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SÖRMLAND

Naturen är för alla! Eller?

Vad skulle du vilja göra?
Vad skulle du vilja se?

I det här numret kan du läsa om
● Tillgänglig natur för alla
● Årets bussresa
● Årsmötet

● Våra styrelsemedlemmar
● Projektledare sökes snarast!
● Reumatikerförbundet berättar

Besök oss på hsod.se

Alla skall ha tillgång till
skog och natur
Handikappföreningarna Sörmland och Länsstyrelsen i
Sörmlands län samt Landstinget Sörmland har kommit överens
om att starta ett projekt där målsättningen är att öka
tillgängligheten i skog och natur för alla oavsett handikapp.
På första sidan ser du ett kollage av en del naturreservat.
Stendörren, Nyköping
Gorsingeholm, Strängnäs
Sparreholms ekhagar, Sparreholm
Bärsta kärret, Stora Sundby
Kalbro, Nyköping
Linudden, Nyköping
Gripsholms hjorthage,
Norrby kyrkskog, Strängnäs
Sofiebergsåsen, Eskilstuna
Labro ängar
Sundbyholm, Eskilstuna
Tomsängen, Vingåker
Har ni andra områden som ni tycker skall var med, välkomna
med era förslag, skicka dem till kansliet.
En arbetsgrupp kommer att åka runt och bedöma alla ställen.
Vi kommer sedan att välja ut tre till fem naturreservat som vi
kommer att göra tillgängligt för alla.
Hur skall detta finansieras? Hittills har vi fått pengar till en
förstudie som skall vara klar under året. Sedan kommer vi att
söka pengar från Allmänna Arvsfonden, de kommuner som är
aktuella, banker etc.
Besök oss på hsod.se
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Följ med på årets
bussresa!
Välkommen till en resa med oss i
Östergötland
Handikappföreningarna Sörmland kommer att arrangera en
bussresa till Östergötland. Du har två datum att välja på, 22
eller 23 augusti.
Vi kommer att få ett kåseri på Zarah Leandermuseet. Vi ska
också besöka Vänneberga Gård samt Cloetta.
Avresa kommer att ske från Eleonoragatan 18 i Eskilstuna,
klockan 08.00 och från Linnegården i Katrineholm cirka klockan
09.00, om det passar bättre.
Finns intresse att åka med för er som bor i Nyköping, var vänlig
hör av dig till oss.
Återkomst till Eleonoragatan 18 cirka klockan 19.00 – 19.30.
Kostnad för förmiddagskaffe och lunch är
400 kronor och betalas på bussen.
Specifika önskemål, gällande maten eller
rullator/permobil meddelas när du
anmäler Dig.
Anmäl dig enkelt på vår hemsida. Men det går även att skicka
mejl till gunillabacklund1@bredband.net eller ringa till kansliet
016-13 87 90. Anmälningar kan göras till den 30 juni.
Varmt välkommen till en trevlig bussresa i Östergötland med
oss och Julita Buss.
Styrelsen för Handikappföreningarna Sörmland

Besök oss på hsod.se
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Årsmötet 27 april
Före årsmötet bjöd föreningen på god mat samt underhållning
av Peppe Engberg.

Sedan var det dags
för ordförande Helge
Andersson att öppna
årsmötet.
Han konstaterade att
vi har haft ett bra
verksamhetsår med
50års jubileumet som
höjdpunkt.
På utbildningssidan
har vi jobbat med ”Ta
plats på arenan”. En
grundutbildning för
oss som sitter i
samarbetsorganen
med Landstinget.

Vi tar tagit emot 6 st personer som har arbetstränat hos oss
och gett dem en bra start för att kunna komma in på
arbetsmarknaden igen, samtidigt som föreningen har fått hjälp
med den hel del administrativa uppgifter. En riktig ”win win”
situation.
Mattias Claesson, vice finanslandstingsråd i Landstinget, blev
vald till mötesordförande. Han började med att informera om
Landstinget. Det händer mycket i Landstinget just nu. En stor
omorganisation har nyss genomförts, tyvärr leder
omorganisationer ofta till bekymmer. Så även denna gång.
Våra samarbetsorgan har inte fungerat. LRFF har fungerat men
arbetsgrupperna har inte fungerat vi har inte ens blivit kallade.
Vi har dock blivit lovade att samarbetet skall komma igen och
till och med bli bättre än föregående år.

Besök oss på hsod.se
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Våra nya styrelsemedlemmar
Annkristin Lundin bor sedan 20 år tillbaka på
Fogdölandet mellan Strängnäs och Eskilstuna.
Jag är ordförande i Reumatikerdistriktet
Sörmland, och jag har nyligen avslutat ett
mångårigt ordförandeskap i
Reumatikerföreningen i Strängnäs.
Jag kommer från Örebro där jag var politiskt aktiv
(socialdemokraterna) under många år. Var bl a ordförande i en
kommundelsnämnd under en period samt satt med i
Kommunfullmäktige och några andra nämnder. Jag arbetade
som A-kassehandläggare på Hotell- och Restauranganställdas
Förbund i Örebro och efter det som ekonomikontorist på
Socialdemokraternas kansli i Örebro. Jag är utbildad Holistisk
yogainstruktör och håller sedan 4 år tillbaka i en yogagrupp, 1
gång i veckan, för människor som har fibromyalgi och övriga
smärtdiagnoser. Jag är också utbildad Hypnosterapeut.
Jag sitter med som ledamot i Landstingets råd för
funktionshinderfrågor, där jag tillsammans med övriga
ledamöter, har fått den stora förmånen att driva de
funktionshinderfrågor som vi alla berörda inom föreningarna vill
föra fram till våra politiker.
Roland Elfving 76 år
Gift med Marianne 2 barn, 3 barnbarn
Bostadsort Katrineholm
Ordförande i Hörselskadades förening och i
Handikappföreningarna Katrineholm
Fick min hörselskada när jag var 6 år, första hörapparaten först
vid 19 års ålder.
Vad kan jag tillföra Handikappföreningarna Sörmland: Jag har
många års erfarenhet att leva med funktionsnedsättning som
ofta blir en belastning i konkurrens med människor utan
nedsättning. Att vara en god lyssnare, vara kreativ och anta
utmaningar tänker jag fortsätta med.
Besök oss på hsod.se
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Våra ”gamla” styrelsemedlemmar
Som inte behöver någon närmare presentation.

Helge
Andersson

Gunilla
Backlund

Ann-Christine
Johansson

Berit
Robrandt

Cicki
Aqvilonius

För att göra verksamheten ännu bättre kommer vi att
adjungera personer utanför styrelsen. För närvarande har vi
adjungerad Ingrid Karlsson som har en gedigen erfarenhet av
styrelsearbete i Funktionshindersrörelsen.

Vår nya adjungerade medlem
Jag heter Ingrid Karlsson, född 1945 i Flens
kommun, sedan 27 år tillbaka boende i Floda,
Katrineholms kommun.
Jag är sambo med Thore, lantbrukare och
entreprenör. Har två barn och fyra barnbarn. Jag
är utbildad köttmästare och har 1994 avlagt
fil.kand. examen.
Sedan 1983, då jag själv drabbades av funktionsnedsättning,
har jag varit engagerad inom funktionshinderrörelsen på olika
plan. Min förening är ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
Södermanlands länsförening, där jag tillhör styrelsen. I
Landstingets råd för funktionshinderfrågor (LRFF) har jag varit
ledamot sedan 1992, först som ersättare sedermera som
ordinarie ledamot och ledamot av rådets beredningsgrupp. Jag
är också ledamot i flera referensgrupper för landstinget. De
sista 7 åren innan pensioneringen, arbetade jag som
ombudsman för Handikappföreningarna Sörmland.
Som person tycker jag mig ha god social kompetens, vara
engagerad och lyhörd för min omgivning.

Besök oss på hsod.se
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Vi söker en projektledare snarast
Handikappföreningarna Sörmland söker en projektledare
• Vi söker en Projektledare som skall göra en Förstudie av
tillgängligheten i de Sörmländska naturreservaten.
Handikappföreningarna Sörmland och Länsstyrelsen i
Sörmlands län samt Landstinget Sörmland har kommit
överens om att starta ett projekt där målsättningen är att öka
tillgängligheten i skog och natur för alla medlemsgrupper.
I Projektledartjänsten kommer följande arbetsuppgifter
att ingå:
• Att ingå i ledarstaben för projektet.
• Att ta kontakt med finansiärer, kommuner, banker, allmänna
arvsfonden.
• Att ha kontakt med våra medlemsföreningar.
• Att utveckla verksamheten vid
naturreservaten, så attraktiviteten ökar.
• Att kontinuerligt kommunicera utvecklingen i
de olika delprojekten.
• Att ingå i vår tidningsredaktion.
• Att hantera allmänna kontorsgöromål.
För att klara ovanstående arbetsuppgifter krävs.
• Att du har erfarenhet av att jobba i projekt eller likvärdigt.
• Att du har dokumenterad kunskap och erfarenhet av att
skriva.
• Att du är naturintresserad och att du brinner för allas rätt till
tillgängligheten i vår natur.
• Att du är social, kreativ och utåtriktad, ha lätt för att
kommunicera.
• Att det är av vikt att också ha bred kännedom om
funktionsnedsättningar.
• Att du är väl förtrogen med Office paketet.
Tjänsten är heltid.
Anställning: 1 augusti – 31 dec. 2016, med möjlighet till
förlängning i tre år. Lön enligt överenskommelse.
Mer info fås av vår ordförande Helge Andersson,
076 5558238 eller helge.andersson00@bredband.net
Vi vill ha din ansökan senast den 20 juni
Ansökan skickar du till: anmalan@hsod.se
Besök oss på hsod.se
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Föreningspresentation
Reumatikerdistriktet Södermanland
Reumatikerdistriktet Sörmland, som har sitt säte i Strängnäs
har fem lokala föreningar; Eskilstuna, Flen, Katrineholm,
Nyköping och Strängnäs. Distriktet och föreningarna arbetar för
att påverka politiker i landsting och kommuner, myndigheter
och andra organisationer i frågor som ska underlätta vardagen
för personer som har reumatiska sjukdomar och/eller
sjukdomar i rörelseorganen.
Vi som medlemmar i Förbundet verkar för att påverka och driva
en samhällsutveckling som är bra för alla med en reumatisk
sjukdom och/eller sjukdom i rörelseorganen.
Reumatikerförbundet, tillsammans med Reumatikerdistrikten
och Reumatikerföreningarna mobiliserar genom insamlingar
resurser till forskning och visar vägen till ett fullgott liv trots
reumatisk sjukdom.
Förutom arbetet med våra gemensamma visioner anordnar
föreningarna bl a bassängträning, paraffinbad, cirkel- och
kursverksamhet som bland annat japanskt broderi,
trivselgrupper, prata och läsa om Sörmland, yoga osv. Ordnar
medlemsmöten och aktivitetsresor. Verksamheten kan se lite
olika ut i de olika lokalföreningarna.
Distriktet anordnar öppna föreläsningar tillsammans med
föreningarna. Vi har haft föreläsningar om bland annat
fibromyalgi, SLE, artros, och om mediciner vid värk.
Reumatikerdistriktet hade 1522 medlemmar vid årsskiftet,
fördelat på Nyköping 430, Katrineholm 286, Eskilstuna 372,
Flen 52 och Strängnäs 399.
För kontakt, välj en av våra ordföranden nedan:
Reumatikerdistriktet

Annkristin Lundin

070-665 26 45

Nyköping

Peggy Johansson

070-509 95 06

Katrineholm

Lennart Olsson

0730-37 54 81

Eskilstuna

Kristina Bandeus

073-916 52 19

Flen

Rogert Dahlberg

070-427 78 78

Strängnäs

Gunhild Tönnberg

070-542 29 85
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8

