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SÖRMLAND

Redaktören har ordet:
Tiden går fort, speciellt när man har semester!
Det känns alltid lite segt att börja jobba men efter några
dagar är allt som det brukar igen, men visst sjutton är
sommaren alldeles för kort! Man har alltid planer för vad
man ska göra när våren kommer men oftast står man
där med lång näsa efter semestern och har inte ens hunnit med hälften…
Som vanligt ser vi inom HFS fram emot en ny spännande ”termin” och vi
har många järn i elden. T o m på semestern var vi också i full gång,
bussresor till Kalkbro naturreservat och Skottvångs gruva arrangerades
tisdagarna 3:e och 10:e juli och vädret var med oss båda dagarna.
Vi började dagen med frukostfika på Björndammens Café som ligger så fint
vid sjön Ältaren mellan Malmköping och Strängnäs. Därefter for vi vidare till
Kalkbro och fick en guidad tur av Kerstin Landin som berättade om växter,
djur, kalkbrytning, tillgänglighet. Därifrån en guidad busstur till Skottvång via
Åkers Styckebruk. Vid gruvan mötte gruvfogden upp och berättade om
flydda tider inom gruvhanteringen vid Skottvång och efter en rundvandring i
området avslutades med middag på värdshuset. Totalt var vi 78 personer
dessa två dagar och det var mycket uppskattade arrangemang. Detta ingick
i vårt projekt ”Tillgänglig natur i Sörmland”.
Under hösten fortsätter vi att jobba med frågor som angår oss inom
funktionshindersrörelsen: bl a tillgänglighet, FN-konventionen, hjälpmedel,
landstings– och vårdfrågor, kultur, information om– och mellan olika
funktionshindersgrupper och funktionsnedsättningar, försäkringskassan,
föreläsningar, kollektivtrafik, digitala mötesplatser, träffar med lokala
samarbetsorgan och länssamarbetsorgan m m.

Välkomna att vara med oss!
Eleonoragatan 18
kansli@hsod.se

633 43 Eskilstuna
www.hsod.se

Tel: 016-13 87 90
Fax: 016-13 87 91

Presentation av styrelse och funktionärer
Nu har turen kommit till Jan Cederhus, Strängnäs
Jag är född 1944 i Fors församling, då det inte fanns
BB i Strängnäs. Jag har bott i Strängnäs under
uppväxten, småskolan och realexamen.
Efter värnplikten blev jag fast anställd officer. Gick
Försvarets Läroverk och tog studenten 1970. Jag blev
löjtnant 1972 och har arbetat vid P10 i Strängnäs och
P5 i Boden. Jag växlade efter utbildning till logistiker
och har därefter arbetat i Vaxholm, Strängnäs,
Karlstad och Stockholm. Under min utbildning och
fritid har jag tagit 20 poäng i vardera Pedagogik,
Psykologi och personaladministration med arbetsmarknadsteknik, samt 10
poäng i vardera Juridik och Företagsekonomi.
1999 när jag var 55 år kunde jag gå i avtalspension och vi flyttade då
tillbaka till Strängnäs. Där har jag varit ordförande för Hyresgästföreningen
samt ordförande för pensionärsföreningen SPRF i Strängnäs och i distrikt
Sörmland. Har även varit ledare för nybörjar- och fortsättningskurser i data
samt i ”mobil för pensionärer”. Under fyra år var jag även ordförande i
Munskänkarna i Strängnäs, då jag har ett brinnande intresse för god mat
och viner.
2005 fick jag reda på, att jag hade prostatacancer och genomgick en
mängd strålningar. När patientföreningen bildades 2006 hjälpte jag
dåvarande ordförande med mycket administrativt arbete. Sommaren 2007
fick jag frågan om jag kunde bli vice ordförande och tackade ja. Tyvärr gick
ordförande bort i prostatacancer i augusti och jag tog då över
verksamheten fram till årsmötet 2008 och har sedan dess varit föreningens
ordförande. Vi har under åren blivit en förening för hela Sörmland och gått
från 50 medlemmar 2007 till ca 220 medlemmar i dag. Vi har under åren
bytt namn och föreningen heter i dag Näckrosbröderna, Patientföreningen
mot prostatacancer i Sörmland. Jag är stolt över att vara ordförande i den
föreningen och jag har en fantastisk styrelse till min hjälp…….
2012 blev jag vid årsmötet invald som ledamot i Handikappföreningarna
Sörmland och utsedd till vice ordförande. Tar då tillfälligt över rodret då vår
ordförande har förhinder . Jag är ju ny i styrelsen och jag tar gärna emot
synpunkter på, hur jag kan bli bättre och vara en god representant för alla.
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Tillgänglighet lönar sig

(nedanstående text är delvis kopierat från rapport av Dan Andersson )

Hur tillgängligt är det i Sverige egentligen? Handikappförbunden har låtit
nationalekonomen Dan Andersson räkna på detta och rapporten visar på att
samhället vinner stort på att tillgänglighetsanpassa från början och här visas
också att nyttan av att investera i tillgänglighet är underskattad.
Om delaktigheten ökar minskar utanförskapet. Om det blir lättare att ta sig
till – och in – på en arbetsplats får staten ökade skatteintäkter.
Redan om en person arbetar 10 procent blir det en
samhällsekonomisk vinst på uppskattningsvis 12 400 kr i månaden!
Svensk diskrimineringslag måste skärpas och det är dags att göra
otillgänglighet till en del av diskrimineringsskyddet. Här måste göras rätt
från början. Sverige har ju haft lagar med krav på tillgänglig
samhällsplanering sedan 1960-talet men de efterlevs inte och människor
utestängs från att utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Fortfarande byggs nya hus som inte uppfyller kraven, det köps tåg, bussar
och spårvagnar som inte kan användas av alla resenärer. Otillgänglighet
byggs in kontinuerligt och permanent och kompenseras senare ofta med
dyra efterhandskonstruktioner och särlösningar istället för att tillgänglighet
och användbarhet är en naturlig del av samhällsplaneringen
Alla människor har olika förutsättningar och därför är tillgänglighet ett brett
begrepp, men otillgänglighet är lika diskriminerande för alla.
Sverige har ju ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning där samhällets utformning - i fråga om tillgänglighet
och användbarhet - löper som en röd tråd.
Drygt var femte person i Sverige mellan 16-85 år skattar själva att de har
någon form av aktivitetsnedsättning och har av olika skäl svårt att delta i
aktiviteter eller göra sysslor som andra klarar av!
Länk till rapporten: http://www.hso.se/Global/IKT,%20standardisering/Jodatilllganglighet-lonar-sig.pdf eller gå in på http://www.hso.se/
Handikappföreningarna Sörmland arbetar också i denna anda och vill gärna
vara en blåslampa på politiker, tjänstemän, beslutsfattare med flera, för att
vi ska få till ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA.
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Agenda för hösten 2012
20Organization
augusti
Au Länshandikapprådet, MSE + Nyköping
22 augusti
Styrelsemöte HFS, Eleonoragatan18
29 augusti
Ordförandemöte, Biblioteket Flen
10 september
Länshandikappråd, Åsa folkhögskola heldag
23 september
Planeringskonferens, Eleonoragatan 18
26Primary
september
Au HFS, Eleonoragatan 18
Business Address
01Your
oktober
Address Line 2 Länshandikappråd förmöte, Eleonoragatan 18
15Your
oktober
Address Line 3 Au Länshandikapprådet, MSE + Nyköping
24Your
oktober
Address Line 4 Styrelsemöte HFS, Nyköping
05 november
Länshandikappråd
07 november
Brukarråd Hjälpmedelsnämnden, Fraktgatan Eskilstuna
Phone: 555-555-5555
14 november
Ordförandemöte, Biblioteket Flen
Fax: 555-555-5555
21 november
Au HFS, Eleonoragatan 18
E-mail: someone@example.com
05 december
Styrelsemöte HFS, Eleonoragatan 18
Busines Name

Your business tag line here.

Regionala trafikförsörjningsprogrammet
We’re on the Web!
example.com

Handikappföreningarna Sörmland lämnar in ett remissvar angående
Sörmlands framtida kollektivtrafik. Tyvärr har vi inte fått in några synpunkter
alls från föreningarna trots att vi informerat om remissrundan vid ett flertal
tillfällen.
BackRemissvaret
Page Story Headlinekommer att läggas ut på hemsidan så småningom
under fliken ”Dokument och protokoll”. Läs mer via nedanstående länk:
http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/KommunalforbundetSormlands-kollektivtrafikmyndighet/Trafikforsorjningsprogram/
Caption
describing
picture or
graphic.

Öppet Hus på Fraktgatan 5 i Eskilstuna
Hjälpmedelscentralen, Pedagogisk hörselvård, Tolkcentralen och
Syncentralen har öppet hus torsdag 20 september kl 14 -19…….
Några smakprov på programmet:
•
•
•
•
•

Visning och provkörning vid nya träningsbanan
Möjlighet att provköra elrullstol
Rollatorcafé
Visning av datortillbehör, kök, utställning
Korvgrillning och snacks
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