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Ordförande har ordet
Hej alla! Så här långt har det varit ett händelserikt och inspirerande
år. Verksamheten löper på som planerat men ofta räcker inte
dygnets timmar till. I maj deltog jag på Kongressen för Handikappförbunden centralt. Bland annat bestämdes då att de nu enbart
heter Handikappförbunden men att man jobbar med funktionshinderspolitik och är i funktionshindersrörelsen. I år var första
gången på många många år som länens Samarbetsorgan fick vara
med på kongressen. Vi hade ingen rösträtt med däremot yttrandeoch förslagsrätt.
Jag önskar er alla en fortsatt skön sommar och avkopplande
semester med tid för vila, avkoppling och att bara vara för att
ladda batterierna för att till höstterminen vara fyllda med
nya, fräscha energier / kramar från Lisbeth Flodman

Forts. presentation av styrelse och funktionärer
Mitt namn är Kjell Fornedal, 67 år och gift med 2
söner och 4 barnbarn. Jag bor i egen villa 1,5 mil utanför
Nyköping. Förutom min familj är jag mycket
idrottsintresserad, framförallt då vad det gäller fotboll.
Sedan 2 år är jag aktiv i Handikappföreningarna
Sörmland där jag sitter i styrelsen. Jag är också aktiv
i Psoriasisförbundet, dels som styrelseledamot i
Nyköpingsavdelningen samt vice ordförande i
länsavdelningen. Är också politiskt aktiv för socialdemokraterna i landstinget
där jag har en plats som ersättare i nämnden för Habilitering och Hjälpmedel.
Eleonoragatan 18
kansli@hsod.se

633 43 Eskilstuna
www.hsod.se

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

Tillgänglighetsarbetet fortsätter
Under våren var vi från HFS ute och åkte buss i kommuner och länet för
att kolla tillgänglighet i vid bemärkelse.
Vi ville se hur det fungerade med ramper I bussar,
hur går det med biljettförsäljningen när kontanthanteringen är borta, hur är det med visuell visning
av hållplatser, finns det högtalarutrop, hur bemöts
personer med funktionsnedsättning av chaufförer,
hur ser hållplatser ut i staden kontra landsbygden, hur fungerar tidtabeller?
Ja, frågeställningarna var många och med resorna dokumenterade hade vi
ett möte med länstrafiken I Flen. Vi hade upptäckt en hel del brister och
det var mycket som inte fungerade men kan bli bättre.
Vi fick fram våra synpunkter och önskemål och det blev en givande dialog
och det bestämdes att vi i fortsättningen ska ha fler möten samt en kontinuerlig uppföljning. Eskilstuna kommer till årskiftet att ha köpt in 45 st nya
låggolvbussar, vilket förhoppningsvis förbättrar åkandet.
Önskvärt är också att att passagerare direkt rapporterar fel och brister. Gör
det i så fall till Lars Lundholm, utvecklingschef på länstrafiken:
lars.lundholm@lanstrafiken.se, 070-515 54 36
Projektet “Tillgänglig natur i Sörmland” fortsätter och inventeringsarbetet
fortlöper hela tiden. Det mest aktuella just nu är naturreservatet Stendörren med Naturum och Nynäs slott och naturreservat utanför Nyköping.
Här är länsstyrelsen uppdragsgivare och upprustning och förbättring pågår
I båda områden. Aktuellt på Nynäs är att det till hösten ska påbörjas en tillgänglighetsanpassning på Furholmen där en slinga ut i naturen ska
iordningställas och hårdgöras. Parkeringar och rastplatser ska iordningställas liksom toalett, fiskebrygga, sittplatser och ordentliga informationstavlor. Det här är ett område med mycket fin natur i anslutning till vattnet.
Ett studiebesök vid Vrinneviskogens upplevelsestig i Norrköping är gjord.
Här finns en anpassad 800 meter lång stig som är anpassad för alla.
Utefter stigen finns 11 stationer med information som
vanlig text och punkskrift och man kanockså ringa upp ett
nummer för att få information om tex olika träd och växter
samt djur. Det går även att ladda ner ljudfilerna till mobilen
eller mp3-spelare. Detta visade sig fungera utmärkt och nu
“lobbar” vi vidare i kommunerna för liknande projekt
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Bussresa för våra medlemmar.
Lördagarna 27 augusti och 3 september arrangerar Handikappföreningarna
Sörmland bussresor för våra medlemmar. Bussen är utrustad med lift och
kan ta med 4 st rullstolar + 40 personer. Inbjudan skickas även ut i augusti.
Program för 27 augusti:
07.30 Avgång från E18 i Eskilstuna mot Strängnäs
08.20 Avgång från Multéum i Strängnäs mot Gnesta
09.10 Avgång från Gnesta centrum mot Stendörren
10.00 Ankomst till Stendörrens naturreservat och Naturrum
Här tas vi emot och får fika och/eller korv med bröd. Därefter information
om Naturum och området runtomkring och vi går en kort guidad tur. Här
finns flera anpassade toaletter. Underbara klippor vid havet och härliga
bryggor för en stunds avkoppling. Finns intresse stannar vi även till vid en
anpassad slinga som går genom skogen går ner till havet.
12.30 ca fortsätter vi tilll Nynäs slott och naturreservat
Här möts vi av driftchefen Annika Mårtensson som ger en kort information
om slottet och området och vi erbjuds en guidad tur på slottet (tyvärr inte
helt tillgängligt med rullstol men alternativ erbjuds).
Efter detta får vi en guidad tur i köksträdgården av trädgårdsmästaren och
biologen Klas. Här finns en otrolig samling av grönsaker, fruktträd och
blomster m m. Efter detta beger vi oss till utställningen ”Älskas—Ätas”.
Utställningen handlar om hur vi i Sverige behandlat och behandlar våra djur.
Om hur människan har makt över liv och död, över var djuren ska vara, hur
de ska röra sig och varför de ska finnas. Om människans behov av djuren.
Om omsorg och utnyttjande. Om närhet och avstånd.
Dagen avslutas ca kl 16 med middag i Orangeriet, därefter hemfärd.
Program för 3 september
07.30 Avgång från Linnégården mot Flen
08.15 Avgång från Bron i Flen mot Nyköping
09.20 Avgång från Handikappalliansen mot Stendörren
10.00 Ankomst till Stendörren
Programmet i övrigt har samma upplägg som för 27 augusti.
Välkomna till en skön och avkopplande dag med många upplevelser!
Anmälan/info: Anders Wahlborg, 016-13 87 85 ell. ombudsman@hsod.se

Kostnad 120 kr/person (betalas kontant vid resan)
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Kansliresurs
Vi kan glädjande berätta att vår Kansliresurs Elsie-Marie Hesse,
Organization
har fått förlängning med Fas 3, på samma villkor som nu och blir
kvar till mitten av juni 2012. Detta förstärker markant kansliets och
receptionens resurser och ger samtidigt bättre hjälp och mer
resurser för administrativ hjälp till medlemsföreningarna.

Apoteket

Busines Name

Se länken http://
Your Address Line 2
www.dagensmedicin.se/
Your Address Line 3
Föreningars
projekt i dagensapotek/
Sörmland
Your Address Line 4
Med hjälp av landstingets extra miljon
driver nu flera föreningar i länet projekt
debatt/2011/06/03/debattav olika slag. HFS börjar bl a till hösten att installera ett system för videokonkurrensen-ar-int/index.xml
konferenser i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna.
Primary Business Address

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555
Carina
Jansson i FUB arbetar med projektet ”Ung och yrkesverksamma” där
E-mail: someone@example.com
kontakter
knutits med en annan projektledare som heter Sandra Fogelberg
som leder ett projekt som heter ”Ung och Dum” som jobbar med att förändra
synen på barn och unga, från passiva mottagare av politik till jämlika aktörer
med reell makt. Fortsatta diskussioner förs angående bra föreläsare.
Mer info och rapporter ang. projekt kommer i nästa Nyhetsblad till hösten.
Your business tag line here.

We’re on the Web!
example.com

Apoteket: Konkurrensen är inte fri för patienterna!

Backdebatt,
Page Storykopiera
Headline länktexten nedan och klistra in i webbläsaren
Läs viktig
http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/debatt/2011/06/03/debattkonkurrensen-ar-int/index.xml
Caption
describing
picture or
graphic.

Handikappföreningarna Sörmland

Önskar alla en underbar sommar!
Semesterstängt
4 juli t.o.m 31 juli
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