sarah............................................. sid 24

- Välkommen till Dövblindas Dag 2016................................. sid 25

- Ett gott liv på äldre dar........................................................ sid 27

Serie: Goa aktivitetsveckor på Sundsgården........................ sid 28 

Regionala föreningar:........................................................... sid 30

- FSDB Östs årsmöte ........................................................... sid 30

- FSDB Nords årsmöte......................................................... sid 31

- FSDB Skånes årsmöte....................................................... sid 32



3

 Ordförande har ordet

Amanda Lindberg
Foto: Elin Stahre

Våren är alltid efterlängtad 
hos mig, med blommor som 
börjar slå ut, solvärmen sme-
ker ens kinder och ljuset som 
återvänder.

Jätteroligt att se att inslaget med 
månadens fråga fått bra gensvar, 
ni kan läsa några av svaren på en 
annan plats i denna tidning. Detta 
är något vi kommer att fortsätta 
med och vi tycker det är roligt att ni 
besvarar frågan. En ny fråga som 
vi gärna vill få svar på finns med i 
detta nummer. 

Förbundsstyrelsen hade sitt senas-
te styrelsemöte den 16 mars.

Aktuella frågor:
Översynen av organisationen
Nu har jag och Klas Nelfelt besökt 
alla regionala föreningar och sek-
tioner. Det har varit mycket givan-
de att träffa alla förtroendevalda 
och medlemmar. På ordförande-
mötet den 20 – 22 maj kommer vi 
att berätta mer om de intryck vi har 
fått, och det är nu dags för nästa 
del av översynen där regionala 
föreningar, sektioner och förbundet 
gemensamt diskuterar om framti-
dens FSDB. I det här numret finns 
mer information och diskussions-
frågor. 

Årsredovisning 2015
Bokslutet visar på ett överskott på 
1.899.000 kr. Mer information om 
det finns på annan plats här i tid-
ningen.

Personalrapport
DBU:s vikarierande ungdomskon-
sulent Daniel Olsson och kommu-
nikatör Mimmi Granat har slutat 
sina anställningar den 29 februari.

Kansliets flytt
Samma vecka som förbundsstyrel-
semötet ägde rum, flyttade kansliet 
från den tillfälliga lokalen på plan 
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tre i SRF-huset i Enskede till en 
ny, egen lokal på bottenvåningen i 
samma hus. Vi planerar Öppet Hus 
i juni månad. Håll utkik på hemsi-
dan och i andra informationskana-
ler.

Intressepolitiska frågor:
Region Västra Götaland har fått 
medel från Socialdepartementet 
för att kunna göra en pilotstudie 
om distanstolkning.Distanstolkning 
kan dock inte ersätta tolk på plats. 
FSDB kommer att medverka i en 
referensgrupp som hör till studien.

Myndigheten för Delaktighet har 
fått i uppdrag av Socialdeparte-
mentet att ta fram en digital platt-
form för aktörer och användare 
inom kommunikation för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. Uppdraget handlar 
om information, kunskapsutveck-
ling, erfarenhetsutbyte och innova-
tion. FSDB kommer att vara med-
verka i arbetet. 

Almedalen
Amanda, Linda och Klas kommer 
att representera FSDB i Almedalen 
söndagen den 3 juli – torsdagen 
den 7 juli. Vi kommer att samverka 
med Nationellt Kunskapscenter för 
Dövblindfrågor, NKCdb.

Tolktjänsten
Socialdepartementet har internt 
utrett delar av tolktjänsten, utan 
att föra en dialog med intresseor-

ganisationerna. I förra numret av 
Kontakt skrev vi att det var oklart 
om den interna utredningen skulle 
skickas ut på remiss. Nu är det be-
stämt att den går ut på remiss och 
FSDB är en av remissinstanserna. 
Remissen ska vara besvarad se-
nast den 20 juni. Det finns en se-
parat artikel om förslagen.

LSS
Det ska genomföras en översyn av 
Lagen om särskilt stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS. 
FSDB fanns med på ett möte i 
december 2015 i frågan. Direktiven 
är ännu inte färdigställda, och vi 
fortsätter att bevaka frågan.

Handikappersättning och  
vårdbidrag
FSDB har besvarat remissen 
”Reformerade stöd till barn och 
vuxna med funktionsnedsättning”. 
Utredningen har lagt fram olika 
förslag på förändringar för handi-
kappersättning och vårdbidrag. Du 
kan ta del av FSDB:s remissvar 
på hemsidan. En sammanfattning 
av förslagen i utredningen finns att 
läsa i det här numret.

Sociala medier
Facebook
FSDB har en gillasida på Face-
book. Vi har nu över 1 000 gilla-
markeringar. Adressen till vår sida: 
https://www.facebook.com/forbun-
detsverigesdovblinda/
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Vi har också en sluten grupp för 
alla medlemmar i FSDB på Face-
book, gruppen heter ”Medlemsfo-
rum”.

Twitter
Du kan också följa oss på  
@forbundetfsdb på Twitter.

Kontakt
Om du vill komma i kontakt med 
förbundsstyrelsen kan du skicka 
e-post till styrelsen@fsdb.org.

Årsredovisningen för 2015
Vill du veta vad som hände inom FSDB under det gångna 
året? I årsredovisningen kan du läsa bland annat om  
det intressepolitiska arbetet, organisationsöversynen  
och kongressen.

Slutresultatet för år 2015 visar ett överskott på 1.899 000 kronor. 
Överskottet beror på FSDB:s försäljning av innehavet i aktiefon-
den Swedbank Robur Kapitalinvest. De pengarna placerades om 
i Nordeas obligationsfond som är riktad mot den nordamerikan-
ska marknaden. Efter omplaceringen i obligationsfonden blev det 
pengar över i vinst eftersom aktiefonden ökat i värde sedan an-
skaffandet. Om man räknar bort vinsten så blir rörelseresultatet för 
år 2015 - 279 000 kronor.

Årsredovisningen i sin helhet skickas till alla regionala föreningar 
och sektioner via e-post och vanlig post. Årsredovisningen kan 
också laddas ner på FSDB:s hemsida www.fsdb.org

Koll på de nya sedlarna?
Den 1 oktober kom nya sedlar för 
20-, 50-, 200- och 1000-lapparna. 
Sedlarna har samma bredd, men 
de är olika långa. Sveriges Riks-
bank tagit fram ett sedelmått med 
punktskrift så att personer som har 
synnedsättning ska kunna skilja på 
de nya sedlarna. 

FSDB kommer att skicka sedel-
måttet till alla medlemmar som 
läser punktskrift och/eller Daisy.
Om du inte får utskicket, men ändå 
vill ha ett sedelmått går det bra att 
kontakta oss på fsdb@fsdb.org så 
skickar vi det till dig.
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Förslag på ny lag om vardagstolkning

Socialdepartementet har  
lämnat förslag till en ny tolk-
lag genom en promemoria. 
Förslaget handlar om att 
tolktjänsten ska lyftas ut från 
Hälso- och sjukvårdslagen till 
en egen lag. Lagen innehåller 
särskilda bestämmelser för 
personer med dövblindhet. 
Promemorian är ute på remiss 
och senaste svarsdag är den 
20 juni 2016. 

Förutom förslag på ny lag om 
tolktjänst för vardagstolkning 
för barndomsdöva, vuxendöva, 
hörselskadade och personer 
med dövblindhet innehåller pro-

memorian också förslag som 
handlar om en gemensam ad-
ministrativ ingång för bokning 
av tolk, insatser för att effektivi-
sera tolktjänsten genom IT samt 
några frågor om tolk i arbetslivet. 
Förändringarna föreslås att börja 
gälla från och med den 1 juli 
2017. Förslagen bygger på un-
derlag från en arbetsgrupp inom 
Regeringskansliet. Arbetsgrup-
pens bedömning är att det inte 
finns förutsättningar för ett samlat 
huvudmannaskap för samhällets 
tolktjänst. Trots detta är det ändå 
viktigt att skapa förutsättningar och 
samordna ansvaret mellan olika 
huvudmän.

En väl fungerande tolktjänst är en förutsättning för delaktighet. Foto: Hans Rimberg
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I Sverige finns det uppskatt-
ningsvis ca 1,3 miljoner männis-
kor som har någon form av hör-
selskada, hörselnedsättning, är 
barndoms- eller vuxendöva eller 
har dövblindhet. Antalet personer 
som är registrerade tolkanvän-
dare är ca 7 400. 

Tolktjänsten består idag huvud-
sakligen av teckenspråkstolkning, 
skrivtolkning, TSS-tolkning (tecken 
som stöd) och dövblindtolkning. 
Tolktjänst kan ges direkt på en 
plats eller på distans, med hjälp av 
tekniska lösningar. 

Tolktjänst för vardagstolkning är en 
samhällsservice som landstingen 
är skyldiga att tillhandahålla för 
barndomsdöva, vuxendöva, hörsel-
skadade och personer med döv-
blindhet. Vardagstolkning innefattar 
många olika situationer av privat 
karaktär (t ex vid fritidsaktiviteter, 
deltagande i föreningslivet, besök 
hos hälso- och sjukvården). De 
tolkuppdrag som tolkcentralerna 
utför visar att ca 45 procent av 
uppdragen är hälso- och sjukvårds-
relaterade, 24 procent är fritids-
relaterade, 19 procent är arbets-
platsrelaterade och 14 procent är 
samhällsservicerelaterade.

Lagförslag från och med 
den 1 juli 2017:
- Att införa en ny lag om tolktjänst 
för vardagstolkning. I lagen finns 

bland annat förslag på särskilda 
bestämmelser för personer med 
dövblindhet. Det gäller paragrafer-
na 5 och 6. 

I 5 § står följande: I tolktjänst för 
vardagstolkning för personer med 
dövblindhet ingår utöver tolkning 
även syntolkning samt ledsagning i 
direkt anslutning till tolktillfället.

I 6 § står följande: Landstinget ska 
vid behov ingå en överenskom-
melse med kommunen om ett 
samarbete i fråga om personer 
med dövblindhet som har behov av 
tolktjänst för vardagstolkning en-
ligt denna lag och ledsagarservice 
enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
eller lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.

I lagstiftningen har det inte tidigare 
reglerats i detalj hur ansvaret ska 
fördelas mellan de två insatserna, 
dvs ledsagning i direkt anslutning 
till tolktillfället och ledsagarservice 
som kommunen ansvarar för. Detta 
har lett till gränsdragningsproblem.

Som skäl till att ha särskilda be-
stämmelser för personer med döv-
blindhet anges bland annat också 
att det handlar om ett litet antal 
personer som har dövblindhet och 
således har behov av både kom-
munens ledsagarservice och lands-
tingets tolktjänst. Uppskattningsvis 
rör det sig om mellan 50 och 100 
personer. Dessa personer har en 
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sammansatt problematik med både 
kommunikation och orientering. 
För att de ska kunna vara delaktiga 
i samhället måste huvudmännen 
samarbeta. 

Om det blir en ny lag om tolktjänst 
för vardagstolkning så kommer det 
också betyda att det blir ändringar 
i några av de befintliga lagarna. I 
korthet så här:

Hälso- och sjukvårdslagen 
ändras så att det inte längre står 
någonting om att landstinget ska 
erbjuda tolktjänst för vardagstolk-
ning för barndomsdöva, dövblinda, 
vuxendöva och hörselskadade.

Socialtjänstlagen, får tillägg av 
en paragraf 5 kap 8 b med följande 
formulering:
”Kommunen ska vid behov ingå 
en överenskommelse med lands-
tinget om ett samarbete i fråga om 
personer med dövblindhet som har 

behov av ledsagarservice enligt 
denna lag och tolktjänst för vardag-
stolkning enligt lagen (2017:000) 
om tolktjänst för vardagstolkning.”
Obs! Exakt samma paragraf som 
i Socialtjänstlagen införs också i 
LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade).

I Patientlagen tas i 1 kapitlet 9 § 
hänvisningen till Hälso- och sjuk-
vårdslagen om tolktjänst bort.

Läs mer och tyck till!
Promemorian i sin helhet finns på Socialdepartementets  
hemsida. Det går också bra att ladda ner den via FSDB:s  
egen hemsida.

FSDB arbetar med att analysera förslagen på djupet och  
kommer att lämna synpunkter. Om du som läser det här  
också har egna förslag eller synpunkter på promemorian så 
får du väldigt gärna e-posta dem direkt till förbundsordförande 
Amanda Lindberg, amanda.lindberg@fsdb.org

Foto: Hans Rimberg
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Doktorsavhandling om 
Alströms syndrom

Fredagen den 22 april kl 9.00 försvarar Hans-Erik Frölander sin dok-
torsavhandling: Deafblindness - Theory-of-mind, cognitive functioning 
and social network in Alström syndrome.

Plats: Örebro universitet, Hörsal P2, Prismahuset.
Opponent: Erland Hjelmquist, professor, Göteborgs universitet.

Inför ordförandemötet
Kongressen 2015 gav för-
bundsstyrelsen i uppdrag att 
se över hela förbundets orga-
nisation inklusive de regionala 
föreningarna och sektionerna. 
Kongressen beslöt också att 
fortsätta diskutera förbundets 
organisation vid ordförande-
mötet 2016.

Syftet med att se över hela förbun-
dets organisation är bl.a. att:
1. Ta reda på och föreslå hur FSDB 
kan få större resurser till det intres-
sepolitiska arbetet.

2. Ta reda på och föreslå hur 
FSDB:s regionala föreningar kan bli 
större och starkare och hur FSDB 
på riksnivå kan stödja deras arbete 
på bästa möjliga sätt.

3. Ta reda på och föreslå hur 
FSDB:s sektioner ska arbeta och 
om det är möjligt att bilda fler sek-
tioner inom FSDB.

FSDB:s största uppdrag på riks-
nivå är att arbeta med intressepoli-
tiska frågor. Men när vi i förbunds-
styrelsen skrev förslaget till budget 
för 2016 - 2017 blev det mycket 
tydligt för oss att FSDB inte har 
några resurser att anställa perso-
nal som kan arbeta med dessa 
frågor. Förslaget till budget för 
2016 - 2017 har ett underskott för 
båda åren, trots att verksamheten 
inte har ökat. Det är istället kostna-
derna som hela tiden ökar. Detta 
betyder att FSDB måste förändra 
sitt arbetssätt för att resurserna 
ska räcka till den nuvarande verk-
samheten.
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FSDB har tolv regionala föreningar 
som också ska arbeta med intres-
sepolitiska frågor på lokal och 
regional nivå, men deras största 
uppdrag är medlemsaktiviteter. 
Idag är det svårt för många av de 
regionala föreningarna att klara av 
både det intressepolitiska arbetet 
och medlemsaktiviteterna p.g.a. att 
föreningarna är små och svaga.

FSDB har tre sektioner, Föräldra-
rådet, Dövblind Ungdom (DBU) 
och Familjesektionen, men dessa 
tre sektioner är mycket olika och 
har mycket olika förutsättningar att 
arbeta med olika frågor. Till kon-
gressen 2015 fick FSDB också 
två motioner om att bilda två nya 
sektioner. Kongressen beslöt att 
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
undersöka om detta är möjligt.

Under hösten och vintern har 
Amanda Lindberg och Klas Nelfelt 
besökt alla regionala föreningar 
och sektioner för att få en helhets-
bild av hur föreningarna och sek-
tionerna arbetar idag, hur de vill 
arbeta i framtiden och vilka förvänt-
ningar de har på förbundet. Vid 
ordförandemötet kommer Amanda 
och Klas att sammanfatta den bild 
de har fått av hur FSDB:s regionala 
föreningar och sektioner arbetar 
idag. Därefter ska deltagarna vid 
ordförandemötet fortsätta diskutera 
föreningarnas och sektionernas 
framtida arbete och förväntningar 
på förbundet. Förbundsstyrelsen 

vill ge alla FSDB:s medlemmar 
möjlighet att tycka till om detta. Så 
här är fyra teman med tillhörande 
frågor som deltagarna ska disku-
tera vid ordförandemötet:

1. Medlemmar
- Hur kan FSDB:s regionala fören-
ingar och sektioner arbeta med att 
rekrytera fler medlemmar samt att 
behålla nuvarande medlemmar?

- Hur kan FSDB:s regionala fören-
ingar och sektioner nå ut till olika 
målgrupper, t.ex. yngre medlem-
mar, äldre medlemmar, medlemmar 
som har tidigt inträffad dövblindhet, 
medlemmar som har ytterligare 
funktionsnedsättningar, anhöriga?

2. Verksamhet
- Hur kan FSDB:s regionala fören-
ingar och sektioner ha någon typ 
av verksamhet för alla målgrupper, 
t.ex. yngre medlemmar, äldre med-
lemmar, medlemmar som har tidigt 
inträffad dövblindhet, medlemmar 
som har ytterligare funktionsned-
sättningar, anhöriga?

- Vilken typ av verksamhet lockar 
olika målgrupper att delta?

- Hur kan lyckade verksamheter 
inom någon av FSDB:s regionala 
föreningar eller sektioner komma till 
nytta även inom andra föreningar 
och sektioner?
- Hur kan FSDB:s regionala för-
eningar och sektioner arbeta med 
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intressepolitiska frågor för alla 
målgrupper?

3. Samverkan mellan FSDB:s  
regionala föreningar och  
sektioner
- Hur kan FSDB:s regionala fören-
ingar och sektioner samverka med 
och stötta varandra?

- Hur kan FSDB:s regionala fören-
ingar och sektioner skapa starka 
länkar mellan varandra?

4. Samverkan mellan förbundet 
och FSDB:s regionala förening-
ar och sektioner
- Med vad och hur ska förbundet 

stötta regionala föreningar och 
sektioner?
- Hur kan FSDB skapa starka län-
kar mellan förbundet och FSDB:s 
regionala föreningar och sektio-
ner?

Du som är medlem och har idéer 
och synpunkter gällande dessa 
frågor kan antingen kontakta din 
regionala förening eller sektion och 
be dem ta med dina idéer och syn-
punkter till ordförandemötet eller 
kontakta förbundsstyrelsen genom 
att maila till styrelsen@fsdb.org 

Jag kan, jag vill, jag ska
Nu finns Ewa-Helen Rydmarks 
bok Jag kan, jag vill, jag ska även 
i punktskrift. Vill du beställa den i 
punktskrift, kan du kontakta Myn-
digheten för tillgängliga medier 
(MTM). Maila till punktskrift@mtm.
se eller ring till 08-580 02 720. Säg 
att du vill låna boken. Då får du 
den som ett s.k. envägslån. Det 
innebär att du får behålla boken, 
när du har läst den. Det kostar 
ingenting.

Om du vill beställa den tryckta 
boken, kan du kontakta Ewa-Helen 
direkt. Då kostar boken 150 kronor. 
E-post till Ewa-Helen är  
eva.rydmark@gmail.com

Ewa-Helen Rydmark
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Rapport från Verktyg för bättre hälsa

Lisa sex år har frågat flera 
gånger när det blir dags att 
åka på ny familjehelg och  
åttaåriga Saga ville inte alls 
resa hem efter dagarna på 
Bosön. Fyra familjehelger är 
genomförda och en femte, 
den sista inom projektets regi, 
anordnas till hösten. Vi som 
har medverkat under helgerna 
kan inte annat än konstatera 
att åh, så givande dessa  
sammankomster är.

Familjehelgerna är givande för att 
den härliga känslan av samhörig-
het mellan föräldrar, mellan barn 
med dövblindhet, mellan syskon 
och mellan Dbu:are och familjerna 
blir så uppenbar. Vi tror på det här. 
Vi vet att familjehelgerna är stär-
kande och energigivande och kan 
ge kraft för hela familjen i en belas-
tad vardag. Det är en trygghet att 
under avslappnade former få träffa 
andra som lever i den verklighet 
man själv befinner sig i. Med allt 
vad det innebär. 

Tid för spontana samtal föräldrar 
emellan och stödet till syskon är de 
aktiviteter som värdesätts högst. 
Det visar bland annat de uppfölj-
ningar vi gör efter varje helg. Att 
sedan få chans att prova mindful-
ness, ACT, sömnskola, yoga och 
basal kroppskännedom blir ytter-

ligare en dimension som kan för-
bättra vardagslivet på hemmaplan. 

En uppskattning om hur föräld-
rarna mår psykiskt håller nu Audio-
logiskt Forskningscenter i Örebro 
att ta fram med hjälp av de Hads-
enkäter som deltagarna uppmanas 
att fylla i efter avslutad helg. Vi får 

Lisa längtar efter nästa familjehelg.  
Foto: Pernilla Nagy 
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inom kort ett första utlåtande från 
Örebro. Något som vi också hop-
pas bidrar till att påvisa nyttan av 
projektets fortlevnad.

Under detta tredje projektår pågår 
arbetet intensivt med att hitta en ny 
huvudman. Helgerna måste få leva 
vidare, men i vems regi? Det är en 
spännande och hittills lite krokig 
väg men vi har goda förhoppningar 
om en bra målgång.

I Kalmar läns landsting pågår just 
nu, i samarbete med NKCdb, Na-
tionellt kunskapscenter för döv-
blindfrågor, en kartläggning av 
samtliga barn och ungdomar inom 
barnhabiliteringens verksamhet. 
Under den första screeningfasen 
har ca 60 barn med misstanke om 
kombinerad syn- och hörselned-
sättning/dövblindhet identifierats. 
Rent statistiskt bör 5 – 10 av dessa 
barn ha kombinerad syn- och hör-
selnedsättning av sådan grad att 
det kan definieras som dövblindhet 
enligt NKCdb. 

NKCdb arbetar för att övriga 
landsting ska dra nytta av de er-
farenheter som nu görs i Kalmar 

och att identifikation av barn med 
dövblindhet blir en rutin i samtliga 
landsting. I Sverige är uppskatt-
ningen att det finns ca 400 perso-
ner med medfödd dövblindhet. Det 
föds ca 6-8 barn per år med med-
född dövblindhet och cirka 20 per-
soner per år kommer att förvärva 
dövblindhet (Källa: www.nkcdb.se). 
Om en landsomfattande rutin kring 
kartläggning blir verklighet, kom-
mer dessa siffror sannolikt att öka.

FSDBs förhoppning är att familjer-
na ska kunna fångas upp i ett tidigt 
skede och få det stöd de behöver 
och har rätt till. Såväl medicinskt 
som själsligt.

Så för Lisa, Saga och alla andra 
små och stora medlemmar i en 
familj där ett barn/ungdom har 
dövblindhet jobbar vi för att famil-
jehelgerna ska leva vidare. Den 
femte familjehelgen sker troligen i 
Blekinge den 14-16 oktober.  
Mer information kommer framåt 
sommaren.

Projektmedarbetarna i Verktyg för 
bättre hälsa /gm Pernilla Nagy
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Tyck till och få två trisslotter! 
Vi vill gärna veta vad just du 
tycker! Ta chansen att svara 
på vår fråga. Du som är röst-
berättigad medlem i FSDB kan 
vara med. 

Alla som svarar på frågan denna 
gång får två trisslotter. Vi undrar: 
Vilken fråga tycker du är vikti-
gast att FSDB jobbar med? Glöm 
inte att motivera ditt svar.

Gör så här: Svara på frågan och 
skicka svaret till e-postadressen 
tycktill@fsdb.org senast den 10 
juni 2016. Man kan bara svara en 
gång per person. Om du inte har 
e-post kan du skicka brev till ”Tyck 
till”, FSDB, 122 88 Enskede. Glöm 
inte att skriva dina kontaktuppgifter. 
Tack på förhand! 

Trissfrågan i nr 1/2016 
I förra numret var frågan ”Vad får 
dig att må bra i din vardag?” Tack 
till er som var med och besvarade 
frågan! Några exempel på svar 
som vi har fått är: 
Exempel 1
- Jag mår bra av promenader  ute i 
friska luften och umgås med familj 
eller vänner över en god middag 
och ett glas vin.

Exempel 2
Det som får mig att må bra i min 
vardag är:

* Att jag har ett meningsfullt arbete 
att gå till.
* Att jag har fina vänner som bryr 
sig om mig.
* Att jag har familj som älskar mig 
för den som jag är.
* När jag äter någon god lunch el-
ler middag med ett gott sällskap.
* När jag läser en bra bok.

Som jag inte har tillgång till men 
skulle vilja:
* Ledsagarservice som kan få mig 
att gå och träna.
* Att handla mat utan problem.
* Att kunna ta mig ut när jag vill 
utan att vara rädd. 
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Exempel 3
Frukost: kaffe o smörgås. 
Promenad i trädgården, lite träd-
gårdsarbete. 
Hembesök och/eller åka iväg o 
hälsa på familj o vänner.
Vila lite då o då.
En god middag.
God kvällsmat.
Lyssna på Rapport på kvällen.
Kanske lyssna på ett TV-program.
Detta gör mig glad. 

Exempel 4
Vad får mig att må bra i min var-
dag? Jo, jag känner mig just nu 
diskriminerad och ensam. Jag mår 
väldigt bra och lever upp i glädje av 
teckenspråket! Oj, vad jag skulle 
bli lycklig när någon kommer och 
hälsar på och bryter min ensamhet 
och isolering och jag får använda 
100 % teckenspråk. Jättekul att få 
diskutera på djupet och om allmän-
nyttiga ämnen. 

På gång i FSDB
Maj 
6 - 8 maj 
Föräldrarådets Mamma-helg, 
Ånnaboda 

20 maj 
FSDB:s förbundsstyrelse har möte, 
Örebro 

20 - 22 maj 
Ordförandemöte (för ordföranden 
och vice ordföranden i FSDB:s 
regionala föreningar och sektioner), 
Scandic Väst, Örebro 

Juni 
16 - 19 juni 
DBU:s västkustweekend,  
Fjällbacka 

27 juni - 2 juli 
Familjesektionens familjevecka, 
Hagabergs folkhögskola, 
Södertälje 

Juli 
3 - 10 juli 
Almedalsveckan, Visby 

28 - 31 juli 
DBU:s fjällvandring, Jämtland 

September 
9 - 11 september
Dövblindas dag, Örebro. Arrangör: 
FSDB Örebro-Värmland 

16 - 18 september 
Föräldrarådets föräldrautbildning 
med årsmöte, Almåsa kursgård 

Oktober 
7 - 9 oktober 
DBNSK-möte, Sundsgårdens  
folkhögskola i Helsingborg 

28 - 30 oktober 
Höstträff Scandic Crown, Göteborg 
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Sammanfattning av utredningen  
”Reformerade stöd till barn och vuxna 

med funktionsnedsättning”
En arbetsgrupp inom Reger-
ingskansliet har gjort en över-
syn av regler och tillämpning 
av socialförsäkringsförmåner-
na handikappersättning och 
vårdbidrag. Översynen har 
haft som mål att göra ett mer 
enhetligt system för ersättning 
till personer med funktions-
nedsättning och att stödet 
ska kompensera merkostna-
der och främja delaktigheten i 
samhället för individen.

Drygt 63 500 personer hade handi-
kappersättning och 52 500 föräld-
rar fick vårdbidrag år 2014. Statens 
kostnader för handikappersättning 
låg på 1,3 miljarder och vårdbidra-
get låg på 3,3 miljarder samma år. 

De personer som får handikap-
persättning idag har ofta en låg 
inkomst jämfört med övriga befolk-
ningen. Ungefär 30 % av gruppen 
beräknades ha en medelinkomst 
på 138 500 kr år 2015. 20 % av de 
föräldrar som får vårdbidrag har 
också en låg inkomst.

Utredningens slutsatser och 
förslag:
Handikappersättningen ska täcka 
merkostnader för personer med 
funktionsnedsättning. Utredningen 

föreslår att det ska finnas en defini-
tion av begreppet merkostnad och 
vilka typer av merkostnader som 
det är tänkt att förmånen ska ersät-
ta. Det bör också finnas regler om 
vilka förutsättningar ska gälla för att 
ersättningen ska kunna lämnas på 
de olika nivåerna.

När det gäller vårdbidraget så be-
hövs också riktlinjer för vilka för-
utsättningar ska kunna kopplas 
till den nivå som ersättningen ska 
ligga på.

Två nya socialförsäkringsförmåner 
ska införas: merkostnadsersättning 
och omvårdnadsbidrag. Handikap-
persättning och vårdbidrag ska tas 
bort. 

Omvårdnadsbidrag ska kunna 
beviljas till en förälder som har ett 
barn med funktionsnedsättning till 
och med juni månad samma år 
som barnet fyller 19 år i fyra olika 
nivåer, en fjärdedel, halv, tre fjärde-
dels eller hel. Det bedöms utifrån 
barnets behov av omvårdnad och 
tillsyn vilken ersättningsnivå man 
får. Vad som är nytt gällande om-
vårdnadsbidraget är att bidraget 
kan betalas ut till båda föräldrarna 
även om de är skilda och bor i en 
annan bostad.
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Det ska också införas en rätt till 
arbetstidsförkortning i föräldrale-
dighetslagen för föräldrar som får 
omvårdnadsbidrag för ett barn med 
funktionsnedsättning.

Merkostnadsersättning ska lämnas 
till en person som har merkostna-
der på grund av sin funktionsned-
sättning som ska vara förvärvad 
innan personen har uppnått 65 år. 
Ersättningen ska fortsätta att beta-
las ut till personer som är över 65 
år som fick stödet beviljat innan sin 
65-årsdag. 

Konsumentverket ska få i uppdrag 
att utarbeta ett vägledningsmate-
rial om vilka kostnader inom olika 
områden som kan betraktas som 
normala. Det materialet kan sen 
vara ett stöd i Försäkringskassans 
handläggning av ansökningar om 
merkostnadsersättning. Försäk-
ringskassan ska ges i uppdrag att 
ta fram ett nationellt stöd för be-

dömning av vad som utgör en skä-
lig kostnad.

Merkostnadsersättning ska bestå 
av fem nivåer: 30 procent, 40 pro-
cent, 50 procent, 60 procent eller 
70 procent av prisbasbeloppet. 

Den garanterade nivån för blinda 
och gravt hörselskadade som fanns 
i handikappersättningen kommer 
att upphöra, då Försäkringskassan 
ska göra bedömningar som utgår 
från individens behov och merkost-
nader. Förslaget är att merkost-
nadsersättning och omvårdnads-
bidrag ska införas den 1 januari 
2017. Beslut om handikappersätt-
ning och vårdbidrag kommer att 
gälla tills beslutets utgångsdatum, 
därefter blir det en övergång vid en 
ny ansökan.

I slutet av februari lämnade FSDB 
yttrande med synpunkter. Läs mer 
på www.fsdb.org

Tjänst för att läsa nyheter 
Tycker du att det är svårt att läsa nyheter på webben? Tid-
ning för alla är en tjänst som är anpassad för skärmläsare, 
punktskriftsdisplayer och förstoringsprogram.  

Det är företaget HiQ som har utvecklat tjänsten med stöd från 
Post- och telestyrelsens innovationstävling, Nåbar för alla, där Tid-
ning för alla var ett av de vinnande projekten. 

Prova Tidning för alla på http://www.tidningforalla.se/#content 
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DBU-sidorna:

DBU:s nya ordförande har ordet

Hej på er!

Hoppas att ni alla mår bra och att 
ni njuter av våren som kommer allt 
mer och mer! Nu kan man äntligen 
stoppa undan de tjockaste vinter-
skorna och varmaste vinterjack-
orna. Lite varma kläder får man ha 
fortfarande men snart så är det vår 
och varmt på riktigt!

Under vårt årsmöte i Stockholm i 
mars så valde medlemmarna mig 
till DBU:s nye ordförande. Jag vill 
verkligen tacka så mycket för för-
troendet och stödet jag har fått! Det 
känns jättekul och väldigt spännan-
de och också utmanande att axla 
ordföranderollen för den förening 
som kommit att bli en sådan viktig 
del i mitt liv! Tänka sig va? Att den 
lilla energiska, ettriga och frågvisa 
6-åringen som många hade svårt 
att få stopp på, en dag skulle stå 
och hålla i klubban. Jag har många 
minnen från DBU och jag skapar 
ständigt fler!

För den som inte känner mig så 
heter jag Teresia Lindberg. Jag är 
24 år och närmar mig min 25:e fö-
delsedag. Jag är bosatt i en mysig 
liten etta i Skärplinge som ligger i 
norra delarna av Uppland, ett sten-
kast ifrån kusten. Jag har nyligen 
börjat jobba som projektmedarbe-
tare på Sveriges Dövas Ungdoms-
förbund, SDUF. Jag jobbar där med 
ett arvsfondsprojekt som har målet 
att förbättra och stärka förutsätt-
ningarna för unga döva, unga med 
kombinerad syn- och hörselned-
sättning/dövblindhet och unga med 
hörselnedsättning på arbetsmark-
naden.

Teresia Lindberg i Örebro Konsthall  
under evenemanget Open Art
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Det är ett projekt som alla tre ung-
domsorganisationer DBU, SDUF 
och UH tillsammans har jobbat 
fram. Min roll där är främst utbild-
ningen kring dövblindfrågor och 
tillgänglighet och också medlem-
skommunikation. När jag väl har 
några timmar till övers för fritid så 
umgås jag med familj och vänner, 
läser böcker, dansar bugg, lyssnar 
på musik och tränar. 

DBU - detta har hänt!
I mars månad genomförde DBU 
sitt årsmöte i Stockholm. Läs mer 
om årsmötet i separat artikel. Nu 
är vi en ny styrelse som ska jobba 
för DBU:s framtid! Det är: Jag själv, 
Teresia, Helena Christoffersson, 
Adele Karlsson och Sophie Peters-
son. Vi fyra tjejer planerar nu för 
fullt inför det kommande verksam-
hetsåret och bokar upp datum för 
framtida styrelsemöten! 

Eftersom DBU tyvärr har fått mins-
kat bidrag det här året från MUCF, 
Myndigheten för ungdoms och civil-
samhällesfrågor, så måste vi tänka 
om mycket och prioritera hårt gäl-
lande vår ekonomi. Vi kommer bl a 
att minska ner på vårt intressepoli-
tiska arbete då vi inte har möjlighet 
att representera på alla områden 
vi vill täcka. Vi kommer istället att 
börja samarbeta mer med FSDB 
i deras intressepolitiska arbete. 
Tillsammans är vi starkare och kan 

göra ett bättre påverkansarbete.

Vi kommer numera att fokusera 
mer på medlemsrekrytering och 
lägerverksamhet. Vi har hittills haft 
bekymmer med att vi inte får in 
tillräckligt med deltagare till våra 
aktiviteter. Vi har då tyvärr tvingats 
ställa in flera av dem. Detta på-
verkar också DBU på det sättet att 
fonder och stiftelser där vi söker 
ekonomiskt bidrag till lägerverk-
samhet tyvärr tackar nej till våra 
ansökningar pga att vi tidigare fått 
ställa in flera aktiviteter. Detta är 
förstås mycket tråkigt och vi ska nu 
jobba för att göra något åt det!

Regional verksamhet
Även den regionala verksamheten 
har kortats ner till 2-3 träffar om 
året istället för tidigare 5-6 träffar. 
I Stockholm lever den vidare och 
vi har också kommit igång med 
aktiviteter för medlemmar i Västra 
Götaland vilket är väldigt roligt! 
I Örebro är verksamheten tyvärr 
vilande eftersom vi inte har lyckats 
hitta någon som vill vara ansvarig 
för planeringen där.

På gång just nu
I sommar har DBU två aktiviteter 
inplanerade. Den 16-19 juni på 
västkusten i Fjällbacka och den 28-
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31 juli uppe i Jämtlands triangel där 
vi ska fjällvandra. Vi hoppas kunna 
få in många deltagare så att dessa 
aktiviteter kan genomföras!

Senare i höst är det Nordiskt ung-
domsledarmöte i Finland . DBU 
kommer att skicka två representan-
ter dit för att utbyta kunskaper och 
erfarenheter med de övriga nord-
iska ländernas ungdomsråd och vi 
kommer också att marknadsföra en 
hel del för det kommande nordiska 
ungdomslägret som Sverige ska 
vara värdland för nästa år. Plane-
ringen är i full gång redan nu!

Ja, som ni ser så är det mycket 
som har hänt och mycket som är 
på gång! Vi fyra tjejer i den nya sty-
relsen är laddade inför detta verk-
samhetsår och vi ser fram emot 

ett gott samarbete med FSDB och 
såklart med er medlemmar!

Har ni frågor och funderingar eller 
kanske tips och önskemål på ak-
tiviteter? Tveka inte att höra av er 
till oss! Adressen är: dbu@dbu.nu 
Detaljerade kontaktuppgifter och 
all övrig information kan du hitta 
på vår hemsida www.dbu.nu. Följ 
oss också gärna på Facebook! Sök 
på ”Dövblind Ungdom” så hittar du 
oss! Nu vill jag avsluta mitt skrivan-
de med att önska er en fortsatt fin 
vår! Själv älskar jag den här tiden 
på året när allt blommar upp och 
blir grönt igen. Det är så mycket 
dofter i luften och solens strålar blir 
bara varmare! Ta hand om er! Vi 
ses, hörs och känns någon gång! 

Teresia Lindberg 

DBU:s årsmöte den 18-20 mars
Den 18 mars invaderade 16 DBUare Nordic C Hotel i Stock-
holm. Tillsammans med tolkar och assistenter var vi totalt ca 
25-30 personer under helgen.

Vi fick alla våra rum och kunde 
göra oss hemmastadda innan vi 
alla samlades i konferenslokalen 
för en presentationsrunda och gick 
igenom den praktiska informatio-
nen. Resten av kvällen spendera-
des med god middag, uppdatering 
till varandra om det senaste i våra 
liv och socialt umgänge. 

Efter frukost på lördagen fick vi be-
sök av Malin Kvitwaer från RFSU. 
Hon berättade om projektet ”Teck-
na”. Ett arvsfondprojekt som ska ta 
fram material för sexualupplysning 
på teckenspråk, samt utbilda teck-
enspråkiga informatörer. En mycket 
intressant föreläsning som nog 
gjorde oss alla lite klokare på olika 
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sätt! Efter lunch satte vi igång med 
årsmöteshandlingarna som leddes 
av vår årsmötesordförande Robert 
Näsman. Helena Christoffersson 
blev vald till årsmötessekreterare 
och sen kunde diskussionerna och 
besluten komma igång på riktigt.

Vi var 13 röstberättigade medlem-
mar närvarande. Verksamhetsbe-
rättelsen, verksamhetsplanen och 
budgeten gick igenom med några 
tillägg och ändringar. Den gamla 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015 och en 
ny styrelse valdes. Till ny ordfö-
rande på 2 år valdes Teresia Lind-
berg. Till ny ledamot på 2 år valdes 
Sophie Petersson. Helena Christof-
fersson och Adele Karlsson har 1 
år kvar på sin mandatperiod.

Den färdiga konstitueringen ser nu 
ut såhär: 
Teresia Lindberg, ordförande
Helena Christoffersson, vice ordfö-
rande
Adele Karlsson, ledamot
Sophie Petersson, sekreterare. 

Årsmötet beslutade också att 
DBU:s nye ordförande kommer att 
jobba mer för föreningen eftersom 
DBU inte längre har någon tjänste-
man anställd. Ordföranden kommer 
då få eget arvode i utbyte mot fler 
arbetsuppgifter och ansvarsom-
råden. Det blev också bestämt att 
DBU kommer att minska ner på det 
intressepolitiska arbetet och foku-

sera mer på medlemsrekrytering 
och lägerverksamhet.
Det har hänt att flera aktiviteter har 
ställts in pga för få anmälda och det 
måste nu undersökas varför.

Nya ordförande Teresia avslutade 
mötet och det blev avtackning av 
mötesordförande och mötesse-
kreterare för ett väl genomfört års-
möte. Vi tackade också avstigande 
ordförande Fredrik för sin tid i DBU. 
Han fick äntligen sin DBU-tröja som 
han länge väntat på! 

Resten av lördagskvällen bestod 
av middag, gemensamma aktivite-
ter och umgänge. Vi lekte ”Gissa & 
satsa”, en lek som går ut på att 3 
personer ska utföra en uppgift eller 
utmaning och resten av gruppen 
ska då gissa vem som vinner eller 
kommer närmast. Den som då fått 
flest rätt gissningar är då vinnaren. 

Söndag, sista dagen på helgen och 
vår sista dag tillsammans. Tere-
sia inledde dagen med att berätta 
om DBU:s, SDUF:s och UH:s nya 
projekt ”Vi ska med”. Ett arbets-
marknadsprojekt där syftet är att 
förbättra förutsättningarna för unga 
döva, unga med kombinerad syn- 
och hörselnedsättning och unga 
med hörselnedsättning på arbets-
marknaden. Projektet är ännu nytt 
och det är full fart på uppbyggna-
den av hemsidan, marknadsföring 
och insamling av underlag.
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Resten av förmiddagen ägnade vi 
åt att fäktas! Vi fick besök av pro-
jektet ”Fäktning för synskadade” 
som kom och berättade om sin 
verksamhet. Deras mål är att fäkt-
ning för synskadade ska bli en 
etablerad sport och så småningom 
även en gren i Paralympics. Efter 
att de först visat oss sin utrustning 
och de olika vapnen så fick vi se 
hur en fäktningsmatch går till. Sen 
skulle vi få prova på själva! Ni ska 
veta att våra dövblindtolkar som var 
med i helgen ska ha en stor guld-
stjärna för sitt jobb under den tid vi 
fäktades. Det är nämligen inte så 
lätt att dövblindtolka när brukaren 
provar på att fäkta i blindo. Speci-
ellt också om brukaren är döv el-
ler inte hör så bra genom masken. 
Där stod vi två och två och skulle 
fäktas mot varandra. Dom som 
provade att fäktas i blindo ställdes 
så att värjorna rörde vid varandra 
och på så vis fick man ett hum om 
var motståndaren var någonstans. 
Först förklarade instruktören reg-
lerna och vad som gäller. Vi skulle 

då få ett klartecken när vi skulle 
börja fäktas och när man petat till 
motståndaren i bröstet, benet eller 
var som på kroppen så fick man en 
poäng. Man ska alltså hindra mot-
ståndaren från att peta till en med 
sin värja.

När matchen började ”en garde!” 
så hoppade tolkarna undan och 
mot säkerheten. Utmaningen var 
sen hur de skulle våga hoppa in 
igen och ge ett tecken på axeln till 
brukaren att han eller hon hade fått 
poäng och matchen skulle avbry-
tas... Ni kan ju tänka er hur det såg 
ut... Roligt hade vi och det var extra 
kul att det gick så bra med kommu-
nikationen när vi väl fått flyt på den. 

Efter många skratt, mycket fäk-
tande och kanske lite blåmärken 
så var det dags att packa ihop och 
åka hemåt. Tack och adjö för den 
här gången!

Teresia Lindberg

Spärra telefonen för försäljare
Är du trött på att få telefonsamtal i marknadsförings- och försälj-
ningssyfte? Då kan du spärra din telefon för den typen av samtal. 
Ring 077- 228 00 00 eller läs mer på www.nixtelefon.org
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Tips på aktiviteter:

Ta chansen att uppleva ridläger  
på Sämsholms gård

Det finns fortfarande lediga 
platser! För tredje gången  
ordnar vi i FSDB Örebro- 
Värmland i samarbete med 
Varaortens Ryttarförening 
ett ridläger för personer med 
både syn- och hörselnedsätt-
ning/dövblindhet.

Tid: måndag 1 - fredag 5 augusti 
2016.

Anmälan gör du så fort som 
möjligt, men allra senast 30 april. 
Efter 30 april är anmälan bindande. 
Då måste du betala deltagaravgif-
ten, även om du inte kommer till 
lägret.

Deltagaravgiften är 3 500 kronor för 
röstberättigade FSDB-medlemmar 
och 3 800 kronor för assistenter/
ledsagare/tolkar.

FSDB Örebro-Värmland sponsrar  
2 750 kronor/deltagare.

Deltagaravgiften betalas till FSDB 
Örebro-Värmland, bankgiro 
58595042 senast 31 maj. Om du 
inte har betalat 31 maj, får du be-
tala ytterligare 500 kronor. 

Deltagarantalet är begränsat till 
max 10 deltagare. Du betalar själv 
resor till/från Sämsholms gård.

Om du vill veta mer eller anmäla 
dig, kontakta någon av oss:
Linda Eriksson: linda@fsdb.org
Marita Rantanen Peterson 
marita.r.peterson@telia.com

Du kan också läsa mer på FSDB:s 
hemsida och/eller i förra numret av 
Kontakt med FSDB. 
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Kurser på Mullsjö folkhögskola
Nu är det dags att anmäla sig till kursen ”Den 
omgivande miljön, friluftsaktiviteter och skapande 
verksamhet”. Kursen hålls v 24, den 13-17 juni på 
Mullsjö folkhögskola.

Välkommen till Mullsjö folkhögskola för att utforska din kreativa 
och skapande sida. Under veckan får du chansen att prova på 
två av följande hantverk: textil, keramik och silversmide. Till-
sammans med våra lärare får du inspiration och vägledning i 
ditt skapande på den nivå du befinner dig. Det finns även goda 
möjligheter till friskvård under veckan. Välkommen med din 
anmälan senast den 25 april.

Det är även dags att anmäla sig till kursen  
”Friskvårdsvecka”. Kursen hålls v 34, 22-26 augusti på 
Mullsjö folkhögskola.

Den här veckan är för att dig som vill må bra i både kropp och 
själ. Intressanta föreläsningar blandas med roliga och spän-
nande aktiviteter. Kursen inspirerar, ger nya tankar och ger 
tillfälle att dela erfarenheter med andra i samma livssituation. 
Välkommen att prova på olika friskvårdsaktiviteter som att rida 
islandshäst, paddla, cykla tandemcykel, gå långpromenad, 
fiska och mycket annat. Välkommen till en vecka där du kan 
utmana dig själv!  Anmäl dig före den 30 maj.

Anmälan skickas till: malin.karlsson.mullsjo@folkbildning.net

TV-program om Jag är Sarah
Missade du föreställningen ”Jag är Sarah” ifjol? Då har du 
chansen att se programmet om föreställningen och bakom  
kameran reportage söndagen den 24 april kl. 18 - 19 på SVT2.
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Välkommen till Dövblindas Dag 2016

Vi i FSDB Örebro-Värmlands 
arbetsgrupp för Dövblindas 
Dag hälsar alla FSDB-medlem-
mar och andra intresserade 
välkomna till Dövblindas Dag 
i Örebro den 9 - 11 september 
2016. Vi kommer huvudsakli-
gen att hålla till i Ånnaboda
cirka två mil utanför Örebro.

Dövblindas Dag 2016 kommer att 
ha fyra olika delar:
- Fredag 9 september har tema ”Ett 
gott liv på äldre dar - även om både 
syn och hörsel sviktar” och riktar 
sig utåt i samhället till personal,
förtroendevalda, äldre personer 
samt anhöriga. Se separat inbjudan 
här i tidningen och sprid den gärna.

- Lördag 10 september blir det flera 
spännande aktiviteter för alla FS-
DB-medlemmar. Det är möjligt att 
välja två aktiviteter: En aktivitet till
förmiddagen och en aktivitet till 
eftermiddagen.

- Lördag kväll firar FSDB Örebro-
Värmland sitt 20-årsjubileum.

- Söndag 11 september blir det en 
kortare pilgrimsvandring med tema 
”Känn vägen” som avslutas med 
gudstjänst för alla som är intresse-
rade av att uppmärksamma döv-
blindhet.

Program:

Fredag 9 september
e.m. ankomst till Ånnaboda samt 
incheckning för dig som önskar 
övernattning

18.00 Middag för dig som önskar 
det

Lördag 10 september
07.30 Frukost för dig som har över-
nattat

09.00 Information i matsalen

Alt. 1
09.30 Buss avgår från Ånnaboda 
till folkracekörning utanför Kumla
12.00 Buss avgår från folkraceba-
nan till Ånnaboda

Alt. 2
9.30 Yoga med Kristina Snow

Alt 3.
09.30 Ev. prova badtunna
12.30 Lunch i Ånnaboda

Alt. 1
14.00 Buss avgår från Ånnaboda 
till folkracekörning utanför Kumla
16.30 Buss avgår från folkraceba-
nan till Ånnaboda
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Alt. 2
14.00 Yoga med Kristina Snow

Alt. 3
14.00 Ev. prova badtunna

Alt. 4
14.00 Spännande upplevelser ute 
i naturen utan syn och hörsel med 
Stephan Svenning

18.30 Jubileumsmiddag

Söndag 11 september
07.30 Frukost för dig som har över-
nattat

09.00 Buss avgår från Ånnaboda 
till Längbro kyrka alternativt till
Resecentrum för dig som inte ska 
delta på pilgrimsvandringen

09.30 Samling vid Längbro kyrka

10.00 Pilgrimsvandring från Läng-
bro kyrka till Nikolai kyrka

11.00 Picknicklunch längs vägen

13.00 Samling vid Nikolai kyrka 
med gudstjänst

15.00 Slut

Deltagaravgifter för alla 
FSDB-medlemmar:
- Fredag 9 september = Gratis

- Övernattning från fredag till lördag 
= 250 kronor

- Lördag 10 september, dagens 
aktiviteter inkl lunch = 250 kronor

- Lördag 10 september, FSDB 
Örebro-Värmlands 20-årsjubileum 
inkl tre rätters middag = 250 kronor

- Övernattning från lördag till sön-
dag = 250 kronor

- Söndag 11 september = Gratis
- Totalt för hela helgen = 1.000 
kronor

- Enkelrumstillägg = 250 kronor/
natt

- Familj = 2 vuxna betalar och barn 
under 18 år följer med gratis

- Barn under 18 år som inte följer 
med 2 vuxna = Halva priset

Tolkar, assistenter och ledsagare 
betalar faktiska kostnader.

Har du några frågor eller vill du ha 
anmälningsblanketten, kontakta 
FSDB Örebro-Värmland orebro-
varmland@fsdb.org

Anmäl dig senast 31 maj. Om du 
anmäler dig senare får du betala 
ytterligare 25 procent. Inga anmäl-
ningar tas emot efter 30 juni. An-
mälan är bindande.
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Ett gott liv på äldre dar

- även om både syn och hörsel sviktar
Syftet med dagen är att lyfta 
fram situationer som kan 
uppstå när både syn och 
hörsel sviktar på äldre dar 
samt ge inspiration och infor-
mation om vad som kan un-
derlätta i vardagen.

Dag: Fredag 9 september

Tid: 9:30 –12 för personal, chefer 
och förtroendevalda
13 -15:30 för dig som är äldre och/
eller anhörig

Plats: Bohmanssonssalen i Hus B 
på USÖ, Örebro

Program:
Carina Dahl ordförande i Fokusbe-
redning för Habilitering och hjälp-
medel samt Folktandvård i Region 
Örebro län inleder och håller sam-
man dagen.

• Erfarenheter från arbetet med äld-
re med kombinerad syn- och hör-
selnedsättning – små men adek-
vata insatser kan göra stor skillnad                
PO Edberg, Hörselpedagog, pro-
jektledare och tidigare konsulent 
på Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor

• Bättre balans – goda vanor för 
en friskare och säkrare vardag                       

Hans Alvborg, sjukgymnast vid 
Syncentralen och Audiologiska 
kliniken 

• Insikt och stöd                                                                                                    
Birgitta Tell, Hörselskadades läns-
förbund & Ingela Örhling-Loiske 
Syn-Hörselinstruktör i Örebro kom-
mun 

• Berättelser ur det verkliga livet                                                            
Personer som själva har kombi-
nerad syn och hörselnedsättning 
delar med sig av egna erfarenheter 

Fri entré, ingen föranmälan! Teck-
enspråkstolk, skrivtolk och syntolk 
finns! Under både för- och efter-
middagen finns bordsutställare på 
plats som visar vilken hjälp och 
vilket stöd som finns och som kan 
underlätta i vardagen för denna 
målgrupp. FSDB Örebro-Värmland 
bjuder på fika!

Arrangörer: FSDB Örebro-Värm-
land, HRF, Synskadades Riksför-
bund Örebro län, PRO Örebro län, 
Region Örebro län och Örebro 
kommun.

Mer info: Kerstin Möller, FSDB 
kerstin.moller50@gmail.com  
eller 070-659 28 46.
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Serie: Goa aktivitetsveckor  
på Sundsgården!

Sundsgården är en folkhög-
skola med gamla anor, ligger 
i fin miljö med havet intill och 
nära fiskeläget Råå, samt en li-
ten bit ifrån byn Råå och ännu 
en liten bit till staden Helsing-
borg!

Det är här vi har möjligheterna; 
vi med det gemensamt att vi går 
under kategorin dövblindhet! Med 
möjlighet menar jag då vårt gemen-
samma mål i förhållande till den 
grupp vi tillhör:

Målet:
Att träffas och umgås, utbyta erfa-
renheter, bolla strategier, diskutera, 
få allmännyttig info, komma ut och 
göra ett avbrott från vardagslun-
ken och få lite distans. Om man så 
önskar, helt enkelt bara få vara och 
få miljöombyte, helt enkelt!

Syfte:
Att våga ta steget till att må lite 
bättre, finna sej själv och få lite 
mer socialt umgänge med andra i 
likasinnad situation. Tilläggas bör 
att jag själv hade väldigt svårt för 
att ta steget att träffa er andra! 
Det hjälpte mej att bli påpuffad av 
några som själv är i situationen och 
några som jag har kontakt med på 
dövblindteamet, samt min data-
hjälpare.

Jag kommer här att delge er vad 
som skedde under vecka 6 när vi 
var på första aktiveringskursen för 
i år på Sundsgården, samt kom-
mer det en fortsättning, då det är 
2 veckor till under våren, vecka 11 
och vecka 17. Detta för att några 
av ämnena som tas upp, följer med 
till nästa gång man är med!

Om veckan per dag:
8/2: anlände till Sundsgården på 
förmiddagen, checkade in och gick 
till rummet och packade upp, däref-
ter lunch. Så inleds veckan med att 
få sej lite till livs och i regel brukar 
man få samma rum, vilket gör det 
lättare att orientera sej, vilket är 
viktigts för vår målgrupp! Vi har det 
rummet ett par dagar och då vet vi 
var vi har våra grejor och kan röra 
oss bra på ”egen” yta. 

Eftermiddagen bjöds vi på en rejäl 
historielektion kring data/it födelse 
fram till dagens internet och även 
en inblick om framtida teknik inom 
it. Föreläste om detta gjorde en av 
skolans mycket kompetenta lärare 
på skolan som om besörjer under-
visningen till eleverna också. Fick 
också veta bl.a att första program-
meraren var en kvinna som hette 
Ada, imponerande för den tiden!
På kvällen efter middagen vid sju-



29

tiden ca gavs möjlighet för samvaro 
då vi fikade och pratade lite.

9/2: denna dag kom vi iväg på två 
studieresor, en på förmiddagen 
alldeles nerför backen i fiskeläget 
Råå. Första studiebesöket blev i 
klubbhuset för seglare, här fick vi 
veta lite om segling, segelbåtar 
mm. Fick även gå runt och titta på 
interiören här, fanns en fin gammal 
segelbåt som man gjort om till bar. 
Därefter togs vi på en liten rundtur 
i hamnen innan vi återvände till 
skolan för lunch. Andra studieresan 
blev något längre, eftersom vi togs 
på en tur till Höganäs och strax 
därutanför låg en gård med ett 
krukmakeri. Ägaren berättade om 
generationsväxlingar och hur han 
startade upp sin verksamhet samt 
visade på drejskivan hur han trol-
lade fram en kanna ur lera. Gavs 
även tillfälle att gå in i gårdsbutiken 
och handla olika sorters keramik, 
vilket några av oss gjorde. Detta 
blev överlag en mycket lyckad dag.

10/2: denna dagen ägnades enbart 
åt kryddor/växter! Kvinnan, Kata-
rina – har en egen blogg som heter 
spann/spade. Föreläste och berät-
tade om örter, odlingssätt, olika re-
cept mm. Vi fick lukta, känna, sma-
ka på olika örter och kryddor, samt 
en shot hon gjort och några bröd 
hon bakat. Bröd och ingefärsshot 
fick vi sedan hem via mail av hen-
ne. Nästa gång vi träffas kommer 
hon att ha med några framdrivna 

örter och vi fick också om vi ville, ta 
med något framodlat för att utbyta 
erfarenheter samt växter. Mycket 
givande och matnyttig dag, tyckte 
samtliga deltagare!

11/2: dagens ämne var självbalans. 
Här togs upp om fördomar, olika 
känslomässiga intervall om hur 
man och andra runt omkring upp-
lever sej själv beroende på handi-
kapp? Olika frågeställningar togs 
upp kring detta och hur vi hanterar 
det? Detta ämne fortsätter också 
nästa gång, intressant.

Efter lunchen togs nästa intressan-
ta ämne upp: En man från traktens 
begravningsbyrå kom och berät-
tade om sina olika arbetsuppgifter 
kring en begravning och det var en 
hel del viktig information som man 
bör känna till. Han berättade också 
att det numer är mångkulturellt och 
att de får ta hand om olika uppdrag 
utifrån det. Utöver begravningsde-
len och allt vad det innebär, hjälper 
de anhöriga på andra områden 
också, som bl.a bouppteckningar 
och liknande som rör den avlidne. 
Mycket intressant info.

12/2: denna dagen gick i talets 
tecken! Förmiddagen gick åt till att 
prata om talets gåva och dess be-
tydelse! Vi hade även utvärdering 
av veckan som gått och alla var 
rörande överens om att det varit 
matnyttigt och givande! Eftermid-
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dagen ägnades åt språkbruket och 
nytillkomna ord.

Det var en mycket givande vecka 
och vi fick utrymme vid måltiderna, 
samt kvällskaffet för god samvaro. 
Man kan också välja att ta prome-
nader i de vackra omgivningarna 

efter eftermiddagsfikat, ta igen sej 
en stund istället för att delta om 
man tycker det blir för mycket på 
en gång. Så här finns valmöjlighe-
terna där man ändå är en i gruppen 
oavsett!

Vid pennan/Eva Fridh

Regionala föreningar:
Årsmöte i FSDB Öst den 5-6 mars

FSDB Öst hade sitt årsmöte på Art 
Hotellet i Kosta. Vi hade planerat 
en spa-helg där, men sedan fick 
vi veta, att Amanda Lindberg och 
Klas Nelfelt från förbundsstyrelsen 
ville träffa vår styrelse. Och då or-
ganiserades allt om, så att det inte 
bara blev en SPA-helg, utan också 
årsmöte med Amanda som möte-
sordförande. 

Vi träffades på hotellet på lörda-
gen den 5 mars klockan 10.00 
över en kopp kaffe och fina frallor, 
smoothies och frukt. Klockan 11.00 
började årsmötesförhandlingarna. 
Amanda hade fullt grepp över oss, 
så det gick bara smidigt framåt. 
Vi var fyra röstberättigade och tre 
stödjande medlemmar samt tolkar 
och ledsagare. Klockan 12.30 blev 
det lunch. Det fanns en stor lunch-
buffé med många olika läckerheter, 
omöjligt att prova alla! Efter lunch 
gick vi en liten promenad till glas-
blåsningen. Christer, Ann-Louise, 

Håkan och jag gjorde varsitt konst-
verk, vilket vi kunde hämta senare 
på söndagseftermiddagen. Efter 
glasblåsningen var det kaffe och 
sedan fortsatte vi med årsmötesför-
handlingarna, där det handlade om 
val av ordförande och en ledamot. 
Till ny ordförande på två år valdes 
Christina Cia Grönborg. Ledamot 
blev Håkan Jonsson, som kom in i 
FSDB Öst på våren 2015 och är en 
riktigt bra tillgång för vår förening. 
Christina Grönborg var tyvärr inte 
närvarande. Hon hade bokat se-
mester innan vi bestämde det här 
datumet.

Hela styrelsen består nu av: Chris-
tina Grönborg, Håkan Jonsson, 
Ann-Louise Sundin och Antje Wit-
ten. De båda sistnämnda har ett år 
kvar i styrelsen. Det valdes också 
revisor m.m. Sedan var det klart 
med årsmötesförhandlingarna och 
Amanda fick en stort tack. Klas 
Nelfelt hade också kommit och det 
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blev så klart många kramar. Sedan 
blev det middag. Jag kommer inte 
ihåg alla fina namn man brukar ge 
konstverken på tallriken. Det var i 
alla fall fantastiskt både med utse-
endet och smaken. Efter middag 
kunde var och en göra vad de ville, 
flera gick till Spa-anläggningen, 
andra lade sig tidigt som jag.

På söndagen träffades vi efter 
frukost och Amanda och Klas satte 
igång med frågor om vårt arbete, 
våra tankar osv. Självklart blev det 
fikapaus samt bensträckare emel-
lan. Lunchen var lika mångfaldigt 
som dagen före. Amanda och Klas 
hade då redan åkt iväg och jag 

hoppas, att de kom hem utan för-
seningar. Vi själva hade ett ”van-
sinnessnöfall” på hemresan. Efter 
lunch kunde man gå och handla t 
ex på det jättestora outlet-varuhu-
set. Sedan var det kaffe och tiden 
var mogen att hämta våra egenska-
pade konstföremål. Då var klockan 
ungefär halv fyra och vi åkte hem 
efter en mycket trevlig helg på ett 
lite annorlunda hotell, där man 
kunde köpa fina grejer till priser 
som var inte direkt var anpassade 
till våra plånböcker, men trevliga att 
titta på, tycker jag.

Antje Witten 

Årsmöte i FSDB Nord den 4 mars
Sex röstberättigande medlem-
mar, två stödjande, två gäster, 
fyra tolkar och en ledsagare 
träffades för årsmöte i Tecken-
träffens lokal i Öjebyn.

Anita Rönnbäck SRF ledde för-
handlingarna och Maud Nordwall 
var mötessekreterare. Mötet fick 
verksamhets- och revisionsberät-
telsen uppläst och handlingarna 
godkändes. Styrelsen fick ansvars-
frihet.

Medlemsaktiviteter  
Friluftsdag, Dövas dag i Leksand 
och Julfest är de aktiviteter som har 
genomförts under året. 

Omval av ordförande Birgitta  
Johansson på två år. Val för  
revisorer blev Anita Rönnbäck  
och Karin Sundberg, ersättare  
Tore Hällström.

Val av representanter till:
Läns HSO och Lokal HSO Luleå 
blev Siv Grönberg
Lokal HSO Piteå blev Birgitta Jo-
hansson 
Ombud till FSDB riks ordförande-
möte blev Birgitta Johansson och 
Siv Grönberg.

Mötet avslutades med kaffe och en 
god smörgåstårta.

Maud Nordwall
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Årsmöte i FSDB Skåne den 19 mars
Efter årsmötet sammankallades 
styrelsen för ett konstituerande!
Styrelsens nya sammansättning 
blev följande: 
- Arne Lorentzson, omval  
ordförande på två år
- Eva Fridh, invald vice ordförande 
på två år
- Helen Lindberg, sekreterare
- Ingela Alm, nyval vice sekrete-
rare 
- Gertrud Landen, omval kassör.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för det 
gångna året. Dagen avrundades 
med god eftermiddagsfika och 
samtliga åkte nöjda med dagen 
hem till sitt denna fina vårdag!

Vid pennan/Eva Fridh

Vi höll mötet på hotell Scandic 
Triangeln, Malmö. Inbjudna 
som mötesordförande blev 
Arne Andersson, HRF, samt 
Sven Sjöberg som tidigare 
aktivt varit på riksplanet, blev 
vår mötessekreterare.
Dagen inleddes med frukost samt 
förmöte. Här bjöds medlemmarna 
att tycka till kring dagens förhand-
lingar, därefter intogs en god lunch-
buffé. Dagens möte avlöpte smidigt 
och vår ordförande Arne Lorentz-
son tackade mötesordförande med 
en pin, chokladask och skärmkeps 
med FSDB:s logga. Även mötes-
sekreteraren tackades för sin 
medverkan med chokladask och 
skärmkeps.


