
- FSDB finns på plats i Almedalen

- Nytt arvsfondsprojekt om hälsa

- Lyckad mammahelg på Ånnaboda

Även detta år deltar representanter från FSDB under Almedalsveckan på Gotland.
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Ordförande har ordet

Amanda Lindberg
Foto: Elin Stahre

Visst är det härligt med den ljusa 
och något varma årstiden? Jag äls-
kar särskilt tiden mellan 1 maj och 
fram till 30 juni, då många växter 
är som allra vackrast, och de doftar 
så gott. Dagen är som allra ljusast 
och jag vet att jag har hela somma-
ren framför mina fötter!

Jag har nu suttit som förbundsord-
förande i ett år, och du kan ta del 
av mina reflektioner i en senare 
artikel.

Förbundet har genomfört sitt ordfö-
randemöte i Örebro under helgen 
den 20 – 22 maj där alla regionala 

föreningar och sektioner närva-
rade. Förbundsstyrelsen presen-
terade ett sammandrag av alla 
besöken hos regionala föreningar 
och sektioner under hösten 2015 – 
våren 2016 bl.a. Du kan ta del av 
en sammanfattning från gruppar-
betena under helgen på en annan 
sida här i tidningen.

Förbundsstyrelsen har haft två 
styrelsemöten sen senaste numret 
av Kontakt med FSDB. Det första 
mötet ägde rum 20 maj, innan ord-
förandemötet inleddes.

Aktuella frågor:

Remissen Tolkning för Vardags-
tolkning som det fanns informa-
tion om i förra numret av Kontakt 
diskuterades. SDR och HRF gick 
ut med sitt remissvar där de ville 
skrota hela förslaget. FSDB valde 
att skriva ett eget remissvar då 
remissen tog upp bl.a. definitionen 
av dövblindtolkning och särskilda 
bestämmelser för personer med 
dövblindhet. Vårt remissvar finns 
publicerat på hemsidan och har 
också skickats per e-post till alla 
regionala föreningar.

Det andra styrelsemötet ägde rum 
den 8 juni då fokus låg på utvärde-
ring och analys av ordförandemö-
tet.
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Direktiven till LSS-utredningen 
togs också upp under mötet.
Du kan läsa mer på annan sida i 
tidningen. FSDB har genom bl.a. 
översynen och i andra samman-
hang fått signaler från regionala 
föreningar, sektioner och medlem-
mar att förbundet ska prioritera 
LSS högt i det intressepolitiska ar-
betet. Och det kommer vi att göra.

FSDB hade en monter på HRF 
Hörselexpo den 26 - 27 maj i Lin-
köping. Mässan var välbesökt och 
vi fick möjlighet att informera och 
diskutera våra frågor med besöka-
re. FSDB kommer att fortsätta att 
synas på olika utställningar. Nästa 
gång FSDB kommer ha en monter 

Christer Nilsson, Amanda Lindberg och Teresia Lindberg 
på Hörselexpo i Linköping

blir på Dövas Dag den 17 septem-
ber i Göteborg.

Jag vill önska er alla en härlig 
sommarledighet och att vi kom-
mer att träffas i olika sammanhang 
framöver.

Amanda Lindberg
Förbundsordförande

Kontakt med Amanda:  
amanda.lindberg@fsdb.org

Kontakt med styrelsen: 
styrelsen@fsdb.org
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FSDB:s höstträff 2016

kl 12.00 på söndagen den 30 okto-
ber. Vi kommer att bo på Scandic 
Crown i Göteborg, där genomför-
des förbundets kongress 2011.
Hotellet ligger på Polhemsplatsen 
3, ca 200 meter från Göteborgs 
Centralstation.

Kostnad
1 500 kr för röstberättigad medlem 
i dubbelrum. Vid enkelrum tillkom-
mer en extra kostnad på 200 kr.

Tolkar
Det är viktigt att du bokar tolkar 
från ditt hemlandsting i god tid.
Tolkcentralen i Västra Götaland 
samordnar höstträffen 2016.

Anmälan 
Sista anmälningsdag är den 15 
september. Anmäl dig skriftligt till 
Emil Bejersten, e-post emil@fsdb.
org eller med vanligt brev till Emil 
Bejersten, FSDB, 122 88 Enskede. 
Obs! Din anmälan är bindande. 

Varmt välkommen till höstens 
stora höjdpunkt!
Datum: 28-30 oktober 2016

Plats: Hotell Scandic Crown i 
Göteborg

Tema: Workshops. 

Om höstträffen
Förbundsstyrelsen har bestämt 
sig för att pröva ett annat koncept 
för programmet till årets höstträff. 
Istället för traditionsenliga föreläs-
ningar för alla deltagare så kom-
mer vi under lördagen att erbjuda 
workshops med olika teman. Preli-
minära teman är t ex Kost och mat 
och Tips på appar. Under sönda-
gen kommer Moa Wahlqvist att 
föreläsa om sin doktorsavhandling 
Hälsa och personer med Usher 
syndrom.

Vi börjar med middag vid kl 18.00 
på fredagen den 28 oktober och 
avslutar med lunch som serveras 

Från höstträffen 2015 Foto: Frank Gagniard
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Nytt arvsfondsprojekt om  
bättre folkhälsa

Arvsfonden har beviljat FSDB 
1 483 000 kronor i stöd till det 
nya projektet Bättre folkhälsa. 
Syftet är att öka kunskaperna 
om hälsa och förbättra hälso-
situationen för personer med 
dövblindhet.

Projektet kommer bland annat att 
ta fram ett material som ger per-

soner med dövblindhet vägledning 
och verktyg för egna aktiviteter 
för bättre hälsa. Projektet kommer 
även ta fram en handledning för 
personal inom rehabiliteringen.

Projektet sker i samarbete med 
folkhögskolor som erbjuder kurser 
för personer med dövblindhet. Mer 
information om projektet kommer 
längre fram.

Om Arvsfonden
Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver  
ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar  
och personer med funktionsnedsättning. Det finns två  
sorters stöd – projektstöd och lokalstöd. 

Det projekt som får stöd ska vara nyskapande och  
utvecklande samt ligga utanför organisationens ordinarie 
verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst 
tre år. 

Det är myndigheten Arvsfondsdelegationen som beslutar  
om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som 
 fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheten 
sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur 
fondmedlen används.
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Lyckad mammahelg på Ånnaboda

Föräldrar till barn med dövblindhet 
utsätts ofta för mycket stress i var-
dagen. Ibland kan det därför vara 
skönt att få komma bort, koppla av 
och tanka på med ny energi.

Varje år anordnar Föräldrarådet, 
antingen en mammahelg eller en 
pappahelg. Denna gång var det sju 
förväntansfulla mammors tur. Den 
6-8 maj genomfördes mamma-
helgen på den fina anläggningen 

Ånnaboda vackert belägen i Kils-
bergen strax utanför Örebro.

Helgen innehöll trevlig samvaro 
med aktiviteter i form av mountain-
bike, löpning, vandring, bastubad 
och sist men inte minst mycket god 
mat. Sju nöjda mammor åkte hem 
med lite mer energi och många 
roliga minnen i bagaget.

Text: Anna Sevenheim

Vacker natur att koppla av i kring Ånnaboda
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Almedalen 2016 

FSDB åker söndagen den 3 juli 
till Visby för att delta i politi-
kerveckan i Almedalen och vi 
är kvar i Visby till torsdag den 
7 juli.

I år samarbetar vi med Nationellt 
Kunskapscenter för dövblindfrå-
gor, Nkcdb. Vi har tagit fram ge-
mensamt material där vi bl.a. lyfter 
tolkfrågan.

Vårt fokus kommer att ligga på LSS 
under veckan. Vi kommer att delta i 
olika seminarier och nätverka.

De som kommer att representera 
FSDB är Amanda Lindberg, Linda 
Eriksson och Klas Nelfelt.

Du kan följa oss på Facebook och 
Twitter för att ta del av de senaste 
från Almedalen 2016.

 

Flera intressanta semina-
rier kommer att hållas

Måndag 4 juli kl.11:00 – 15:00 
Invigning av Graciela Gonzalo – 
Sundströms taktila måleri

Härlig sommardag i Visby
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Tal av Sarah Remgren och Annika 
Ottander som berättar om Gracie-
las arbete. Utställningen kommer 
att finnas på Almedalsbiblioteket 
fram till lördag 9 juli.

Måndag 4 juli kl. 15:00 – 16:00 
arrangerar Kännbart ett seminari-
um med namnet ”När syn och hör-
sel försvinner – vem är jag då?
Där kommer Torbjörn Svensson att 
föreläsa utifrån personliga erfaren-
heter. Det finns avsatt tid för samtal 
där Sarah Remgren kommer att 
vara moderator.

Måndag 4 juli kl. 15:30 – 16:30 
arrangerar Lika Unika ett semina-
rium ”Har parterna ett ansvar för 
jobb till personer med funktions-
nedsättning? som handlar om den 
färska rapporten Se förmågan.

Torsdag 7 juli kl. 14:15 – 15:00 
har FSDB föräldraråd ett semina-
rium Verktyg för Bättre Hälsa – för 
hela familjen runt ett barn med 
funktionsnedsättning.

Under måndag 4 juli och tisdag 5 
juli har Lika Unika ett tält där man 
kan prata mänskliga rättigheter 
med bl.a. Lika Unikas ordförande 
Maria Johansson.

Om du vill kolla vad Almedalen er-
bjuder för program så kan du ladda 
ner appen Almedalsguiden 2016.
Där kan man söka på evenemang 
och läsa vad olika seminarier har 
för innehåll. Den finns både för IOS 
och för Android.

FSDB och DBU ger både ros och ris  
till förslag om ny tolklag 

FSDB och DBU har lämnat  
gemensamt remissvar på  
Socialdepartementets förslag 
till en ny tolklag, Tolktjänst för 
vardagstolkning, Ds 2016:7.

FSDB och DBU tycker att det är 
positivt att det föreslås en ny lag 
om tolktjänst för vardagstolkning 
samt att där också finns särskilda 
bestämmelser för personer med 
dövblindhet. Det är däremot nega-
tivt att förslaget inte är brukarorien-

terat och att det finns en del stora 
brister. FSDB och DBU ifrågasätter 
även att det i departementspro-
memorian inte görs ett försök att 
samla all tolktjänst i den föreslagna 
lagen och att det inte heller presen-
teras några direkta förslag gällande 
en administrativ ingång för bokning 
av all tolktjänst samt gällande tolk i 
arbetslivet. 

Läs hela remissvaret på FSDB:s 
hemsida www.fsdb.org
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Dövblindhet 
Om mentaliseringsförmågor, kognitiva 
funktioner och sociala nätverk med  
Alströms syndrom.

Samtal och Intervju med Hans-
Erik Frölander. Han är psyko-
log och har sedan 2001 arbetat 
med barn med dövblindhet. 
Sedan 2009 har han varit dok-
torand på Audiologiskt forsk-
ningscentrum i Örebro. Nu har 
han doktorerat med avhand-
lingen ”Deafblindness – Theo-
ry-of-mind, cognitive function 
and social network in Alström 
syndrome.” 

Frida: Berätta mer om avhand-
lingen!

Hans-Erik: Vi har studerat per-
soner med Alströms syndrom och 
deras mentaliseringsförmåga, 
alltså förmågan att förstå hur andra 
människor tänker och känner. Det 
är en grupp med egentligen nor-
mala kognitiva förutsättningar, men 
som är hårt drabbade. Syndromet 
innebär sviktande funktioner i ett 
antal kroppsliga organ. Det jag har 
tittat på är främst konsekvenserna 
av nedsatta sinnesfunktioner. Det 
är fråga om en syn- och hörselned-
sättning som tillsammans skapar 
svårigheter att kommunicera och 
det är det man kan kompensera 

och ge stöd vid, ifrån första början. 
I denna studie har vi sett att test-
gruppen generellt har sämre men-
taliseringsförmåga än fullt seende 
och hörande personer. Men faktum 
är att det också varierade inom 
Alström gruppen, några hade lika 
bra förmåga att mentalisera som 
personer med full syn och hörsel. 
Generellt kan man dock säga att ju 
tidigare du fått din synnedsättning 
desto svårare blir det. Vi gjorde en 
jämförelse och mot en grupp med 
Usher typ 2. De får synnedsätt-
ningen senare i livet och har också 
generellt en bättre mentaliserings-
förmåga. Det handlar förstås också 
om de sociala kontakterna man 
knyter. De inom Alström gruppen 
som hade många vänner hade 
vanligen också en bättre mentali-
seringsförmåga.  Det finns studier 
som pekar på att själva variationen 
i de kontakter man knyter ger dig 
bättre mentaliseringsförmåga, då 
du kan jämföra erfarenheter och se 
samband mellan hur olika männis-
kor tänker och agerar.

Frida: Ja precis. Väldigt logiskt 
egentligen.
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Hans-Erik: Om du skulle titta på 
småbarn och deras mentala för-
måga så är jag säker på att du 
skulle se hur de ständigt iakttar 
sina föräldrar och syskon. När man 
blir äldre blir vänskapskontakterna 
mycket viktiga och det är där man 
också lär sig avancerad mentalise-
ringsförmåga. Det är den förmågan 
vi testat.

Frida: Som förälder märker man ju 
verkligen hur ens unge testar olika 
strategier på en.

Hans-Erik: Ja, redan mycket små 
barn gör ju det där och man kan 
hämmas om man har en synned-
sättning. Utan tidiga insatser förlo-
rar man mer än sin syn och hörsel. 

Frida: Om man vänder på det då, 
och tänker sig att ett barn med 
lindrigare dövblindhet har kontakt 
med omvärlden, men samtidigt 
ständigt måste använda sin menta-
liseringsförmåga för att hänga med 
den. Kan man tänka sig att det 
barnet istället får en mer utvecklad 
mentaliseringsförmåga?

Hans-Erik: Det är troligt.

Frida: Som hörselnedsatt använ-
der man ständigt arbetsminnet.  
Jag tycker att man ständigt också 
använder sin mentaliseringsför-
måga för att bedöma den man 
pratar med. Bryr sig den här per-
sonen om att jag hör eller inte? 

Hur många gånger kan jag be dem 
upprepa? Kan jag be dem att an-
vända mikrofon? Var han ironisk 
nu? 

Hans-Erik: Intressant och vik-
tig iakttagelse! Jag tittade lite på 
detta också, och såg att de som 
hade en god förmåga att vara 
uppmärksamma, trots sin syn och 
hörselskada fungerade relativt väl i 
kommunikationssituationer och de 
utvecklade därmed sin förmåga att 
mentalisera.

Frida: Alla som på något vis av-
viker från samhällets norm på 
något vis behöver nog sin mentali-
seringsförmåga lite extra. Jag såg 
en intervju med transexuell person 
som berättade om sin barndom 

Hans-Erik Frölanders avhandling
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och hur hon fått bedöma personer 
som hon mötte. Hur mycket av sig 
själv kunde hon visa eller dölja. 
Insatserna var höga för om hon 
gjorde fel bedömning kunde hon få 
stryk. Vi som har funktionsnedsätt-
ningar behöver vår omgivning för 
att överleva och det beroendet gör 
oss utsatta på ett liknande sätt.

Hans-Erik: Både ett utanförskap 
och ett annorlundaskap kan skapa 
en skärpa i ens förmåga. Det är 
faktiskt en intressant tanke... Utan-
förskap gör att man tvingas till att 
bli väldigt receptiv.  

Frida: Om du skulle ge beslutsfat-
tare din avhandling att läsa vad 
skulle du vilja att de tog med ifrån 
den?

Hans-Erik: hm... Att de bejakade 
den tekniska utvecklingen som har 
gett oss möjligheter att använda 
sin kommunikation och att man bör 
understödja FSDB och andra or-

ganisationers möjligheter att skapa 
sociala nätverk. Ledsagarservice 
och personlig assistans är en otro-
ligt viktig insats för personer med 
dövblindhet där man faktiskt kan 
göra en skillnad genom att ge rätt 
stöd.

Frida: Ja, verkligen! Vi med döv-
blindhet, vad ska vi ta med oss när 
vi har läst den här avhandlingen?

Hans-Erik: Jag hoppas att de tar 
med sig att de har rätt att ställa 
krav på att få ett fungerande stöd-
system så att man kan etablera 
sociala kontakter. 

Frida: Och en klapp på axeln om 
de orkat läsa din avhandling. Den 
är ju typ 1000 sidor lång och på 
engelska. Hahaha...

Hans-Erik: Ja, det är inte många 
som orkar det inte! Hahaha...

Text: Frida Inghamn

Semesterdags på kansliet
Nu är det äntligen sommar och också semestertider på kansliet. 
Tänk på att det kan vara begränsade möjligheter att få kontakt 
med oss. Obs! Detta gäller särskilt under perioden 11 juli – 
12 augusti.

FSDB:s allmänna e-postadress är fsdb@fsdb.org och vårt växel-
nummer är 08-39 20 40. 

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar! 
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DBU-sidan:

Sophie Toomväli-Petersson har ordet

Hej! Jag heter Sophie Toom-
väli-Petersson och jag är det 
nya tillskottet i styrelsen. Vem 
är då jag? Jo, jag är 23 år och 
kommer från lilla Vadstena. 

Jag bor både i Linköping och i 
Vadstena och anledningen till att 
jag bor i Linköping är för att jag har 
pluggat på Linköpings universitet 

fram till januari då jag tog examen 
som fysioterapeut/sjukgymnast. 
På fritiden tycker jag om att träna, 
läsa, umgås med familj och vän-
ner.

Jag har Usher typ 1, vilket innebär 
att jag är döv men jag har haft CI 
i 20 år och är tvåspråkig. Talad 
svenska är det jag använder mest 
då jag har gått i en vanlig skola 
och vuxit upp med hörande men 
jag kan teckenspråk också vil-
ket jag är glad för! Sedan har jag 
också problem med balansen och 
synen (främst nedsatt synfält och 
mörkerseende).

Min förhoppning är att vi i styrelsen 
kan få med fler medlemmar, hitta 
på roliga aktiviteter och öka det in-
tressepolitiska arbetet. Håll utkik i 
nästa nummer efter reportage från 
DBU:s fjällvandring i slutet av juli!
Ha en varm och skön sommar med 
massor av glass o bad! /Sophie

Sophie Toomväli-Petersson

PTS ger miljon till dövblindforskning
Forskaren Parivash Ranjbar 
var en av vinnarna i Post- 
och telestyrelsens innova-
tionstävling ”Aktiv fritid”. 
Hon får en miljon kronor för att 

utveckla hjälpmedlet VibroBraille. 
Hjälpmedlet gör det möjligt för de 
som inte ser och hör att istället ta 
emot meddelanden via huden.
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Var står förbundsordförande i halvlek?

Nu har det gått ett år sedan 
kongressen valde Amanda 
Lindberg som ny förbunds-
ordförande på två år för FSDB. 
Kontakt med FSDB har ställt 
några frågor.

Blev det som du tänkte dig att 
det skulle bli att vara förbunds-
ordförande?
 
Jag har haft en bild av hur det är 
att vara förbundsordförande, men 
den bilden stämde inte riktigt över-
ens med verkligheten, att inneha 
ordförandeposten i ett förbund är 
så mycket mer t.ex. tuffa frågor 
såsom tolktjänsten och LSS sam-
tidigt spännande möten med alla 
människor som har olika funktions-
variationer.

Jag trivs i min roll som förbunds-
ordförande, och känner mig hedrad 
att få inneha detta uppdrag.

Hur vill du beskriva din tid som 
förbundsordförande fram tills 
nu?
Den första tiden efter kongressen 
var en inkörningsperiod, att ta del 
av allt arbete som pågår på olika 
nivåer samt börja verkställa kon-
gressens beslut. Under mitt första 
år har också flera olika utredningar 
dragit igång från myndigheternas 
sida. T.ex. tolkutbildningarnas fram-
tid, hjälpmedelsutredningen, LSS 
– utredningen, utredningen om 
handikappersättning och vårdbi-
drag m.m. Jag har också träffat alla 
regionala föreningars styrelser och 
fått tagit del av deras arbete, vilket 

Amanda Lindberg
Foto: Elin Stahre
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är otroligt betydelsefullt att stärka 
samarbetet mellan förbundet och 
de regionala föreningarna. 

Har du lärt dig något under den 
här tiden? I så fall vad?
Jag lär mig nytt för varje dag, en 
av de viktigaste sakerna jag tar 
med mig är att det tar mer tid än 
vad man tror, när det gäller att 
jobba med intressepolitik t.ex. Att 
det är svårt med prioritering, ofta 
sker viktiga diskussioner varje dag 
om olika sakfrågor. Men likaväl är 
FSDB ett litet förbund som måste 
prioritera ännu hårdare när det gäl-
ler intressanta och viktiga möten 
med olika människor och frågor.

Vad har fungerat bra?
Att träffa alla regionala föreningar 
och sektioner har varit något som 
har varit otroligt värdefullt för mig 
som nyvald ordförande.

Finns det något som har fung-
erat mindre bra?
Att få gehör för sina frågor i lobby-
ing, det har varit tufft med tanke på 
andra samhällsviktiga frågor som 
är på agendan för regeringen.

Vad tycker du är det viktigaste 
som du har gjort under den här 
tiden? Hur har FSDB utvecklats?
Jag tycker att genom den översyn 

som kongressen beslutade, så har 
vi tillsammans börjat titta på hur 
framtidens FSDB kan se ut. Det är 
ett stort och viktigt arbete för att för-
bundet ska finnas kvar i framtiden.

Vilket är ditt starkaste minne från 
den här tiden? 
Mitt starkaste minne är invigningen 
av Kännbart i Örebro i höstas, för 
första gången kände jag att jag 
är inkluderad. Att konstverken är 
skapta för att upplevas med det 
taktila sinnet. Citaten från personer 
med dövblindhet känns i hjärttrak-
ten och samhörigheten med män-
niskor i samma situation än vikti-
gare. Att människor som besökte 
utställningen, vågade utmana sina 
fungerande sinnen och testade att 
uppleva allt med ögonbindel och 
hörselkåpor.

Vilka frågor kommer du att kon-
centrera dig på fram till kongres-
sen 2017?
Jag ska ha pejl på övergripande 
frågor som är aktuella.
När det gäller intressepolitik: så 
är LSS – utredningen högaktuell 
och där samarbetar FSDB med 
Lika Unika bl.a. Jag väntar spänt 
på MFD:s rapport om framtidens 
funktionshinderpolitik som ska gälla 
från 2017. Den släpps i slutet av 
juni. Internt så ska vi fortsätta arbe-
tet med översynen av organisatio-
nen och medlemsvård.
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Finns det några konkreta mål 
som du och styrelsen vill uppnå 
till kongressen 2017?
Vi vill lämna konkreta förslag hur 
vårt förbund kan arbeta framöver 
genom redovisning av översynen.

Klimatet i samhället hårdnar och 
besparingskraven ökar. Vad vill 
du säga till de medlemmar som 
har fått en försämrad livssitua-
tion. Vad kommer FSDB att göra 
för dem?    

Det märks att samhällsklimatet blir 
allt tuffare, finansministern ställer 
grupper mot varandra, ger direktiv 
till Försäkringskassan att de ska 
skära ner på assistanstimmar t.ex.
I direktiven till LSS-utredningen står 
det uttryckligen att besparingar i 
assistansersättningen ska bekosta 
bl.a. förstärkt kvalité inom andra 
stödinsatser enligt LSS, återigen 
ställer regeringen grupper mot var-
andra.

Personer med dövblindhet är i 
många fall beroende av samhällets 
stöd i sin livssituation och drab-
bas hårt när det blir nedskärningar 
både på nationell nivå, regional 
nivå eller kommunal nivå.

FSDB gör sitt bästa för att lyfta pro-
blematiken till regeringen och dess 
olika myndigheter. Trots tappra 
försök så sker inget konkret från 
myndigheternas sida.

För att ge en tyngd i vårt intres-
sepolitiska arbete behöver vi få in 
medlemmars erfarenheter för att 
kunna påvisa att detta sker i verk-
ligheten i dagens Sverige 2016. 
Men flera frågor är mer komplexa 
än man tror t.ex. LSS  vars lagstift-
ning kan påverkas på  nationell 
nivå men kommuners tolkningar av 
lagstiftningen måste FSDB lobba 
på regional/kommunal nivå.

Vi vill också uppmana medlemmar 
att vid avslag för t.ex. din ansökan 
om LSS.

Överklaga beslutet till förvaltnings-
rätten för att få en omprövning av 
beslutet. Det kan vara till din fördel. 

Vilka tycker du är de största  
utmaningarna i rollen som  
förbundsordförande?
Prioritering av de olika uppdrag 
som finns och begränsade ekono-
miska resurser.

Vad har du för visioner på kort 
och lång sikt för FSDB som  
organisation?
Min vision är att FSDB ska vara en 
aktör att räkna med i samhället, att 
allmänheten känner till våra frågor 
t.ex. vita käppen med röda marke-
ringar, att med samhällets stöd kan 
vi delta på lika villkor som andra 
medborgare i samhället.
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Vilka är de största utmaningarna 
för FSDB? 
En av de största utmaningarna är 
de begränsade ekonomiska resur-
serna, men också att synas i med-
iabruset bland alla andra viktiga 
frågor.

Vad ska du och styrelsen göra 
för att utveckla FSDB som orga-
nisation? 
Att synliggöra FSDB för allmänhe-
ten och politiker genom att synas 
i olika viktiga sammanhang. Vi vill 
stärka banden mellan de regionala 
föreningarna, sektioner och förbun-
det. Att personer med dövblindhet 
ska känna att FSDB är det förbund 
som står dem närmast.

Ny leverantör av bildtelefonitjänst

Från och med 1 juli 2016 är 
det Evantia Group som tillhan-
dahåller förmedlingstjänsten 
Bildtelefoni.net.  Det är PTS 
som utformar tjänsten och sä-
kerställer god kvalitet. 

Några ändringar i tjänsten är t ex:

- Öppettider. Tjänsten kommer att 
vara öppen dygnet runt alla da-
gar.

- Förbättrad bildkvalitet.

- Möjligheten att förbeställa sam-
tal anpassade för personer med 
dövblindhet försvinner. Sådana 
samtal kommer att hanteras utan 
förbeställning.

- Under vardagar 08.00-17.00 
erbjuds distanstolkning upp till 60 
minuter. Uppdrag som påbörjas 
under denna tid ska slutföras. 
Distanstolkning upp till 30 minuter 
finns kvar under tjänstens övriga 
öppettider.

- 3G-videosamtal stöds inte läng-
re. Denna möjlighet har utnyttjats 
i liten omfattning.

- Teckenspråkstolken har möjlig-
het att sätta på och stänga av 
ljudet mellan den teckenspråkiga 
personen och personen som inte 
kan teckenspråk.

Läs mer på www.bildtelefoni.net
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Ny utredning: Översyn av insatser  
enligt LSS och assistansersättningen
Regeringen har utsett Désirée 
Pethrus till särskild utredare 
för att se över assistanser-
sättningen i socialförsäkrings-
balken och delar av lagen om 
stöd och service (LSS). 

Syftet med uppdraget är att skapa 
en långsiktigt hållbar ekonomisk 
utveckling och mer träffsäkra insat-
ser. Utredaren ska också se över 
att lagstiftningen främjar jämlikhet i 
livsvillkor och full delaktighet i sam-
hällslivet. Förstärkt kvalitet, träffsä-
kerhet, helhetssyn och mångfald i 
de stödinsatser som LSS omfattar 
ska finansieras med besparingar 
inom assistansersättningen. Upp-
draget ska redovisas senast den 1 
oktober 2018. 

Barn-, äldre- och jämställdhetsmi-
nister Åsa Regnér har sagt att:
- En översyn av assistansersätt-
ningen och LSS är viktig för att 
komma till rätta med de brister som 
finns idag. Det handlar om de kraf-
tigt stigande kostnaderna som för-
dubblats på ungefär tio år utan att 
antalet personer som får assistans 
ökat i alls samma utsträckning.

Om LSS
LSS är en rättighetslag som har 
funnits i Sverige i mer än 20 år. 

Sedan 2011 regleras assistanser-
sättningen i socialförsäkringsbalken 
(SFB). Assistansersättning enligt 
SFB kan fås om behovet av stöd 
uppgår till mer än 20 timmar per 
vecka. (Kommunen ersätter de 20 
första timmarna.)  

LSS är till för personer med om-
fattande funktionsnedsättningar. 
De som omfattas är tre så kallade 
personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstör-
ning, autism eller autismliknande 
tillstånd.

2. Personer med betydande och 
bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder eller hjärnskada i 
vuxen ålder.

3. Personer med andra varaktiga 
fysiska eller psykiska funktionshin-
der som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om de är stora 
och förorsakar betydande svårig-
heter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av 
stöd eller service.

Insatser som kan beviljas enligt 
LSS är:

1. Rådgivning och annat personligt 
stöd

2. Personlig assistent
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3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice

6. Korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år utanför det egna hem-
met

8. Boende i familjehem eller bostad 
med särskild service för barn eller 
ungdomar 

9. Bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskilt anpas-
sad bostad för vuxna

10. Daglig verksamhet.

Om direktiven
I direktiven som kom i slutet av maj 
är det mycket fokus på kostnader. 
Slutsatserna är bland annat att: 

- Insatserna i LSS behöver mo-
derniseras och bättre anpassas till 
behoven.

- Kostnadsutvecklingen inom as-
sistansersättningen måste brytas 
och insatser som kan fungera som 
alternativ måste därför utvecklas.

- Regelverket måste förtydligas 
kring personlig assistans och er-
sättningen kring denna. Ersätt-
ningssystemet måste vara ekono-
miskt hållbart.

- Huvudmannaskapet, målgrup-
pen med personkretsarna samt 

insatsernas innehåll och utformning 
inom LSS och assistansersättning-
en måste ses över. 

Dialog och samarbete
Utredaren ska samråda med föl-
jande utredningar:

- Utredningen som ska se över 
hjälpmedel, teknik och metoder för 
delaktighet och självbestämmande 
och har i uppdrag att överväga hur 
teknikbaserade stöd kan komplette-
ra samt öka kvaliteten i stödet som 
ges till äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning.

- Utredningen om organiserad och 
systematisk ekonomisk brottslighet 
mot välfärden.

- Fuskdelegationen (som regering-
en avser att tillsätta).

- Välfärdsutredningen när det gäller 
LSS och assistansersättningen.

Utredaren ska också skapa forum 
för dialog med funktionshindersrö-
relsen, de politiska partierna, be-
rörda myndigheter, kommuner och 
landsting samt andra berörda orga-
nisationer. 

Direktiven finns att ladda ner på 
regeringens webbplats,  
www.regeringen.se
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Ordförandemötets gruppdiskussioner
I förra numret av Kontakt med 
FSDB fanns det en artikel som 
hette ”Inför ordförandemötet”
Där förklarades bakgrund till över-
syn av organisationen och fyra 
olika kategorier med tillhörande 
frågor. Under ordförandemötet 
diskuterades frågorna och här får 
ni ta del av några av de svar som 
förbundsstyrelsen fick.

1. Medlemmar
FSDB bör synas mer utåt och spri-
da information om dövblindhet.
T.ex. kan varje regional förening 
dela ut broschyrer på syn – och 
hörcentraler. Dock kan tilltänkta 
medlemmar med dövblindhet missa 
våra informationsbroschyrer i vänt-
rummet, därför är det också viktigt 
att personalen som jobbar på syn – 
och hörcentraler/dövblindteam kan 
informera att FSDB finns.
Landstingen/regionerna har sekre-
tess så de regionala föreningarna 
har svårt att nå ut till de eventuella 
nya medlemmar som finns inskriv-
na hos habiliteringen.

Den regionala föreningen kan an-
ordna föreläsningar eller seminari-
um för att informera om föreningen 
och dövblindhet där man kan bjuda 
in tilltänkta medlemmar från t.ex. 
andra föreningar

Det finns flera personer med döv-
blindhet som har medlemskap i an-
dra föreningar som är närstående 
till FSDB. Och om föreningarna har 
ett bra och nära samarbete med 
t.ex. SRF så kan man locka nya 
medlemmar till FSDB som idag en-
bart är medlemmar hos SRF trots 
att de har en hörselnedsättning 
också.

För att välkomna nya medlemmar 
till sin regionala förening så brukar 
FSDB Skåne ta personlig kontakt 
och boka in en informell träff mel-
lan den nya medlemmen och ut-
sedd person från föreningen.
Även FSDB Öst framhåller att 
personlig kontakt med medlemmar 
är något som har fungerat bäst för 
föreningen.

Amanda Lindberg och Klas Nelfelt
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FSDB Väst erbjuder sig att vara 
mentorer till nyinskrivna personer 
med dövblindhet i Dövblindteamet i 
Västra Götaland.

Att förbundet tar fram ett material 
hur man kan locka nya medlemmar 
och behålla sina medlemmar.

Man kan delta på olika externa 
evenemang som Öppet Hus, re-
gionala mässor och andra liknande 
event. Där finns gyllene tillfällen att 
informera om föreningen.

2. Verksamhet
Alla aktiviteter behöver inte vara 
stora och kostsamma. Det går att 
ordna en varierad verksamhet som 
inte är allt för dyr.
T.ex. fika tillsammans för att umgås

Att föreningar kan ha vissa ”fasta” 
månader när det ska bli en aktivitet 
för att kunna sprida informationen 
i god tid i olika kanaler och genom 
personliga kontakter.

Aktiviteter som har lockat många 
medlemmar:
- Julbord
- Olika utflykter som till exempel en 
resa till Ullared

Att verksamheten ordnas på olika 
platser inom den regionala fören-
ingens upptagningsområde för att 
alla medlemmar ska någon gång 
kunna delta på en aktivitet, utan att 

vara begränsad av långa avstånd.

Intressepolitisk verksamhet
Då är de flesta föreningar aktiva i 
olika brukarråd inom landsting/re-
gion. Flera små föreningar önskar 
stöttning från förbundet.

3. Samverkan mellan 
FSDB:s regionala fören-
ingar och sektioner
DBU önskar mer samverkan med 
FSDB:s regionala föreningar. Då 
kan yngre medlemmar komma in i 
föreningarnas verksamhet.

Regionala föreningar kan försöka 
att jobba på ett mer brett perspektiv 
som t.ex. FSDB Örebro – Värmland 
som arrangerar ridläger och alla 
medlemmar i FSDB är välkomna, 
oavsett vart någonstans i landet 
man bor.

Delar av regionala föreningarnas 
styrelser skulle kunna träffas regel-
bundet, det skulle kunna underlätta 
samverkan över länsgränserna.

4. Samverkan mellan för-
bundet och FSDB:s re-
gionala föreningar och 
sektioner
Ett sätt att stärka banden är att för-
bundet regelbundet besöker alla re-
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gionala föreningar och sektioner för 
att bygga upp/vårda relationer och 
samverkan. Det kan göra förbundet 
starkare om alla arbetar tillsam-
mans mot gemensamma mål.

Att förbundet kan vid kongressen 
besluta om teman för kongresspe-
rioden såsom SRF gör. Ett gemen-
samt tema under en begränsad tid 
som både förbundet och regionala 
föreningar och sektioner kan jobba 
tillsammans med. Då förbundet 
kan ta fram material, strategier och 
information om temat som förening-
arna och sektioner kan jobba med.

Att regionala föreningar och sek-
tioner ska ha en kontaktperson på 
förbundet som de kan vända sig till 
vid behov.

Att förbundet ska kunna stötta små 
regionala föreningar i sitt intresse-
politiska arbete.

Att förbundet tar fram olika policys 
på viktiga områden för att under-
lätta det intressepolitiska arbetet på 
regional nivå.

Att förbundet kunde ordna helg-
kurser med olika teman, för att ge 
möjlighet till medlemmar från olika 
delar av landet att träffas och lära 
sig något användbart man kan ta 
med sig hem till sin regionala för-
ening som t.ex. rekrytering av nya 
medlemmar samt internationella 
frågor. 

På gång i FSDB
Juli
3 - 10 juli
Almedalsveckan, Visby

28 - 31 juli
DBU:s fjällvandring, Jämtland

Augusti
1 - 5 augusti
Ridläger på Sämsholms gård  
(Arrangör FSDB Örebro- 
Värmland)

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

16 - 18 september 
Föräldrarådets föräldrautbildning 
med årsmöte, Almåsa kursgård

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

14 - 16 oktober
Familjehelg, Ronneby Brunn i  
Blekinge (i regi av projektet  
Verktyg för bättre hälsa)

28 - 30 oktober
Höstträff Scandic Crown,  
Göteborg
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Sommarfrågan - tyck till  
och få en trisslott!

Vi vill gärna veta vad just du 
tycker! Ta chansen att svara 
på vår sommarfråga. Du som 
är röstberättigad medlem i 
FSDB kan vara med.

Alla som svarar på frågan denna 
gång får en trisslott. Vi undrar: Vad 
tycker du är det bästa med att 
vara medlem i FSDB? 

Gör så här: Svara på frågan och 
skicka svaret till e-postadressen 
tycktill@fsdb.org senast torsda-
gen den 18 augusti 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 2/2016
I förra numret var frågan ”Vilken 
fråga tycker du är viktigast att 
FSDB jobbar med? Motivera ditt 
svar.” Tack till er som var med och 
besvarade frågan! Några exempel 
på de frågor som ni tycker är vikti-
gast är:

- Att sprida kunskap om dövblind-
het och hur vi har det i Sverige 
med kraft och kontinuerligt. Det 
krävs ”extrema” handlingar. Det är 
typ som en informationskampanj/
aktioner.

- Att förebygga och motverka iso-
leringen bland personer med döv-
blindhet.

- Att arbeta för fria LSS-ledsag-
ningstimmar (En månad använder 
man mindre och en annan månad 
använder man det antal timmar 
beslutet gäller. Eftersom som man 
inte får samla i en pott är det bara 
krångligt att hålla reda på om man 
har förbrukat timmantalet eller ej.)
 
- Att ha en kampanj så att hela 
Sverige äntligen lär sig, vad förkort-
ningen FSDB betyder!
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Tips på aktiviteter:

Träffas vi i höst på Ronneby Brunn?

Ta chansen, kom till Blekinge 
och låt hela familjen få en här-
lig hösthelg som ger energi 
och glädje! Den 14-16 oktober 
är det dags för Verktyg för 
bättre hälsas femte och, inom 
projektet, sista familjehelg.  
Vi välkomnar alla familjer som 
har barn/tonåring med döv-
blindhet/ grav hörsel- och  
synnedsättning till en skön 
vistelse. 

Som tidigare erbjuds HELA famil-
jen enklare verktyg för att bland 
annat hantera den stress som vår 
målgrupp ofta befinner sig i. Hel-

gen fylls med trevliga aktiviteter 
för stora som små och tid kommer 
att finnas för spontana samtal och 
umgänge familjerna emellan. På 
Ronneby Brunn är det också fina 
möjligheter till bad och träning.

Vi har återigen förmånen att ha 
med erfaren personal från Dövblind 
ungdom och Mo Gård under hela 
helgen. Något som är givande erfa-
renheter för alla inblandade.

- Efter en helg är jag så fylld av 
känslor så att jag knappt vet inte 
vart jag ska ta vägen, säger Teresia 
Lindberg, ordförande för DBU. Alla 



25

möten som sker på helgerna, mel-
lan föräldrar och mellan barn, det 
är fantastiskt att få vara med om! 
Att familjerna får träffa unga vuxna 
som själva har dövblindhet ger 
hopp och tro om framtiden, säger 
Teresia.

Inbjudan ligger på FSDBs hemsida 
om du ej har fått den personligen. 
Där kan du även läsa om tidigare 

familjehelger. Senast 1 septem-
ber ska anmälan ha kommit in till 
emil@fsdb.org Då kommer också 
ett utförligt program att presente-
ras. Notera att familjer som inte tidi-
gare varit med på projektets helger 
prioriteras. 

Text: Pernilla Nagy
Foto: ”Höststämning på Ronneby 
Brunns SPA”, Henrik Svensson

Vill du vara med i  
Funkas fotoutmaning?

Det finns en massa goda exempel på tillgänglighet, 
men det är inte så många som känner till dem. Vad är 
tillgänglighet för dig? Berätta det med en bild så har du 
chans att vinna ett presentkort värt 3000 kronor. Det 
finns också fler fina priser.

Tanken med tävlingen är att samla ihop riktigt goda 
exempel på bra lösningar. Funka vill sedan dela med sig 
av exemplen så att fler kan bli inspirerade att göra mer! 
Funka kommer att bedöma idén/tolkningen av temat, 
inte fotokvaliteten. Fota gärna med din mobil!

Tävlingen pågår fram till den 15 augusti 2016. Läs mer 
på Funkas webbplats www.funka.com 
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Välkommen på aktiveringskurser  
på Mullsjö folkhögskola!

Vecka 37, 12-16 september 
Ledarhundsvecka

Detta är en kurs för alla ledarhundförare med dövblind-
het. På kursen blandar vi praktisk träning och lydnad med 
föreläsningar och veterinärkontroll för hundarnas hälsa. In-
struktörerna och veterinären kommer från SRF Ledarhunds-
verksamhet. Vi arbetar med ekipagen både i grupp och 
individuellt. Kursen utformas utefter deltagarnas och ledar-
hundarnas behov av träning. Anmäl dig före den 8 augusti.

Vecka 42, 17-21 oktober
Datakurs samt iPad och iPhone

Hos oss får du möjlighet att lära dig använda dina IT-
hjälpmedel utefter dina önskemål och dina behov. Det 
spelar ingen roll om du har stor datorvana eller ingen alls. Det 
kan handla om t.ex. ordbehandling, e-post, hantera din mobil 
eller surfplatta, använda Facebook mm.

Alla lektioner sker individuellt där du och din lärare gemen-
samt arbetar med din dator eller mobil. 
Mellan lektionerna finns det tid till eget arbete eller friskvård.  
Anmäl dig före den 29 augusti.

Anmäl dig till malin.karlsson.mullsjo@folkbildning.net
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Kom ihåg att anmäla dig till  
Dövblindas Dag!

Vi i FSDB Örebro-Värmlands 
arbetsgrupp för Dövblindas Dag 
hälsar alla FSDB-medlemmar 
och andra intresserade välkom-
na till Dövblindas Dag i Örebro 
den 9 - 11 september 2016. 

Skynda dig att anmäla dig! Det är 
inte för sent! Vi har ändrat sista an-
mälningsdag till 10 augusti. Det är 
ordinarie pris som gäller fortfaran-
de. Du behöver alltså inte betala 25 
procent extra.

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, för-
troendevalda, äldre personer samt 
anhöriga.

 - Lördag 10 september blir det 
flera spännande aktiviteter för alla 
FSDB-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.

Se mer information i förra numret 
av tidningen. Har du några frågor 
eller vill du ha anmälningsblanket-
ten, kontakta FSDB Örebro-Värm-
land orebro-varmland@fsdb.org 
eller Lena Kung lak58@telia.com 

Konstutställning i Karlstad
Utställningen Våga se! En utställ-
ning som känns visas på Central-
sjukhuset i Karlstad. Tre fotogra-
fer med dövblindhet medverkar 

i utställningen som pågår fram 
till den 29 augusti. Läs mer på 
Landstingets Värmlands hemsida 
www.liv.se
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Regionala föreningar:

FSDB Stockholms och Gotlands län:
Debatt om färdtjänsten i Stockholm

FSDB Stockholms och Got-
lands län arrangerade den 28 
april en debattkväll om Framti-
dens Färdtjänst i Stockholms 
län. Inbjuden var Fredrik Wal-
lén som är ordförande i färd-
tjänstberedningen.

Kaj Nordquist var moderator för 
kvällen. Ett tjugotal medlemmar 
hade samlats på Södertörns folk-
högskola i Gamla stan för denna 

kväll. Inom trafikförvaltningen på-
går nu en utredning om framtidens 
färdtjänst och det var av den anled-
ningen som föreningen ville bjuda 
in till en debattkväll.

Medlemmarna fick möjlighet att 
lämna synpunkter samt ställa frå-
gor till Fredrik Wallén. Synpunkter 
som framkom under debatten var 
bland annat den otrygghet som 
många upplever när man inte kan 

Stående Rolf Eriksson och Anita Örum. Sittande Kaj Nordquist och 
Fredrik Wallén. Foto: Ulla Julin
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kommunicera med chaufförerna. 
Det upplevs att det finns stora bris-
ter i svenska språket hos chauffö-
rerna samt att de inte har kunskap 
om personer med dövblindhet.
Fredrik svarade då att man ge-
nomförde nyligen en upphandling 
och skrev då avtal med två bolag. I 
avtalet finns det krav på att förarna 
ska ha utbildning och kompetens 
om personer med olika funktions-
nedsättningar.

Idag har en del rätt till fria antal 
resor och att man har rätt att vara 
ensamåkare i bilen. Dessa två 
saker var något som medlemmarna 
särskilt lyfte upp denna kväll och 
att man i fortsättningen vill att det 
ska vara så.

Många personer med dövblindhet 
har blivit nekade färdtjänst eller fått 
begränsningar som att man inte får 
ha ledsagare med sig, får inte vara 
ensamåkande eller fått ett begrän-
sat antal resor. Kollektivtrafiken i 
Stockholms län är inte tillgänglig för 
personer med dövblindhet. Allt för 
stor fokus har varit på den fysiska 

tillgängligheten. Det är ett faktum 
att kollektivtrafiken aldrig kommer 
att bli tillgänglig för personer med 
dövblindhet.

Man lyfte även upp förbättringsför-
slag om att göra det lättare att be-
ställa färdtjänst på ett lättillgängligt 
sätt samt att chaufförerna ska få 
information om att man kan smsa 
för alla med dövblindhet kan inte 
prata i telefon.

Småbarnsföräldrar har även ett 
problem med färdtjänsten och det 
är att det är svårt få bilar som har 
bilbarnstolar med sig. Även de som 
har ledarhundar har blivit nekade 
bil även om man i beställningen 
uppgett att man har ledarhund.

Sammanfattningsvis så var debatt-
kvällen lyckad och vi fick möjlighet 
att lyfta upp våra viktiga frågor. 
Föreningen kommer att fortsätta 
bevaka denna fråga.

Vid datorn/ Ingela Jacobsson

FSDB Öst:
Trevlig sommar!

Trevlig sommar önskar FSDB Östs styrelse
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FSDB Väst:
Årsmöte i Ljungskile

I år samlades FSDB Västs 
medlemmar på Ljungskiles 
folkhögskola som ligger vid 
en havsvik innanför Orust, sex 
mil norr om Göteborg och två
mil söder om Uddevalla. 

Uppe på sluttningen ligger folkhög-
skolan och på rasten kunde man 
sitta och njuta av solens värme från 
den stora verandan och titta på den 
fantastiska utsikten över havsviken.

Årsmötet var välbesökt och vi hade 
två nya medlemmar som var med, 

Kerim och Sandra, extra välkomna 
till er. 

Mötet öppnades av vår ordförande 
Bert Liljeholm Brännström som väl-
komnade oss alla. Tobias Engström 
från VGDL (Västra Götalands Dö-
vas Länsförbund) var mötesord-
förande och han klubbade igenom 
dagordningens alla punkter utan 
problem.

Valberedningens förslag godtogs 
och det innebär att förra årets sty-
relse sitter kvar. Så ser 2016 års 

Bert Liljeholm Brännström och mötesordförande Tobias Engström
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styrelse ut: 
- Bert Brännström, ordförande
- Gun-Britt Börjesson, vice ordfö-
rande
- Ingegärd Bengtsson, ledamot
- Klas Nelfelt, ledamot
- Kurt Söderqvist, ledamot

Våra ordinarie revisorer Lennart 
Johansson och Berit Eriksson
samt revisorsuppleant Eugen Lind-
ström sitter kvar ytterligare ett år.

Valberedningen fick en ny med-
lem - Monique Eriksson. Vi önskar 
henne välkommen till gruppen. Bra 
att veta att valberedningens repre-
sentanter är Agneta Hummerhielm, 
Monica Eliasson Stenberg och nu 
Monique, ifall ni vill informera oss 
om någon medlem som vill vara 
med i styrelsen. 
 
Efter årsmötet senare på efter-
middagen åt vi en god två rätters 
middag. Sedan hade vi en mycket 
trevlig kväll tillsammans. Alla som 
var med och med hjälp av våra tol-
kar, som är fantastiska, så blev det 
en görgo kväll!

På söndagen hade vi information 
om ”Socialhaptiska signaler”.
Det muttrades bland medlemmar-
na, inte nu igen. Det var Berit och 
Klas som höll i detta ämne. Men 
denna gång var det inte så mycket 
hur man gör signalerna utan, NÄR 
det är bra att använda signalerna 
och VARFÖR det är bra att använ-

da dem. Det kom fram många bra 
praktiska exempel som man kan ha 
nytta av dessa signaler. 

Det bästa med signalerna är att 
man hänger med vad som händer 
runt omkring utan att blir psykiskt 
trött av att själv försöka ta till sig 
denna information på egen hand. 
Man får koll på läget helt enkelt och 
kan koncentrera sig på det man 
gör. Det kom många förslag hur 
man själv gjorde eller kunde göra 
samt många skratt. 

En sak kom vi fram till - det gäl-
ler att bestämma sig NU börjar jag 
med socialhaptiska signaler. Det 
kommer att bli en sammankomst till 
hösten, en heldag, där vi kan träna 
socialhaptiska signaler tillsammans 
med någon näststående/ledsagare/
tolk så vi får igång det hela.

Helgen avrundades med en härlig 
lunch och omigen visade sig solen 
och tron på att våren snart skall 
komma ordentligt.

Tack Berit för en bra genomförd 
och trevlig planering av detta års-
möte. Tack till alla er andra med-
lemmar som var med – tillsammans 
har vi trevligt! Vi syns förhopp-
ningsvis snart igen!

Vid pennan Agneta Hummerhielm
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FSDB Skåne:
Besök på Citadellet, Landskrona slott

Den 20 april hade vi en trevlig 
studiedag tillsammans med 
vårt härliga gäng i FSDB. 
Vi var tolv medlemmar och 
tolkelever från Önnestad folk-
högskola var också med och 
hjälpte oss!

Värdinnan som guidade oss var 
verkligen fenomenalt duktig och 
förtjänar absolut en eloge! Förutom 
att hon innehade goda kunskaper 
om platsen, var hon även mån om 
att detaljerat förklara för oss i grup-
pen om de där osynliga fällorna 
som vi inte märker pga vårt handi-
kapp, mycket bra gjort! Vi fick oss 
till livs om kungligheter, berättelser 
om att detta även varit fängelse för 
såväl manliga som kvinnliga, samt 
även varit en flyktingförläggning 
under andra världskriget.

En berättelse handlade om ängla-
makerskan Hilda – en kvinna som 
bragt mången barn om livet och 
dömdes till döden. Kvinnan ifråga 
tog sitt liv innan man beslöt om att 
avskaffa dödsstraffet i Sverige ca 
1917-19. Hennes cell fick den som 
ville beskåda, då vi var i fängel-
seborgen först för en rundtur. En 
annan sak hon berättade kring var 
en älg vars huvud fanns på väg-
gen inne i stora slottsdelen. Denna 
var en tam älg ägd av Tycho Brahe 
som ju var bosatt på ön Ven. Hans 

bror huserade dock i slottet och de 
hade en del fester. Vid ett festtill-
fälle hade Tycho sin tama älg med 
sig. Medan de festade på övervå-
ningen, började älgen sakna sin 
husse så den klättrade upp för trap-
porna till festsalen. Gänget tyckte 
att även älgen kunde få festa till 
det, så de bjöd den på en tunna öl, 
vilket ledde till att älgen tyvärr blev 
på örat! Problem uppstod då man 
skulle ha ner älgen – ner kom den 
men bröt benet och det gick inte att 
åtgärda så älgen fick avlivas. Hän-
delsen gjorde Tycho ledsen och 
därför finns älgens huvud i slottet 
som minne av denna fadäs.

Hon berättade även att man för-
stärkt slottet med murar och stöd-
valv eftersom det annars riskerade 
att rasa. Här finns fem meter tjocka 
väggar i kanon tornen för att und-
vika att träffas utifrån av kanon-
kulor, då syftet från början med 
detta bygge var i militärens tjänst! 
Det ligger väldigt vackert i centrala 
Landskrona med vallgravar runtom, 
där allmänheten mot löst fiskekort 
kan fiska bl.a laxöring. Efter en 
späckad förmiddag åt vi lunch på 
en trevlig restaurang en bit därifrån, 
sedan begav sej alla nöjda och 
mätta hem! Stort tack till Peter som 
ordnade denna dag!

Vid pennan/Eva Fridh  
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Trevlig sommar!
Trevlig sommar önskar FSDB  
Skånes styrelse

Semesterstängt 
FSDB Skånes kansli har semesterstängt 
från 27 juni t o m 31 juli.

Trevlig sommar önskar Peter Lundgren

FSDB Jönköping:
Årsmöte i Jönköping

Den 16 mars hade FSDB Jön-
köping sitt årsmöte på Lind-
gården i Jönköping. 

Ordförande Ingemar Johansson 
hälsade medlemmarna välkomna 
och särskilt till vår mötesordförande 
Bengt Olsson (fd tolkchef) som 
fortsatte leda årsmötet med finess. 
När årsberättelsen lästes upp, 
fick vi alla höra att det hade hänt 
mycket i föreningen, flera givande 
medlemsträffar och kulturdag på 
Gislaved industrimuseum. Årsmö-
tet gav styrelsen ansvarsfrihet för 
2015, vilket styrelsen tackade för.

Vid valen blev Ingemar Johans-
son omvald till ordförande och som 
ledamot på två år valdes Inga-Lill 

Sjöberg. Henrik Höljfors har ett år 
kvar. Som ersättare valdes Ulla 
Gyllander och Berit Jildenhed på 
ett år. 

Årsmötet avslutades med att Bengt 
tackade för att han fick leda års-
mötet och lämnade över klubban 
till ordförande Ingemar Johansson 
som i sin tur tackade Bengt med en 
blomstercheck. Han tackade också 
för förtroendet att vara föreningens 
ordförande och lovade göra sitt 
bästa för medlemmarna.

Därefter avnjöts kaffe, med en 
mumsig chokladboll till.

Berit Jildenhed
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Serie del 2:  
Goa aktivitetsveckor på Sundsgården

Hej mina kära vänner i FSDB! 
Här kommer fortsättningen på 
trilogin med tema Sundsgår-
dens aktivitetsveckor våren 
2016!

Denna vecka började med ”sight-
seeing” för mig, hi, hi? Det är ju tur 
någonstans på vägen att man varit 
begåvad med gott seende och sett 
våra böljande landskap när man 
varit ute, för numer är det ingen 
självklarhet, men det vet ju inte 
taxichauffören som är ute på upp-
drag – trist eller? Det blev en åktur 
på ca två timmar innan vi kom fram 
till ”Sundis” och då blir man ju en 
aning trött och stel, men nåväl – 
kom ju fram till slut!

När incheckning av rum var klart 
var det dags att äta lunch och tol-
ken. Min kära tolk såg till så att jag 
fick mig till livs tillsammans med de 
andra deltagarna – vi var samma 
gäng denna vecka, härligt!

Eftermiddagen leddes av en lärare 
som är fantastisk på historia och 
samhälle. Först fick vi lite historia 
om några av deltagarnas hemorter, 
sedan lite kunskap om vilka olika 
grupper som finns på skolan: en 
grupp för Aspergers syndrom, en 
för dyslektiker, en för afasi, en för 
invandrare, en för musik/teater med 

flera vilka alla går olika kurser på 
olika nivåer här.

Därefter kom vi till huvudämnet 
denna eftermiddag: tema värl-
den idag? Det diskuterades flitigt 
om spänningarna i Europa, valet 
i Tyskland, valet i Storbritannien, 
naturkatastrofer samt EU:s vara 
eller inte vara? Intressant inledning 
på veckan!

Lucia på Rådhuset
På tisdagen bjöds först en härlig tur 
till Pålsjö skog. Här promenerade vi 
lite som vi kände för – jag och min 
tolk styrde kosan mot Pålsjö slott 
där vi strosade runt och tog några 
foton och bara njöt av omgivningen 
och fågelsången – så vackert när 
det våras! Medhavd fika intogs, 
sedan gick vi och matade ankor i 
en damm som låg intill. Nöjda med 
förmiddagen åkte vi tillbaks och åt 
lunch.

Stärkta inför eftermiddagen intog 
vi ånyo bussarna för färd in till 
Helsingborgs rådhus. Strax innan 
vi skulle gå in, bjöds möjlighet för 
en kort promenad längs gågatan, 
där vi fick tillfälle att beskåda en 
gammal högborg – mycket ståtlig 
sådan! Vi intog därefter rådhuset i 
vilket vi fick en rejäl resa genom ti-
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derna av kungligheter av en väldigt 
skicklig guide som hette Lucia. Hon 
tog i historiens vingslag med oss 
genom tre rum där det fanns mål-
ningar på fönstren av det hon be-
rättade. Mycket vackra målningar 
och hon beskrev dessa mycket bra! 
Vi fick också veta att hon haft tjänst 
på Sofiero slott i många år. Efter 
denna givande dag åkte vi nöjda 
tillbaka.

Trendiga kryddor och  
annat gott
Onsdagen blev en heldag med 
tjejen som har bloggen Penna/
spade. Temat för dagen var tren-
diga kryddor/frukter och bär. Vi fick 
provsmaka och lukta på en hel del 
olika frukter och en dryck, samt fyra 
sorters chips à la nyttigt och onyt-
tigt! Vi fick även bekanta oss med 
doftpelargoner! Några plantor hade 
hon också med att lukta och känna 
på. Nästa gång kommer vi att få 
möjlighet för två halvdagsstudier 
med henne. Så ”göttigt” detta är!

Mål och delmål
Torsdagsförmiddagen fortsatte på 
temat självbalans från förra gång-
en. Ganska inriktad psykologi som 
går ut på att finna sitt inre jag/själv-
uppfyllelse, att ha mål i livet, samt 
mindre delmål för att nå målet. Så 
att säga blev det mycket att disku-
tera och känna av. Lite känsla av 
att bli vän med sig själv och om-

givningen utifrån de förutsättningar 
men har, samt erfarenhetsutbyte. 
Nog så viktigt för oss alla!

Eftermiddagen bjöds på föreläsning 
av en kvinna från Handelsbanken. 
Hon tog upp allt som rör arbetet på 
banken, vad de gör för sina kunder 
o.s.v. 

Sista stunden innan eftermiddags-
fikan gjordes en utvärdering av 
veckan – detta görs normalt på fre-
dagsförmiddagen när kursveckan 
är slut.

Diskussioner och  
målande beskrivningar 
Fredagsförmiddagen bjöds vi på 
föreläsning av en präst kring olika 
religioner och honom får vi träffa 
igen vid nästa kurstillfälle. Han är 
baptistpräst, berättade lite om sig 
själv och att han jobbar till största 
delen på fängelser och gör be-
hjärtansvärda insatser där. Var en 
ganska intressant förmiddag som 
gav möjligheten för de lite djupare 
frågor som vi alla bär på och dis-
kussion kring dessa! Ska bli trevligt 
att träffa honom igen, det ser vi 
fram emot!

Eftermiddagen avrundades med 
fortsättning på språket och dess 
betydelse. Denne man läste ur ett 
stycke av Fritiof Nilsson Piraten, 
där poängen var att författaren är 
mycket begåvad i sitt språkbruk på 
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så vis att det han skriver är mycket 
detaljerat och ”målande” vilket gör 
att man följer med bra i texten, 
även när den läses upp, vilket ju är 
bra för oss som har vårt lilla dilem-
ma med syn/hörsel! Fin avslutning 
på en härlig vecka och vi ser alla 
fram emot nästkommande vecka!

Med varmt hopp om en härlig 
sommar för er alla! Återkommer 
i höst med den tredje och sista 
delen i min serie om de goa veck-
orna på Sundsgården. Ta väl hand 
om er!

Vid pennan/Eva Fridh

Tack för allt på Öppet hus!
FSDB har under våren flyttat 
till en ny lokal i SRF-huset i 
Enskede. Den 8 juni firade vi 
invigningen med Öppet hus. 
Över 70 personer deltog. Tack till 
er alla! Tack också för alla häls-
ningar, gåvor och bidrag till insam-
lingen Mama Magnus.


